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PROLOOG EN DANKWOORD

… Die gedempte uitbarsting van lijnen en geuren veroorzaakt een zwaarmoedig gevoel 
van volheid. Alsof ogen en reukvermogen ineens geheel nieuwe taken opgelegd hadden 
gekregen, en nu de boodschappers waren van een buitengewone, onbarmhartige werke-
lijkheid. Bustianu moet denken aan sommige werken van schilders uit het Noorden, zo 
rechtlijnig en uitbundig, zo gedefinieerd en ongedefinieerd tegelijkertijd. De penseelvoe-
ring van dit doek is een tragische, samengestelde Vlaamse brij, waarin ook de geluiden 
meewerken om de ruimte te omschrijven. De vlucht van de havik die schreeuwende 
parabolen tekent, de beslagen schoenen van de bandieten die het korrelige oppervlak van 
de rotsen schetsen, het gezoem van de insecten die de leegte vullen. Alsof het gehoor een 
voortekening maakt die al net zo uitbundig is als het latere fresco. Een smakelijke teke-
ning die je het water in de mond doet lopen, die zorgt voor een romige tastbaarheid van 
primaire kleuren: de cyanotische smaak van de lucht die je keel droogt, het gehele aroma 
van het hooi dat in de zon wordt gegaard, de rode verrukking van de kolen, van het vlees, 
van het roestbruine mos. Bustianu is net een kind dat het schilderij van dichtbij wil bekij-
ken, van zo dichtbij dat de vormen hun vormen verliezen en de penseelstreken voelbaar 
worden. Bustianu is een kind dat de verbrijzelde lijn van de horizon wil aanraken, en de 
dikke smaak van grijze room wil proeven. Hij staat er zo met zijn neus bovenop dat de 
vlierstruiken in de vallei net speldenprikken van poreus wit zijn onder zijn vingertoppen, 
en het beekje, dat langs de beuk stroomt, is niet meer dan een golvende turkooizen lijn 
die lichtjes meegeeft onder de druk van zijn duim. Het geheel kan het wel vergeten. Het 
geheel eist afstand, op zijn minst drie stappen. En dus zet Bustianu, met de klank van 
Farina’s stem die tegen hem praat nog in de oren, drie stappen achteruit (Marcello Fois 
2007: 275).

Toen ik in 1980 mijn diploma als licentiate in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, 
richting Musicologie, behaalde met een licentieverhandeling over het Instrumentale The-
ater van de componist Mauricio Kagel (1923-2008), kon ik niet vermoeden dat deze 
studie de aanzet zou worden tot een verdere verdieping in de film. Reeds op dat moment 
werd ik door de musicoloog Rokus de Groot en de filosoof Marcel Martens bijgestaan 
met waardevolle commentaren om meer inzicht te krijgen in Kagels a-typische muziek-
composities. Kagel grijpt namelijk terug op de herkomst van het woord com-positie als 
samen-stelling. Deze opvatting heeft me in mijn lesgeven over geluid en muziek in de 
film aan cineasten en animatiefilmers geïnspireerd om de film te benaderen vanuit zijn 
bewegingsaspect en vanuit een compositorische invalshoek. Dit perspectief is eveneens de 
basis van mijn onderzoek geworden. 

Ik dank in het bijzonder prof. dr. Rokus de Groot als toegewijde promotor van mijn 
proefschrift. Voor mijn onderzoek was het van cruciaal belang om begeleid te worden 
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bied kritisch te benaderen. De I-fut-sessies met Tina Bastajian, Zeynep Gunduz, Pepita 
Hesselberth, Maria Poulaki, Laura Schuster en Jennifer Steetskamp, onder de wisselende 
begeleiding van Michael Wedel, Wanda Strauven en Alexandra Schneider, zijn voor mij 
een bijzondere voedingsbodem geweest om de link te kunnen leggen tussen mijn musico-
logische basisdispline, mijn eigen artistieke ervaring en de filmstudies. 

Dank ook aan mijn collega’s en leden van de Cameo-onderzoeksgroep (KASK/School of 
Arts Gent), met wie ik de prille ontwikkeling van de onderzoekscultuur in de kunsten aan 
de Hogeschool doormaak.

Tijdens de lange mentale rit van dit proefschrift ben ik door vrienden met raad en daad 
bijgestaan. Trees en Ludwig, Lieve en Dirk, Goele en Wim hebben gezorgd voor de no-
dige afwisseling van studie- en schrijfplekken. De precieuze momenten in Dia Choria, 
Rozebeke, Santiago de Chile en Châtillon hebben de concentratie gestimuleerd. Ook een 
bijzondere dank aan Truusje Graste en Jeanette Werkhoven voor hun gastvrijheid tijdens 
mijn talloze verblijven in Amsterdam en aan Lieva voor de collegiale ondersteuning. Zon-
der de ontspannende en vrolijke avonden met Goele, Tine, Eric, Walter en Marjan, de 
yogamomenten met Eva, Kaat, Rony, Greet, Hilde, Veva, Tine, An, Dirk en de weekends 
met mijn Laban-dansvriendinnen was deze verdiepende studie niet mogelijk geweest. 

Veva Leye, Jeroen Paternot en Michel Schöpping dank ik voor het lezen van mijn teksten 
en hun bemoedigende commentaren .

Mijn bijzondere dank aan Petra Vanderjeught voor het enthousiast volgen en het nalezen 
van mijn teksten en aan Elias Heuninck voor alle praktische steun. 

En ten slotte schieten mijn dankwoorden te kort voor Marcel Martens die mij als leefgenoot 
van dag tot dag in alle facetten liefdevol, ondersteunend en kritisch heeft bijgestaan. Door 
hem heb ik ten volle kunnen genieten van deze studieperiode. Marcello, mille grazie.

door een musicoloog die als componist de musicologie als humane wetenschap niet los-
koppelt van de kunstpraktijk. Hij heeft mij steeds gestimuleerd om mijn eigen artistieke 
pad als kernpunt te nemen bij het onderzoek. Dit heb ik bijzonder geapprecieerd. Zo 
heeft hij mij de kans gegeven om de musicologie als discipline te verruimen naar een stu-
die van het geluid in de film met een onderzoek in en over de kunsten. Ook mijn copro-
motoren prof. dr. Christel Stalpaert, professor in de theaterwetenschappen, en dr. Helena 
De Preester, docente filosofie, wil ik extra bedanken voor hun open, ondersteunende en 
kritische begeleiding. Het samen organiseren van de conferentie Inner Movement: the 
Motor Dimension of Imagination (2011) met Helena was als een geschenk, waarbij ik de 
mogelijkheid kreeg om de kern van mijn proefschrift te toetsen aan een breder internati-
onaal artistiek en wetenschappelijk veld. 

Zonder de fijne samenwerking in het onderzoek en in het lesgeven met mijn geluidscol-
lega’s Griet Van Reeth en Michel Coquette was mijn proefschrift niet op dezelfde manier 
tot stand gekomen. Met hen beleef ik onderzoek, onderwijs en artistieke praktijk in een 
constante organische verbinding, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. 

Mijn oud-studenten en studenten hebben in en door hun artistieke werk dit onderzoek 
voortdurend bevraagd, gestimuleerd en scherp gesteld. In het bijzonder dank ik de stu-
denten Anne Fehres, Ann-Julie Vervaeke, Elisabeth Impens, Emmanuel Adjei, Lennert 
De Taeye, Lukas Dhont, Marleen Ozgür, Niels Faes en Yves Sondenmeier voor hun en-
thousiaste samenwerking tijdens de eindsprint. Mijn oud-studenten Nathalie Teirlinck, 
Elias Grootaers, Tomas Hendriks, Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes dank ik voor de 
gezamelijke zoektocht en hun specifieke bijdrage in dit onderzoek. 

Het is in deze artistieke omgeving en onderzoekscultuur in de kunsten die door Wim De 
Temmerman, decaan van de School of Arts Gent in het bijzonder wordt gestimuleerd, dat 
ik de kans heb gekregen om, in samenwerking met het Internationaal Filmfestival van Gent, 
ForumK vzw en het VAF, workshops te organiseren met prominente sound designers als 
Walter Murch, Daniel Deshays en Larry Sider. Hiervoor wil ik mijn dank betuigen. 

De workshops en de gesprekken met Walter Murch, Daniel Deshays en Larry Sider heb-
ben in dit onderzoek een bijzondere waarde. Ik heb geleerd hoe deze geluidskunstenaars, 
die meestal in de schaduw van het filmgebeuren werken, hun artistieke en inhoudelijke 
bijdrage tot de film tot in de kleinste details uitwerken. Hun enthousiasme en hun manier 
om elke film en elk project steeds weer met frisse oren te benaderen, werkt aanstekelijk. Ik 
ben hen dankbaar voor de openheid waarmee ze hun kennis en kunnen hebben gedeeld. 

Tijdens mijn studie zijn een aantal ASCA-leesgroepen van cruciaal belang geweest. 
Het Collegium Musicologicum in Amsterdam heeft mij in de gelegenheid gesteld om 
mijn studie via discussies af te toetsen binnen het gebied van de musicologie. Het Film-
Philosophy Seminar heeft mij gestimuleerd om Deleuzes filmtheorie vanuit mijn vakge-
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INLEIDING

Het geluid als een innerlijke beweging in  
de overdracht van een ervaring in de film.  

Een fenomenologische benadering

In dit proefschrift onderzoek ik de eigenheid van de waarneming van het geluid en de 
eigenheid van de compositie van geluid in film. Het doel ervan is meer te weten te komen 
over het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film. Hier-
mee stel ik impliciet dat een toeschouwer/luisteraar een film niet alleen begrijpt, maar 
hem ook ervaart. Mijn vraagstelling naar het aandeel van het geluid in de overdracht van 
een ervaring in de film is intuïtief gegroeid uit het coachen van studenten film in hun 
creatieve proces. 

De innerlijke beweging in een film ontstaat in de betrokkenheid van de cineast ten op-
zichte van wat hij overdraagt in de film. Ik maak een onderscheid tussen het vertellen van 
feiten en de (logische en causale) verbanden tussen de gebeurtenissen in een verhaal en 
de manier waarop in het vertellen zelf (de act) de ervaring van het verhaal wordt opge-
roepen. De overdracht van een ervaring vraagt erom dat de filmische elementen (beeld en 
klank) anders verbonden worden dan bij het ‘vertellen van een verhaal via personages’. De 
Amerikaanse filmtheoreticus David Bordwell geeft in Narration in Fiction Film (1985) 
zeer duidelijk aan hoe Plato in De Staat een onderscheid maakt tussen twee verschillende 
manieren om een verhaal te vertellen. Hij onderscheidt de pure vertelling (haple diegesis) 
waarin de dichter zelf aan het woord is, en de imitatieve vertelling (mimesis) waarin de 
dichter het verhaal vertelt via de personages. In de jaren tachtig leeft in de filmtheorie 
vooral de opvatting dat men een filmanalyse moet starten vanuit de filmtekst als pure 
vertelling (1985: 16). Deze pure vertelling geeft aanleiding tot een structuralistische bena-
dering van de ‘filmtekst’ waarin sprake is van een filmische syntaxis die de film analyseert 
vanuit eenheden (phrases and sentences) (Bordwell 1985: 17). 

Terugkomend op de twee manieren om een verhaal te vertellen waarvan sprake bij Plato, 
wordt in de filmtheorie meestal naar Hitchcock verwezen om duidelijk te maken dat hij 
deze twee manieren tegelijkertijd gebruikt: hij vertelt het verhaal vanuit de personages, 
maar tegelijkertijd richt hij zich als ‘auteur’ rechtstreeks naar het publiek. 
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Om het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film be-
spreekbaar te maken, stel ik een fenomenologische benadering van de film voor. Hierin 
komt een verhaal intersubjectief tot stand. De toeschouwer/luisteraar luistert en kijkt van-
uit het perspectief van de eerste persoon (eerstepersoonsperspectief) en vanuit een resonant 
lichaam. Behalve een luisteren naar de betekenis, doet er zich ook een lichamelijk luiste-
ren voor. Voor de film betekent dit concreet dat de cineast zijn innerlijke betrokkenheid 
bij zijn film middels de film op de toeschouwer kan overbrengen. Vanuit het standpunt 
van de toeschouwer betekent dit dat hij de film niet alleen begrijpt, maar ook ervaart. 

Voor het geluid in de film (als één van de klankelementen in de film naast de muziek en 
het gesproken woord) stel ik drie belangrijke eigenheden voorop. Ten eerste, de waarge-
nomen ruimtelijkheid van en in het opgenomen geluid1. Ten tweede, de waarneming 
van het geluid als een energetische beweging vanuit een resonant lichaam. Ten derde, de 
functie van het geluid in een film als audiovisuele compositie waarvan de coherentie tot 
stand komt in de belichaamde waarneming van de toeschouwer/luisteraar. 

Door de nadruk te leggen op de eigenheid van de auditieve ruimte, namelijk de ruimte-
ervaring die tot stand komt in het luisteren (mede door de ruimtelijkheid van en in 
het opgenomen geluid), verbreed ik het audiovisuele contract van filmtheoreticus Michel 
Chion tot buiten de grenzen van het gekaderde visuele beeld. Met het audiovisuele con-
tract bedoelt Chion de vervlochtenheid2 van de klankband met het beeld. Zijn analyse 
van de filmklank brengt hij terug tot het beeld (en het beeldkader). Hierdoor laat hij de 
eigenheid van het opgenomen geluid in de film niet ten volle tot haar recht komen. De 
vervlochtenheid van het kijken en het luisteren in de audiovisuele perceptie betekent niet 
noodzakelijk dat de ruimte die in het luisteren wordt geëvoceerd (de auditieve ruimte) 
overeenkomt of opgeslorpt wordt door de visuele filmische ruimte. 

Door enerzijds het geluid en het luisteren en anderzijds het resonante lichaam van de toe-
schouwer/luisteraar centraal te stellen, maak ik het pre-reflectieve bewustzijn bespreekbaar 
dat een bijzondere rol speelt in het luisteren naar film en in de filmcreatie. Ik zie dit als een 
uitbreiding, maar ook als een herziening van Deleuzes filmtheorie. Deleuze neemt Henri 
Bergsons opvatting van tijd en beweging als vertrekpunt voor zijn filmtheorie. De bewe-
gingstheorie van Bergson is echter verder uitgewerkt door Maurice Merleau-Ponty die vond 
dat Bergson was vergeten om het lichaam van de waarnemer op te nemen in zijn bewegings-

1 Met de ruimte in en van het opgenomen geluid bedoel ik enerzijds de ruimte die mee is 
opgenomen in de geluidsopname en anderzijds de ruimte die in de beluistering door het 
opgenomen geluid wordt gecreëerd.

2 Ik spreek over vervlochtenheid (niet over vervlechting) om aan te duiden dat het in de 
audiovisuele waarneming niet altijd mogelijk is om het vervlochten-zijn van beeld en 
klankband te ontrafelen en om ze als aparte filmische elementen waar te nemen. 

Patricia Pisters laat de academische filmtheorie starten bij de studie van het werk van 
Hitchcock sinds de jaren vijftig. 

Het idee dat alles in de wereld bestaat uit netwerken van relaties en onderliggende 
structuren is ook met betrekking tot cinema een belangrijk uitgangspunt geweest en 
heeft ervoor gezorgd dat film ook op een wetenschappelijke manier benaderd kan 
worden. Bovendien is het ook vanaf de jaren vijftig dat Hitchcocks werk serieus is 
genomen. Zijn werk is belangrijk geweest in de ontwikkeling van de auteurspolitiek 
die het vertrekpunt van de academische filmtheorie vormt. (2002: 19)

Pisters stelt het structuralisme als basis van de filmtheorie waarvan de semiologie de meest 
bekende vorm is. De semiologie is ontstaan vanuit de theorie van Ferdinand de Saussure 
waarin de taal uit tekens bestaat die op hun beurt bestaan uit een betekenisdrager (signifi-
ant) en een betekende (signifié). De filmtheorie van de poststructuralist Gilles Deleuze 
breekt deze structuren open. Hij stelt dat de film geen taal is, maar een kunstvorm. De-
leuzes visie op cinema is gebaseerd op het model van de hersenen (Le cerveau c’est l’écran) 
(Pisters 2002: 28). Deleuze spreekt dan nog wel over ‘tekens’, maar de (volgens hem 
beperkende) semiologie van de Saussure ruilt hij in voor de semiotiek van Peirce. In De-
leuzes filmtheorie schuilt een musicologische terminologie. Hij spreekt onder andere over 
het interval, een ‘seriële’ film, modulatielijnen en het geheel (le tout) van de relaties. Ik 
heb Deleuzes filmtheorie gaandeweg naast de seriële compositietheorie van Pierre Boulez 
geplaatst. Geïnspireerd door Deleuzes filmtheorie confronteer ik Boulez’ compositiethe-
orie in de laatste drie hoofdstukken eveneens met de eigenheid en de com-positie van het 
opgenomen geluid en het beluisterde geluid in de film. 

In mijn onderzoek dat zich richt op het geluid in de film, is het inderdaad interessanter 
om de relatie tussen de filmische elementen te vergelijken met muziekcompositorische 
opvattingen dan met narratologische of linguïstische opvattingen. Dit vermijdt niet alleen 
een omweg via een ‘tekenleer’ in het analyseren of bestuderen van de filmperceptie maar 
maakt een andere overdracht van een filminhoud bespreekbaar: namelijk de overdracht 
van een ervaring. In dit filmconcept is de cineast niet meer de ‘verteller’ die zelf vertelt 
of via zijn personages vertelt, maar maakt de cineast het mogelijk voor de toeschouwer/
luisteraar om door een zorgvuldige montage en mixage van beeld en geluid, de film in de 
eerste plaats te beleven en het verhaal in de filmervaring te laten ontstaan.

Dit filmconcept is duidelijk terug te vinden in de films van Robert Bresson en leeft op dit 
moment volop in de hedendaagse cinema (de gebroeders Dardenne, Gus Van Sant, Nuri 
Bilge Ceylan, Béla Tarr, etc.). Kenmerkend voor elk van deze cineasten is hun grote en 
zorgvuldige aandacht voor het geluid. Dit motiveert meteen mijn keuze voor deze case-
studies, die in de loop van dit onderzoek gedetailleerd besproken worden. 
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Behalve in een literatuurstudie, de analyse van een aantal films en het coachen van de stu-
denten in hun creatief werk, is dit onderzoek eveneens geworteld in mijn eigen onderzoek 
naar de mogelijke verbindingen tussen beeld en geluid in de audiovisuele waarneming. 
Hierin heb ik een ongewoon uitgangspunt genomen. Jarenlang heb ik, naast het lesgeven 
aan cineasten, een atelier ‘dansimprovisatie’ geleid. Dit dansatelier was theoretisch onder-
bouwd door de effort-theorie en de dynamische ruimte van de danstheoreticus Rudolf von 
Laban. Dit was al die tijd mijn onderzoekslaboratorium waarin ik niet alleen auditieve 
bewegingen met visuele bewegingen kon samenstellen, maar waarin ik me eveneens heb 
verdiept in de energetische aspecten van de beweging en de dynamische ruimte.

Toen ik filmstudenten ging begeleiden en coachen in het stadium van de postproductie 
merkte ik dat door mijn achtergrond van musicologie en dans, mijn inzichten niet alleen 
aanvullend maar ook helemaal anders waren, vergeleken met de inzichten van mijn collega’s. 
Ik vertrok namelijk niet vanuit de suprematie van het beeld, maar vanuit een gelijkwaardige 
benadering van klank en bewegend beeld. Voor mij was en is het evident om te vertrekken 
van het luisteren en van de intenties van de cineast in plaats van vanuit het beeld of het ver-
haal om over het geluid in de film na te denken. Ik zie dit als een complementaire en anders 
gefundeerde methode bij een klassieke begeleiding die beeld en narratie of de filmtekst cen-
traal stelt. De ‘andere fundering’ beschrijf ik als een compositorische benadering van film als 
audiovisuele compositie, en een meedenken in beweging vanuit een resonant waarnemend 
lichaam. Zowel in de dans als in de muziek was ik gevormd om in ‘geabstraheerde’ ruimtes 
te denken. Dit bracht in het begin van de samenwerking met mijn collega’s ‘geluidstechniek’ 
dikwijls een spraakverwarring teweeg. Het is echter door deze constructieve confrontatie en 
samenwerking dat het inzicht in de ruimtelijke werking van het geluid op zichzelf en in ver-
binding met het beeld van essentieel belang is geworden in mijn onderzoek.

Ik besef dat deze studie, lang voor aan ik mijn literatuurstudie begon, geworteld is in 
de traditie van de fenomenologie die het lichaam centraal stelt. De lichamelijke aan-
wezigheid zowel van de cineast als van de toeschouwer is “akoestisch, sensomotorisch, 
somatisch en affectief in de textuur van de film verweven” (Elsaesser & Hagener 2007: 
19). Deze fenomenologie focust niet op de optische informatie, maar op datgene wat ons 
complementair hieraan als toeschouwer meevoert in de filmervaring. Als thema voor mijn 
onderzoek heb ik dit omschreven als “innerlijke beweging”.

Binnen een fenomenologische traditie wordt er gesproken over een intersubjectieve be-
nadering, waarin de ervaring en de betekenis van de film geconstitueerd worden in de 
belichaamde waarneming van de auteur en van de toeschouwer/luisteraar. 

Methodologisch vertrek ik van fenomenologische beschrijvingen. Ik heb gekozen voor 
deze descriptieve methode van de fenomenologie om de audiovisuele akkoorden te kun-
nen beschrijven waarin het geluid (als complex gegeven), samen met het bewegende beeld 
(eveneens als complex gegeven), als knooppunt van geëvoceerde werelden geldt. 

theorie. Merleau-Ponty vertrekt immers vanuit de gegevenheid van het lichaamsschema. Het 
lichaamsschema ligt aan de basis van onze oriëntatie in de ruimte en in de wereld; vanuit dit 
schema kunnen we resoneren met bewegingen buiten ons lichaam. Het is volgens Merleau-
Ponty van primordiaal belang voor de waarneming en kennisopbouw. Ik heb deze bewe-
gingstheorie toegepast op het luisteren naar geluid als een energetische beweging, beluisterd 
met het resonante lichaam van de toeschouwer/luisteraar. 

Hiermee raak ik een gebied aan dat zelden besproken wordt in de filmtheorie, maar dat 
wel essentieel is in de creatie van een klankfilm. Het betreft het geluid dat je niet-objectge-
richt beluistert, maar waarvan je je als toeschouwer/luisteraar wel impliciet bewust bent. 
Het is dat gebied dat je voelt en dat meestal als onbespreekbaar wordt beschouwd. Dat ge-
bied wordt door Deleuze aangeduid als een interval, een tussenruimte. Het interval is niet 
alleen een tussenruimte, het heeft volgens Deleuze ook en vooral betrekking op de kwali-
teit van de beweging als ervaren toestand (Stalpaert 2000: 59). Het interval moet immers 
niet alleen benoemd, maar ook gecreëerd worden. Voor de cineast of de geluidsman begint 
hiermee pas het werk. Wie met geluid werkt, moet in die context vooral evocerend (leren) 
werken. Het geluid kan je niet ‘als een beeld’ in de filmtekst plaatsen. In de film gaat het 
immers om een audiovisuele waarneming en niet om een visuele waarneming waaraan 
een auditieve waarneming is gekoppeld. Ik stel dat het lichaam als bewegingszintuig een 
essentiële rol speelt binnen de audiovisuele waarneming. Hiermee knoop ik aan bij de 
fenomenologische benadering van film van Vivian Sobchack (1992). Door de aandacht te 
vestigen op het geluid en onderzoek te doen naar de eigenheid van het geluid in de film, 
leg ik de nadruk op datgene wat aan betekenisvorming en het reflectieve in film vooraf-
gaat, namelijk het pre-reflectieve bewustzijn. 

Als theoretisch kader voor mijn onderzoek heb ik twee invalshoeken genomen. Enerzijds 
de opvattingen over het audiovisuele contract (Chion (1990); Deleuze (1985); Campan 
(1999) en anderzijds de fenomenologie van Merleau-Ponty (1945; 1953) die het lichaam 
centraal stelt in de waarneming, en vooral de genetische fenomenologie van Edmund Hus-
serl. Husserls opvatting heb ik in hoofdzaak gelezen vanuit de interpretaties van Dan Zahavi 
(2003; 2010). Dit heb ik gedaan om twee redenen. Zahavi heeft vanuit zijn studie van de in-
tentionaliteit bij Husserl de centrale thema’s die bruikbaar zijn voor mijn onderwerp op een 
heldere manier voorgesteld. Deze centrale thema’s zijn: de kinaesthetische ervaring in de sta-
tische fenomenologie van Husserl, het innerlijke tijdsbewustzijn in zijn genetische fenome-
nologie en de koppeling van het innerlijke tijdsbewustzijn aan het zelfbewustzijn. Recente 
neurologische en neurofysiologische onderzoeken in verband met de auditieve en de audio-
visuele waarneming kunnen vanuit een fenomenologisch perspectief begrepen worden. Ik 
heb dit verband vanuit de neuro-fenomenologie aangeduid zonder hier dieper op in te gaan. 
Zelf ben ik aan de aisthetische kant (de kant van de zintuiglijke waarneming) blijven staan en 
vond ik het in de eerste plaats belangrijk om in dit onderzoek theorie en praktijk in verband 
met het geluid in de film beter op elkaar af te stemmen. 



20 21

echter door het essay “L’écoute filmique” (1999) van Véronique Campan en het artikel 
“When the ear dreams” (2005) van Vivian Sobchack dat ik de beslissing heb genomen om 
mijn onderzoek verder in de fenomenologische discipline uit te werken.

Ik heb ervoor gekozen om terug te gaan naar het fenomeen zelf, namelijk het opgenomen 
en beluisterde geluid in de film. Een fenomenologische benadering van de film houdt een 
aantal consequenties in. Men spreekt niet meer over filmbeelden en de klank als de repre-
sentatie van iets, maar als presentaties die betekenis genereren in een compositorisch verband. 
In deze compositie ontstaat een potentieel aan betekenissen. De cineast genereert dus een 
potentieel aan betekenissen in de compositie van de filmische elementen, in de keuze van 
beeld en klank, in de keuze van het (ruimtelijke en lichamelijke) standpunt vanwaaruit 
beeld en klank worden opgenomen, in het dynamisch tijdsveld van de filmcompositie 
waarin bepaalde beelden, woorden of klanken al dan niet geprononceerd worden. 

In het waarnemingsproces van de toeschouwer/luisteraar kan het geluid in de film een bij-
zondere en subtiele rol spelen. Ik heb het hier niet zozeer over de geluidseffecten (sound 
effects) die de camerabeweging ondersteunen of de blik van het publiek sturen noch over 
de geluiden en de muziek die het publiek duidelijk maken wat er gevoeld moet worden 
en welke emoties er verwacht worden. Ik heb het evenmin over de geluiden die binnen 
de ‘filmtaal’ gecodeerd zijn geraakt en aldus het publiek duidelijk maken op welke manier 
een bepaalde situatie of een bepaald beeld geïnterpreteerd moeten worden. 

Ik begeef me op een terrein waar de betekenissen niet vastliggen en waar de impact van 
het geluid veeleer gevoeld wordt. Het gaat over het gebied waarin de toeschouwer/luis-
teraar meegenomen wordt in een innerlijke beweging die wordt overgedragen in de film. 
Deze innerlijke beweging is gemotiveerd door de innerlijke betrokkenheid van de cineast 
op datgene wat hij wil overdragen in de film. Door de keuze van beeld en klank, door 
de montage en de mixage is het immers mogelijk om zoiets als het onuitspreekbare en 
onzichtbare van een ervaring in de film over te dragen. 

In mijn onderzoek stel ik verschillende filmfragmenten voor. Daarbinnen trek ik een 
boog tussen Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Robert Bresson en Three Mon-
keys (2008) van Nuri Bilge Ceylan. Met Elephant (1989) van Alan Clarke en Gerry (2001) 
van Gus Van Sant stel ik twee films voor waarin het stappen één van de hoofdactiviteiten 
is. Dit levert vergelijkend materiaal op om de mogelijke verbindingen tussen beeld en 
geluid in de stap te onderzoeken. Maar ik heb deze films eveneens gekozen omwille van 
hun extreme vorm waardoor ze doen nadenken over film als audiovisuele compositie. 

Daarnaast stel ik eveneens geluiden en fragmenten voor die afkomstig zijn uit eigen on-
derzoek in de praktijk. Hoewel deze studie opgezet is als een onderzoek over de kunsten, 
was het volgens mij niet mogelijk om essentiële inzichten te verwerven zonder zelf aan de 
slag te gaan en te experimenteren. 

Met de fenomenologische descriptieve methode is het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
diversiteit van elementen die in een dergelijk knooppunt vervat zit, zonder de verbindingen 
tussen de elementen in een systeem te verklaren. Het is een bottom-up-methode die toelaat 
om bijvoorbeeld binnen de waarneming van film of muziek de dwang van de causale verban-
den los te laten. In de filmperceptie gaat dit om een loslaten van wat Husserl de natuurlijke 
instelling (natürliche Einstellung) noemt. Dit maakt het mogelijk om een ‘evident’ causaal 
verband tussen beeld en geluid in vraag te stellen of los te laten. Een fenomenologische be-
nadering maakt het me met andere woorden mogelijk om de driehoek ‘ruimte – resonerend 
lichaam – tijd’ bespreekbaar te maken in de benadering van het (opgenomen) geluid in de 
film. Naast het visuele concept van film als ‘beeld – spiegel – filmkader’ plaats ik het concept 
‘geluid – resonantie – tijdsveld’ in de waarneming van film. 

Het geluid in de film kunnen we vergelijken met de kookkunst. Je hoeft geen chemicus 
te zijn om te kunnen koken. Je weet dat elke proever zijn eigen smaakpapillen heeft ont-
wikkeld, en dat elke smaak voor elk individu een andere geschiedenis heeft. Een goede 
kok kiest de juiste ingrediënten en treft de juiste voorbereidingen met die ingrediënten 
om de door hem gekozen smaken tot uiting te laten komen. Hij kan streven naar de 
juiste balans om een bepaalde smaak net iets meer of minder te prononceren. Sommige 
kruiden worden toegevoegd om bepaalde andere smaken naar de oppervlakte te brengen 
en worden in hun eigen smaakhoedanigheid zelfs niet waargenomen. Veel mensen koken 
en de kookprogramma’s zijn talrijk en populair. Maar het bereide gerecht wordt telkens 
door een individu geproefd en gesmaakt. Het geluid kan je beschouwen als de kruiden 
van de film en elke film wordt persoonlijk ‘geproefd en gesmaakt’ door de toeschouwer/
luisteraar. Hierin speelt het geluid een essentiële maar soms verborgen rol. 

In dit onderzoek ben ik consequent vertrokken vanuit het luisteren naar het geluid in de film. 
Een jarenlange praktijk heeft me geleerd dat het luisteren naar muziek en het luisteren naar 
geluid specifieke luistervaardigheden en analysemethodes vergt. Ik ben mijn collega’s Griet 
Van Reeth en Michel Coquette dan ook bijzonder dankbaar dat ze me tijdens onze samen-
werking hebben ingewijd in de geheimen van de geluidsopname en -mixage. Zonder een 
denken vanuit de praktijk zou mijn onderzoek niet dezelfde resultaten opgeleverd hebben. 

In mijn onderzoek heb ik voortdurend literatuurstudie geconfronteerd met analyses en 
artistiek onderzoek. Het is vanuit deze transdisciplinaire methodiek dat ik gestuit ben 
op de grenzen van de filmklanktheorie van Michel Chion en de filmtheorie van Gilles 
Deleuze die bij de aanvang mijn theoretische kaders uitmaakten. Chions denken redu-
ceert de studie van het geluid in de film door zijn analyse te laten vertrekken vanuit het 
beeld en Deleuzes tijdsbeeld biedt niet voldoende ruimte voor de gesitueerdheid van de 
toeschouwer/luisteraar ten opzichte van het opgenomen beeld en het opgenomen geluid.

In mijn dansopleiding en -praktijk was de fenomenologie (Merleau-Ponty en Maxine 
Sheets-Johnstone) als basisdiscipline voor het denken in beweging een evidentie. Het is 
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In het vierde hoofdstuk stel ik de vraag naar de eigenheid van de auditieve ruimte in 
de film. Dit probleem stel ik vanuit enerzijds een tekst van Vsevolod Pudovkin over asy-
chronisme uit 1929 en de opvattingen van Michel Chion (1990; 2003) over de filmische 
ruimte als visuele ruimte. Middels een aantal filmfragmenten toon ik aan dat de auditieve 
ruimte eveneens een eigenheid heeft naast de visuele ruimte in film. Ik stel een termino-
logie voor om deze eigenheid van de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid in 
de film te bespreken. 

In het vijfde hoofdstuk confronteer ik de verworven inzichten van het vierde hoofdstuk 
met een analyse van het geluid en het gebruik van de muziek in Gerry (2001) van Gus Van 
Sant. Als toeschouwer/luisteraar word je fysiek ‘meegenomen’ in Gerry. Het geluid speelt 
hierin een cruciale rol. Het luisteren wordt hier pre-reflectief en lichamelijk. Deze casestu-
die maakt duidelijk dat een analyse van de auditieve ruimte niet voldoende is. De ervaring 
van de filmische ruimte in Gerry komt voor een deel door de ruimtelijke aspecten van het 
opgenomen geluid tot stand, maar misschien nog meer door de manier waarop het geluid de 
beweging doorheen deze ruimte weergeeft. De vraag hierbij is op welke manier het geluid als 
energetische beweging de toeschouwer/luisteraar gidst doorheen de filmische ruimte. 

Verder stel ik in dit hoofdstuk het lichaam als bewegingszintuig centraal als basis voor de 
waarneming van de filmische beweging. In dit hoofdstuk werk ik de lichamelijke intenti-
onaliteit die Smith in zijn akoemenologie had benadrukt voor de muziek verder uit voor het 
geluid. Het is pas in dit hoofdstuk dat ik de fenomenologie van Merleau-Ponty en de relatie 
tussen de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn en het zelfbewustzijn bij Husserl aan bod 
laat komen. Ik vond het interessant om eerst de specifieke ruimtelijkheid in en van het opge-
nomen geluid te bespreken. Hierin wordt al duidelijk dat het onmogelijk is om van een au-
ditieve ruimte te spreken los van een eerstepersoonsperspectief. Maar door de introductie van 
het resonante waarnemende lichaam van de toeschouwer/luisteraar in de waarneming van 
een beweging en dus ook van het geluid als energetische beweging, wordt het eveneens dui-
delijk dat de auditieve waarneming niet losstaat van de andere zintuiglijke waarnemingen. 
Met andere woorden, de ervaring van het geluid is transmodaal (Petitmengin et al. 2009). In 
de waarneming worden geluiden gedefinieerd zowel vanuit auditieve, haptische, visuele als 
vanuit motorische eigenschappen. Meestal is het luisteren binnen de audiovisuele perceptie 
pre-reflectief en reageren we als waarnemer op het geluid in de film vanuit een gesitueerd, 
resonant lichaam. Hierdoor verbindt het geluid binnen de waarneming niet alleen verschil-
lende zintuiglijke indrukken, maar is het tevens mogelijk om in de waarneming van geluid 
verschillende beleefde ruimtes te laten co-existeren. 

Om dit bespreekbaar te maken, stel ik voor om het geluid als een energetische beweging te 
beschrijven vanuit de bewegingskwaliteiten. Deze bewegingsbenadering van het geluid 
laat toe om het te behandelen als de drager van een innerlijke beweging. Het geluid no-
digt zowel uit tot een pre-reflectieve kinaesthetische ervaring bij de toeschouwer/luisteraar 
als tot een denken in beweging. 

Ik heb mijn tekst opgedeeld in zes hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk neem ik de film Un condamné à mort s’est échappé (1956) van 
Bresson als uitgangspunt. Ik confronteer de notities en interviews van Bresson zelf met 
een aantal besprekingen van zijn werk en van deze film om de fenomenologie als denk-
kader te motiveren. 

In het tweede hoofdstuk bespreek ik de beperkingen van Chions filmklanktheorie (1990; 
2003) en Deleuzes opvatting (1985) over de heautonomie van de klank in de film. Ik stel 
voor om de heautonomie van het geluid in de film verder te onderzoeken in het spoor 
van Véronique Campans essay over het filmische luisteren (1999). Campan stelt de ruim-
telijkheid van het geluid en de akoestische sporen van het geluid (zoals timbre, intensiteit, 
resonantie en ritme) centraal in het filmische luisteren. Met Elephant van Alan Clarke 
als casestudie stel ik het audiovisuele akkoord voor als centraal begrip om ruimte, tijd en 
compositie samen te brengen en bespreekbaar te maken vanuit het eerstepersoonsperspectief 
van de cineast en de toeschouwer/luisteraar. 

In het derde hoofdstuk bespreek ik de manier waarop Franz Brentano, de leermeester 
van Husserl, en Husserl zelf het luisteren en de klank geproblematiseerd hebben in hun 
geschriften. Naast zijn statische fenomenologie die het bewustzijn benadert als een be-
wustzijn van iets, ontwikkelt Husserl een genetische fenomenologie waarin hij het innerlijke 
tijdsbewustzijn en het onderscheid tussen de passieve en actieve synthese ontwikkelt. Hier-
door wordt het mogelijk om te spreken van een pre-reflectief, niet-thematisch bewustzijn 
van een geluid. Een geluid kan ervaren worden zonder dat het gethematiseerd wordt, 
met andere woorden, zonder dat we luisteren naar de bron of de betekenis. Ik stel de 
genetische fenomenologie van Husserl voor als het denkkader voor het bestuderen van 
het geluid in de film.

Daarnaast bespreek ik verschillende fenomenologieën van geluid, klank en luisteren. Trai-
té des objets musicaux (1966) van Pierre Schaeffer is als een nieuwe notenleer die het geluid 
als muzikaal materiaal integreert in de muziekcompositie geïnspireerd door de fenomeno-
logie van Husserl. Listening and Voice: Phenomenologies of Sound ([1976] 2007) van Don 
Ihde bevat een fenomenologie van het geluid in het dagelijkse leven en de akoemenologie 
(1979) van Joseph Smith is een fenomenologie van muziek. Hoewel de muziek niet het 
onderwerp is van mijn onderzoek, haal ik toch Smith aan. Hij benadert een aspect in het 
luisteren naar muziek dat eveneens toepasbaar is op het geluid en dat dikwijls vergeten 
wordt. Het gaat hier om de passieve synthese en de lichamelijke intentionaliteit. Ik sluit dit 
hoofdstuk af met de opvattingen van Daniel Deshays (2006, 2010). Hoewel Deshays 
zichzelf niet voorstelt als fenomenoloog, vertrekt hij als geluidsman meer dan de anderen 
van het fenomeen zelf, namelijk het opgenomen geluid. Zijn benadering is bijzonder 
omdat ze volledig vanuit de praktijk is ontstaan. 
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Klank: de verzamelnaam voor de elementen van de klankband in de film namelijk het ge-
luid, de muziek en het gesproken woord. Als in een theorie door elkaar gesproken wordt 
over de muziek en het geluid, zoals bijvoorbeeld in de theorie van Véronique Campan, 
dan gebruik ik het woord “klank”. Soms verwijs ik zelf naar de muziekcompositie of de 
gebruikte muziek in de film. Dit gebeurt dan om een gemeenschappelijk gebied binnen 
de waarneming van de muziek en het geluid te bespreken, of om de muziekcompositie 
als referentiepunt te nemen om de eigenheid van de samen-stelling (com-positie) van het 
geluid duidelijker te stellen. 

De heautonomie van het geluid, een begrip waarmee Deleuze aanduidt dat de klank in de film 
niet afhankelijk is van het beeld, heb ik niet vertaald. In het Nederlands zou dit ‘eigen wet-
matigheid’ worden. Maar deze vertaling komt niet overeen met Deleuzes gebruik van deze 
term in een kantiaanse traditie. Ik heb de term heautonomie specifiek toegepast op het geluid 
om aan te duiden dat het geluid een eigenheid heeft (los van het beeld) in een audiovisuele 
context, met eigen karakteristieken die uitnodigen tot een eigen verbindingslogica.

Het eerstepersoonsperspectief: dit is een fenomenologische term. Het perspectief van de eer-
ste persoon bij Husserl en bij Merleau-Ponty mag niet verward worden met de traditio-
nele subjectiviteit. Husserl introduceert de term omdat hij uitgaat van de ervaring van het 
fenomeen. Het fenomeen verschijnt in het bewustzijn en dit veronderstelt een perspectief 
vanwaaruit een ‘object’ wordt waargenomen. Door het eerstepersoonspectief verschilt een 
fenomenologische benadering van een traditionele cognitieve studie waarin de weten-
schapper meestal een derdepersoonsperspectief inneemt. 

To the extent that phenomenology stays with experience, it is said to take a first-
person approach. That is, the phenomenologist is concerned to understand the 
perception in terms of the meaning it has for the subject. […] The typical cognitive 
scientist, takes a third-person approach, that is, an approach from the scientist as 
external observer rather than from the perspective of the experiencing subject. (Gal-
lagher & Zahavi 2008: 9)

Toegepast op het geluid in de film betekent dit dat we als toeschouwer/luisteraar het 
perspectief kunnen innemen dat bepaald is door de cineast in de geluidsopname. In de 
bestudering van het geluid in film wordt er dan verder rekening gehouden met het eer-
stepersoonsperspectief van de toeschouwer/luisteraar die op zijn beurt soms wordt uitgeno-
digd om het eerstepersoonsperspectief van een personage in te nemen. 

Het eerstepersoonsperspectief is eveneens verschillend van een louter subjectief standpunt of 
een introspectie. In hoofdstuk III en hoofdstuk V ga ik hier verder op in. 

Ten slotte werk ik in het zesde hoofdstuk uit hoe de coherentie van een film tot stand 
komt in de intentionele boog van de waarneming. Merleau-Ponty noemt de intentionele 
boog de eenheid die in de veelheid aan zintuiglijke indrukken tot stand komt. Dit trek ik 
door naar de creatie van een film, waarbij ik stel dat de structuur van een film tot stand 
komt in de intentionele boog die de cineast maakt vanuit zijn eerstepersoonsperspectief. 
Hierin gaat het niet alleen over de onderlinge verbinding van de filmische elementen, 
maar eveneens over de ‘innerlijke betrokkenheid’ van de cineast bij wat hij overbrengt in 
een film. Zo heb ik immers Bressons omschrijving van de echte filmbeweging begrepen. 
Hij geeft zijn innerlijke betrokkenheid bij wat hij wil overbrengen onder andere weer 
aan de hand van de innerlijke betrokkenheid van een personage bij een geluid of een 
object. Op die manier kan hij in zijn film een ervaring overdragen naar de toeschouwer/
luisteraar. Vanuit zijn eerstepersoonsperspectief kan de cineast binnen de veldstructuur van 
de tijd verschillende leefwerelden tegelijkertijd laten co-existeren. Het geluid speelt hierin 
een essentiële rol. Het is in die gesitueerdheid van de waarnemer dat de fenomenologi-
sche benadering van film verschilt van de opvattingen van het tijdsbeeld van Deleuze. Ik 
licht dit toe aan de hand van Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan. Het is vanuit 
de gesitueerdheid in tijd en ruimte dat het als onderzoeker en als toeschouwer/luisteraar 
mogelijk wordt om toegang te krijgen tot het opgenomen geluid vanuit het perspectief 
van de innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film.

Tot slot van deze inleiding maak ik een aantal terminologische keuzes duidelijk. In een 
interdisciplinair onderzoek met bronnenmateriaal in verschillende talen, is het kiezen van 
de juiste term niet altijd evident. Tijdens mijn onderzoek ben ik eenvoudigweg al gestuit 
op de verschillen in betekenis of connotaties van eenzelfde woord in verschillende disci-
plines. Zo duidt het woord ‘synchroon’ in de film als audiovisueel medium het synchrone 
(gelijktijdige) verloop van een auditieve en visuele beweging aan, terwijl bij Merleau-
Ponty de synchronizerende modulatie slaat op de manier waarop het lichaam van de waar-
nemer zich afstemt op een waargenomen beweging. Vanuit Merleau-Ponty heeft deze 
term ingang gevonden in de cognitieve neurowetenschappen waarin men spreekt over 
de synchronisatie tussen de uiterlijke en de innerlijke ruimte. In dit geval ben ik de term 
synchroon blijven behouden en maakt de context de verschillende betekenissen duidelijk. 

Ook het gebruik van de termen toeschouwer/luisteraar behoeft voorafgaande uitleg. Meest-
al wordt in de filmtheorie enkel over de toeschouwer besproken. Omdat in de audiovisu-
ele waarneming het luisteren minstens even belangrijk is als het kijken en dit dikwijls ver-
geten wordt, heb ik ervoor gekozen om telkens te spreken van de toeschouwer/luisteraar. 
Dit zou de vlotheid van het vertoog enigszins kunnen belemmeren, maar ik heb er bewust 
voor gekozen om het belang van de auditieve werking van geluid in film te onderstrepen. 
In mijn tekst heb ik de ‘hij’-vorm aangehouden, maar het is evident dat de toeschouwer/
luisteraar staat voor een ‘hij’ én een ‘zij’.
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HOOFDSTUK I. 

Le vent souffle où il veut: een andere status van het 
geluid in de film als compositie van beeld en klank

1. 
INLEIDING

 
In dit hoofdstuk wil ik aan de hand van de filmopvattingen van Robert Bresson de tra-
ditionele benadering van het geluid in de film problematiseren. Bresson verlaat immers 
de klassieke narratie op een voor dit onderzoek interessante manier. Hij heeft het over le 
cinématographe3 in plaats van over cinema, waarin het geluid een andere status krijgt. Ik 
neem de beginscène uit de film Un condamné à mort s’est échappé (1956) als vertrekpunt 
voor de probeemstelling van mijn onderzoek. Het geluid in deze film heeft op vele critici, 
onder wie François Truffaut, David Bordwell, Kristin Thompson en Michel Chion, een 
pertinente indruk gemaakt. Ze zijn het erover eens dat Bresson het geluid op een ‘andere’ 
manier heeft gebruikt en dat het geluid ‘anders geprofileerd’ is ten opzichte van het beeld 
dan in een klassieke film. Bresson zelf heeft op een summiere manier zijn gedachten over 
muziek, geluid en het gesproken woord in film neergepend. Zo maakt hij in zijn notities 
een onderscheid tussen cinéma (gefotografeerd theater) en le cinématographe (een geschrift 
van bewegend beeld en klank) ([1975] 1988: 18-9). Dit ‘schrijvend’ vastleggen van de 
beweging verschilt van een pure registratie van de beweging: de cineast maakt keuzes over 
wat hij toont en wat hij laat horen, hij legt de standpunten vast vanwaaruit hij beeld of ge-
luid opneemt, bepaalt de intensiteit in licht en geluid, de texturen, enz. Dit houdt volgens 
mij in dat we als toeschouwer/luisteraar via deze keuzes ook lichamelijk gesitueerd worden 
in wat we zien en wat we horen en dat we resoneren met het beeld en het geluid in de film.

3 Zie ook Bresson, Robert, [1975] 1988. Notes sur le cinématographe. Paris: Gallimard.

There is a long tradition of philosophical phenomenology (specifically the tradition 
that follows Husserl) that explains how [it is possible to report an awareness without 
introspection] we are aware of what we experience without introspection precisely 
because we have an implicit, non-objectifying, pre-reflective awareness of our own 
experience as we live it through. (Gallagher & Zahavi 2008: 15)

Intersubjectiviteit: Zowel Husserl als Merleau-Ponty vertrekken vanuit het feit dat het 
ego een verbinding aangaat met een alter ego, de andere, om hem te kunnen begrijpen. 
Intersubjectiviteit staat bij Husserl in relatie tot objectiviteit: opdat iets een object van een 
wetenschappelijk onderzoek zou zijn, moeten dezelfde data toegankelijk vanuit verschil-
lende gezichtspunten (De Preester 2004: 290).

Ervaring en waarneming: ik maak een essentieel onderscheid tussen de ervaring en de 
waarneming van het geluid in film. Hierdoor maak ik een aspect bespreekbaar dat meestal 
als iets dat ‘onbewust’ is en als onbespreekbaar opzij wordt geschoven in de filmtheorie, 
namelijk de geluiden die we ervaren, maar die we niet object-gericht waarnemen. Dit 
onderscheid is gebaseerd op het onderscheid dat Husserl maakt tussen ervaring en waar-
neming en dat ik verder bespreek in hoofdstuk III.

Voor een uitleg van de fenomenologische sleutelbegrippen die ik in deze studie hanteer, 
verwijs ik eveneens naar het boek The Phenomenological Mind (2008) van Shaun Gal-
lagher en Dan Zahavi die deze begrippen niet alleen binnen het kader van de neuro-
fenomenologie plaatsen, maar ze ook binnen hun filosofische context verduidelijken.



28 29

toeschouwer/luisteraar is immers veranderd. Hij is niet langer meer de stille getuige die, 
zoals het hoofdpersonage Jeff in Hitchcocks Rear Window, het overzicht heeft over de 
situatie zonder er zelf bij betrokken te zijn (Elsaesser & Hagener 2007: 30). Het overzicht 
en de visuele observatie zijn vervangen door een beleving van de film, waardoor naast het 
beeld en de narratie, de (lichamelijke) betrokkenheid van de toeschouwer/luisteraar een 
mogelijke focus wordt in de filmtheorie. 

1.2. Michel Chions ‘klassieke’ filmklanktheorie

Met Un condamné à mort s’est échappé dwingt Bresson tot een ‘andere’ filmtheoretische 
benadering van het geluid in de film. Dit wordt eveneens duidelijk met de uitgebreide en 
interessante besprekingen van de klank in deze film door Michel Chion (2003) en David 
Bordwell & Kristin Thompson (1979). Hoewel beide besprekingen een aparte aandacht 
bieden aan het geluid, sluit hun benadering van de film uiteindelijk toch aan bij wat 
Thomas Elsaesser en Malte Hagener de ‘afstandelijke optische waarneming’ binnen het 
beeldkader hebben genoemd, zoals die bijvoorbeeld werkzaam is in Rear Window (1954) 
van Hitchcock. 

Kurz gesagt: In der Konzeption vom Kino als Fenster/Rahmen ist das Kino oku-
lar/spekular (also durch den optischen Zugang bestimmt), transitiv (etwas wird 
betrachtet) und entkörperlicht (der Zuschauer besitzt eine sichere Distanz und 
kommt mit dem Geschehen nicht in Berührung, sein Körper hat neben seinem 
Augensinn keinen Anteil am Akt der Filmbetrachtung. (2007: 25)

Wanneer Chion de klank in de film bespreekt, hanteert hij naar mijn mening nog steeds een 
afstandelijke optische waarneming, ook al staat de auditieve laag centraal in zijn vertoog. Hij 
stelt dat het beeldkader alles samenhoudt en dus ook alle sonore elementen bundelt. 

Au cinéma, donc, il n’y a pas de contenant sonore des sons, et rien d’analogue, pour 
eux, à ce contenant visuel des images qu’est le cadre. 
Or, que font les sons lorsqu’ils sont surajoutés sur une image de cinéma? Il se dis-
posent par rapport au cadre visuel et à son contenu, les uns y étant englobés en 
tant que synchrones et in, d’autres rôdant à la surface et sur les bords en tant que 
hors-champ; et d’autres encore se positionnant nettement en dehors de la diégèse, 
dans une fosse d’orchestre imaginaire (la musique off) – ou sur une sorte de balcon, 
celui des voix-off. Bref c’est le rapport à ce qu’on voit sur l’image que les sons se 
répartissent – une répartition susceptible d’être remise en cause à tout moment dès 
que change ce que l’on voit. C’est ainsi que l’on peut dire que la forme classique 
du cinéma se définit comme “un lieu d’images et des sons”, le son y étant “ce que 
cherche son lieu”. (1990: 60)

1.1.  Un condamné à mort s’est échappé: een uitnodiging tot een ‘ander’ film-
theoretisch kader voor de benadering van het geluid in de film

Bressons benadering van het geluid in de film onderwerpt het luisteren niet noodzake-
lijk aan het kijken. Hij vertrekt niet meer vanuit een identificatie4 van de toeschouwer/
luisteraar met het personage voor het begrijpen en het ervaren van een gepresenteerde ge-
beurtenis in een film. De toeschouwer/luisteraar observeert en voelt in een veelzijdigheid 
van zintuiglijke indrukken die, in een resonantie met zijn lichaam, de aanzet zijn tot het 
beleven en begrijpen van de film. Bresson noemt zijn acteurs veelbetekenend ‘modellen’. 
De toeschouwer/luisteraar observeert de personages en voelt ze aan in plaats van samen te 
vallen met de personages en hun ‘expressie’ te incorporeren. 

Modèle. Sur ses traits, des pensées ou des sentiments non exprimés, matériellement 
rendus visibles par intercommunication et interaction de deux ou plusieurs autres 
images. ([1975] 1988: 53)

Dit biedt Bresson de mogelijkheid om een situatie dynamisch tot stand te laten komen 
bij de toeschouwer/luisteraar. De toeschouwer/luisteraar wordt met andere woorden op 
een interactieve manier betrokken in de ervaring en de waarneming van Bressons film. 

In 1956 beschrijft Truffaut hoe Un condamné à mort s’est échappé (1956) op een bijzondere 
manier breekt met de canon van de klassieke film. Hij stelt zich hierbij de vraag in hoever-
re deze film navolging kan vinden. Vandaag is het duidelijk dat Bressons cinématographe 
voor verschillende cineasten als een zeer belangrijke inspiratiebron gediend heeft.5 Deze 
breuk met de klassieke canon problematiseert de theoretische benadering van het geluid 
in de film die nog steeds hoofdzakelijk geënt is op de klassieke canon. De positie van de 

4 De term identificatie is vanuit de psychoanalyse in de filmtheorie geïntroduceerd en 
veronderstelt een samenvallen van toeschouwer/luisteraar en personage (Pisters 2002: 78). 
Bij Bresson valt de toeschouwer/luisteraar niet samen met het personage. In zijn werk leert de 
toeschouwer/luisteraar het personage gaandeweg kennen. Vanuit een eerstepersoonsperspectief 
beweegt de toeschouwer/luisteraar met het personage mee zonder zijn eigen identiteit te 
verliezen. Wat dit ‘meegaan’ precies behelst, leg ik verder uit in hoofdstuk V. 

5 Bressons invloed op andere filmmakers is niet eenvoudig te duiden omdat hij behoorlijk op 
zichzelf staat. Toch wordt hij door verschillende cineasten als een belangrijkste inspiratiebron 
aangeduid, zonder dat ze er ooit in (willen) slagen om zijn werk te imiteren, te evoceren of 
te evenaren. Dat blijkt ook wel uit de uiteenlopende stijlen die de door Bresson beïnvloede 
cineasten hanteren: van de complete Nouvelle Vague tot Jean-Marie Straub en Danielle 
Huillet, Andrei Tarkosvki, Jim Jarmusch, Paul Schrader (die zijn boek Transcendental style in 
film voor een groot deel aan Bresson wijdde), Abel Ferrara en Aki Kaurismäki. <http://www.
filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk293/bresson.html>. Geraadpleegd op 19/04/11. Aan 
dit lijstje kunnen ook Nuri Bilge Ceylan, de gebroeders Dardenne en Andrej Zvjagintsev 
worden toegevoegd. De nieuwe films van Ceylan en de gebroeders Dardenne hebben in mei 
2011 de Grand Prix in Cannes gewonnen. 
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Het geluid plaatst hij consequent steeds ten opzichte van het beeldkader of in de diëgesis, 
terwijl hij de waarneming van het geluid steeds plaatst in een vervlochtenheid met het kij-
ken. Chions benadering is een waardevolle benadering van de klank in de film, maar naar 
mijn mening is zijn benadering niet toereikend. Door te vertrekken van de filmtekst en 
van een diëgetisch tekensysteem, biedt zijn theorie geen ruimte voor het onderzoeken van 
de manier waarop het geluid de toeschouwer/luisteraar betrekt binnen de filmervaring. 
Chions theorie stopt mijn inziens waar het geluid zijn zelfstandigheid krijgt, namelijk in 
de ‘innerlijke klank’ waarmee een toeschouwer/luisteraar ‘resoneert’ met wat hij hoort in 
plaats van de klank via het beeld waar te nemen. Hiervan is Chion zich overigens bewust.

Nous n’ignorons pas qu’on peut aller plus loin dans les distinctions, qui ne couvrent 
pas tous les cas (par exemple celui du son interne). (2003: 224)

Merkwaardig genoeg heeft Claudia Gorbman, de vertaalster van Chions boeken, en groten-
deels verantwoordelijk voor de populariteit van Chion binnen de Angelsaksische klankthe-
orie, dit zinnetje weggelaten in de Engelse vertaling (Chion 2003: 224; Chion 2009: 249-
61). In L’audio-vision (1990) omschrijft Chion het begrip van le son interne als volgt: 

On appellera le son interne celui qui, tout en étant situé dans le présent de l’action, 
correspond à l’intérieur aussi bien physique que mental d’un personnage: que ce soi-
ent ses sons physiologiques de respiration, de râles et de battements de cœur (qu’on 
pourrait baptiser sons internes-objectifs), que ses voix mentales, ses souvenirs, etc. 
(qu’on appellera internes-subjectifs ou internes-mentaux). (1990: 67). 

Wat het geluid betreft, ligt de nadruk in Chions theorie met andere woorden op het sa-
mengaan met het (bewegende) beeld en de positionering van het geluid ten opzichte van 
het (optische) visuele beeld dat gevat is binnen het filmkader. Chion lijkt de innerlijke 
klank te verbinden met datgene wat zich fysiek (objectief ) of mentaal (subjectief ) afspeelt 
in het personage. Hij gaat hier niet verder op in en vermijdt hiermee de complexiteit van 
de waarneming van dit geluid. De toeschouwer/luisteraar reageert wel op de ademhaling 
van een personage, maar zal er zelden zijn aandacht op richten bij het bekijken van een 
film. Toch is de aanwezigheid van de ademhaling van een personage bepalend voor de 
betrokkenheid van de toeschouwer/luisteraar op het personage in de waarneming van een 
film. Het lichaam en de ademhaling van de toeschouwer/luisteraar stemt zich hierop af. 
Hier kom ik uitgebreid op terug in hoofdstuk V. 

Chion voegt het geluid dus toe aan het visuele filmkader en wijst op de meerwaarde 
ervan. Hij verbreedt het (optische) kijken naar film met een ‘kijken-aangevuld-door-een-
luisteren’ en wijst erop dat het geluid en de muziek een intrinsieke invloed hebben op het 
beeld in de film. Men kijkt niet naar film, men luistert niet naar film, maar men ‘kijkt-
luistert’ naar film, stelt Chion (1990). Hiermee legt hij de nadruk op het samengaan van 
het luisteren met het kijken en biedt hij een denkkader waarin luisteren en kijken zijn 
geïntegreerd. Zijn boek L’audio-vision: son et image au cinéma (1990), in 1994 vertaald in 
het Engels, kan als doorbraak aangeduid worden om geluid, stem en muziek in vervlech-
ting met het beeld te bespreken.

Maar voor Chion is er in de ‘klankband’ geen interne eenheid tussen de klanken die zich te-
genover het beeld profileren. Chion legt de focus op het audiovisuele als de versmelting van 
de klank in het beeld. In zijn theoretische benadering verliest het geluid zo zijn autonomie. 

En formulant qu’il n’y a pas de bande-son, nous voulons donc dire, […] que les 
sons du film ne forment pas pris à part de l’image, un complexe en soi doté d’une 
unité interne, qui se confronterait globalement à ce qu’on appelle la bande-image. 
Mais aussi, nous voulons dire que chaque élément sonore noue avec les éléments 
narratifs contenus dans l’image-personnages-action ainsi qu’avec les éléments visu-
els de texture et de décor, de rapports verticaux simultanés bien plus directs, forts et 
prégnants que ceux que ce même élément sonore peut nouer parallèlement avec les 
autres sons, ou que les sons nouent entre eux dans leur succession. […] supprimez 
l’image, et les sons hors-champ qui se tenaient à part des autres sons, par le pur ef-
fet de l’exclusion visuelle de leur sources, deviennent comme les autres. (1990: 36) 

Het zijn Bordwell en Thompson die de begrippen diëgetische en non-diëgetische klank 
introduceren. Ze beschrijven de non-diëgetische klank als een klank die geen bron heeft 
binnen de diëgesis6 (de wereld van de vertelling), de filmmuziek bijvoorbeeld. De diëgeti-
sche klank heeft wel een bron in de wereld van de vertelling en situeert zich binnen of in 
relatie tot de (visuele) ruimte in het beeldkader (Bordwell & Thompson 1979: 366-72). 
Deze concepten van diëgetische en non-diëgetische klank en van een klankbron binnen 
en buiten het beeldkader zijn overgenomen in de filmklanktheorie van Chion, die zich in 
zijn analyses richt op de ‘filmtekst’7 zonder rekening te houden met de toeschouwer/luis-
teraar. De analyses van Chion vertrekken vanuit de waarneembare filmische elementen. 

6 “In 1953, the term diegesis was revived by Etienne Souriau to describe the ‘recounted story’ 
of a film, and it has since achieved wide usage in literary theory. ‘Diegesis’ has come to be the 
accepted term for the fictional world of the story” (Bordwell 1985: 16).

7 “Auteurspolitiek, de semiologie, de psychoanalytische, feministische en gendertheorie en 
de theoretische aandacht voor het geluid stellen allemaal de ‘tekst’ centraal. Steeds wordt 
er gekeken naar elementen in de tekst die worden geduid, geanalyseerd en geïnterpreteerd” 
(Pisters 2003: 27).
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oerfahrung in den Vordergrund. Damit sind die beiden zentralen Aspekte benannt, 
die sich den spezifischen Eigenschaften des Hörens verdanken: Verinnerlichung 
und Verräumlichung. (2007: 165-6)

Elsaesser en Hagener leggen evenwel niet verder uit wat deze ‘verinnerlijking’ en ‘ver-
ruimtelijking’ precies betekenen. De fenomenologische benadering van het geluid in de 
film is in de filmtheoretische literatuur bijgevolg nog niet uitgewerkt. Door (het lichaam 
van) de toeschouwer/luisteraar centraal te stellen, is het mogelijk naar mijn mening om 
precies dat gebied van het geluid te bespreken dat meestal vergeten wordt, met name de 
impact van het geluid op het lichaam van de toeschouwer/luisteraar en de resonantie 
van het lichaam van de toeschouwer/luisteraar met het geluid. Deze resonantie is een 
sleutelbegrip binnen de waarneming van het geluid. In de resonantie van het lichaam van 
de toeschouwer/luisteraar met het geluid kunnen herinneringen en beleefde momenten 
geëvoceerd worden.10 

In de beeldanalyse van een film is een onderscheid tussen het (diëgetische) object in de 
film waarop de camera gericht is en de (non-diëgetische) camerabeweging evident. Het 
beeld dat tot stand komt in de waarneming van de toeschouwer/luisteraar en de manier 
waarop de blik van de toeschouwer/luisteraar wordt gestuurd door bijvoorbeeld de ca-
merabeweging, de compositie in het beeld of het kader, worden duidelijk onderscheiden 
binnen de analyse van het filmbeeld. 

Vergelijken we dit met het geluid, dan is dit onderscheid minder duidelijk en minder 
opgenomen in filmanalyses. Door onder andere het geluid steeds afhankelijk van het 
beeld te analyseren, is de focus op de eigenheid van het luisteren naar de achtergrond 
verschoven. De opname van het geluid kan niet zomaar parallel geschetst worden met de 
opname van het beeld. Binnen een audiovisueel beeld kunnen het luisteren en het kijken 
twee verschillende werelden oproepen, zelfs al is het geluid verbonden met wat te zien is 
in het beeldkader. Dit is bijvoorbeeld het geval in Là-bas (2006) van Chantal Akerman 
of in Paysage (2003) van Sergei Loznitza. In Là-bas (2006) zijn het geluid en het beeld 
vanuit eenzelfde standpunt opgenomen. In het beeld zien we door het venster het balkon 
van de buren aan de overkant van de straat. De geluiden die we horen, zijn echter de 
geluiden in de kamer en de geluiden die vanuit de straat opstijgen. In Paysage (2003) van 
Loznitza heeft de geluidsman de gesprekken tussen de mensen opgenomen, dus van heel 
dichtbij, terwijl de beelden die gelijktijdig met deze gesprekken getoond worden, vanop 
een afstand zijn gefilmd (Deshays 2010: 136).

Meestal wordt gesteld dat de geluiden diëgetisch zijn en de muziek diëgetisch of non-diëge-
tisch kan zijn, naargelang de muziek al dan niet in de wereld van het verhaal voorkomt. 
Maar wat zelden besproken wordt, is het non-diëgetische aspect van het geluid. Een ge-

10 Zie ook Poétique de l’espace (1957) van Bachelard. Ik werk dit verder uit in hoofdstuk VI.

1.3.  Naar een fenomenologische benadering van het geluid in de film die de 
filmervaring van de toeschouwer/luisteraar centraal stelt

De vraag kan gesteld worden in hoeverre het luisteren in film steeds ‘gefilterd’ moet wor-
den door of afgestemd op het kijken. Door het beeld te laten prevaleren, is in de filmanaly-
se de aandacht verloren gegaan voor de manier waarop het geluid op een niet-thematische 
manier het lichaam van de toeschouwer/luisteraar betrekt in de filmervaring. Het lichaam 
van de toeschouwer/luisteraar wordt immers ook het geluid gewaar zonder dat dit geluid 
onder de aandacht komt.8 De intensiteit van geluiden wordt niet steeds reflectief bewust 
waargenomen, maar speelt wel een cruciale rol in de gewaarwording van het geluid. Zo 
kan een geluid onder een camerabeweging het kijken intensifiëren zonder dat het zelf tot 
thema wordt. Ook de ruimte waarin een geluid weerklinkt, bepaalt de attitude van de 
toeschouwer/luisteraar. In een klassieke verhalende film wordt de auditieve ruimte afge-
stemd op – vernauwd tot – de visuele ruimte zodat het geluid een meerwaarde wordt van 
het beeld dat in het filmkader is gevat. Hierdoor worden de creatieve mogelijkheden van 
de verbinding van beeld en klank beperkt ten voordele van een vooropgestelde narratie. 

Het is juist op dit punt dat Bressons film een breekpunt wordt: niet de narratie, maar de 
beleving van de film komt centraal te staan. De toeschouwer/luisteraar beleeft wat er zich 
afspeelt vanuit een resonantie met de film en een verbinding met zijn persoonlijke erva-
ringen. In deze film roept de auditieve ruimte beleefde ruimtes9 op die zich onderscheiden 
van geometrische (optische) ruimtes. 

Elsaesser en Hagener stellen de fenomenologie voor als basisdiscipline om de auditieve 
ervaring van ruimtelijkheid en om de innerlijke ervaring van de toeschouwer/luisteraar 
te bestuderen. 

Die Ansätze, die in diesem Kapitel unter dem Paradigma des Ohrs und des Tons 
versammelt sind, gehören eher der phänomenologischen Schule an, die nachdrück-
lich an die Verkörpertheit der Filmerfahrung erinnert.
[…] die Filmerfahrung im Zeichen des Ohrs radikal ins Innere des Zuschauers 
(und Zuhörers) vordringt. Zudem tritt mit Ohr und Ton die Räumlichkeit der Kin-

8 Husserl bestudeert eenheden van bewustzijn die benoemd kunnen worden als intentionele 
acts of intentionele ervaringen. Maar er zijn ook niet-intentionele eenheden van bewustzijn, 
zoals pijn. Een intentionele act is gekenmerkt door een intentionele inhoud (Beyer 2011: 
4). Met andere woorden, als het geluid het lichaam van de toeschouwer op een niet-
thematische manier betrekt in de filmervaring, betekent dit dat het luisteren naar dit geluid 
niet gekenmerkt is door een intentionele inhoud. Het gaat over een luisteren dat niet verwijst 
naar een bron of een betekenis. 

9 In hoofdstuk V ga ik dieper in op de beleefde ruimte vanuit de fenomenologie van Merleau-
Ponty. 
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dat voorafgaat aan een objectgerichte interpretatie: de nuances en de ruimtelijkheid van 
het geluid die het lichaam van de toeschouwer/luisteraar moduleren en ‘choreograferen’ 
en dat ik de ‘innerlijke beweging’ noem. Hierin kan een cineast zijn betrokkenheid te-
genover datgene wat hij toont in zijn film overdragen naar de toeschouwer/luisteraar toe, 
die op zijn beurt zijn betrokkenheid tot stand laat komen tegenover datgene wat in de 
film gebeurt. 

Binnen de fenomenologie richt mijn studie zich op de kinaesthetische ervaring en pre-
reflectieve non-thematische ervaring (zie infra) die een voorwaarde zijn om een intenti-
onaliteit tot stand te laten komen (Gallagher & Zahavi 2008: 7). Met dit hoofdstuk leid 
ik het probleem van een denkkader voor het geluid in de film in. Hiervoor confronteer 
ik een beschrijving van het beginfragment vanuit een eerstepersoonsperspectief 12 met inter-
views met Bresson, andere besprekingen van de film en de geschriften van Bresson zelf. 

François Truffauts kritiek (1956) en de besprekingen van deze film door de filmweten-
schappers David Bordwell & Kristin Thompson (1979) en Michel Chion (2003) wijzen 
op de aparte en intrigerende manier om geluid en muziek met het beeld te verbinden in 
deze film. John Belton (2008) benadert het geluid in deze film vanuit een fenomenolo-
gische hoek. Dit recentere artikel geeft een mogelijke aanzet tot de fenomenologische 
benadering van het geluid in de film. Het is interessant om Bressons eigen korte gevatte 
zinnetjes te confronteren met de aanzet die Belton geeft. Kunnen we Bresson beschouwen 
als een fenomenoloog? 

12 Husserl laat zijn fenomenologische beschrijvingen vertrekken van een eerstepersoonsperspectief. 
Dit ontwikkelt hij naar analogie van de fundamentele twijfel van Descartes. “Inspired by 
Descartes’ methodological doubt, Husserl claims that whereas it is possible to imagine the 
existence of a worldless subject, it is not possible to imagine the existence of a subjectless 
world” (Zahavi 2003: 47). Husserl maakt een onderscheid tussen het empirische subject 
en het transcendentale subject. Het transcendentale subject is een subject in zijn eerste 
constitutieve functie. Het empirische subject is hetzelfde subject, maar van vlees en bloed in 
een geconstitueerde en wereldse eenheid. Subjectiviteit kan natuurlijk psychologisch worden 
opgevat, maar ook transcendentaal. De fenomenologie van Husserl komt uitgebreid aan bod 
in hoofdstuk III.

luid kan binnen het verhaal of het beeld een plaats hebben, maar in de nuances of in de 
situering ervan veeleer op de toeschouwer/luisteraar gericht zijn. Dit aspect speelt een 
grote rol in het tot stand komen van de interpretatie (de betekenis) van de film zonder dat 
het luisteren naar dat geluid op zich een intentionele inhoud heeft.

Als we luisteren naar een geluid, kunnen we ons richten naar de bron, die eigenlijk het 
klinkend object is en niet het geluid op zich. Maar dit klinkend object kan zich in een 
ruimte bevinden die meeklinkt of resoneert. Met andere woorden, eenzelfde geluid klinkt 
anders in een andere ruimte.11 Tegelijk is dit geluid een dynamisch gegeven dat constant 
verandert. Tijdens het luisteren worden we meegenomen in deze dynamiek. Meestal zijn 
we hier niet bewust mee bezig, maar subtiele dynamische en akoestische veranderingen in 
één geluid beïnvloeden onze waarneming, en beïnvloeden onze uiteindelijke interpretatie. 

Deze nuances in het geluid en in de akoestiek kunnen ingezet worden in relatie tot dat-
gene wat in het beeld wordt getoond. Maar het geluid is niet steeds afgestemd op het 
beeld. Er kan een eigen auditieve ruimte gecreëerd worden die zich niet ent op de visuele 
ruimte. Meestal wordt deze eigen auditieve ruimte dan opgevat als de weergave van een 
‘mentale’ of een ‘innerlijke’ ruimte. Maar het gegeven van de dynamische en akoestische 
veranderingen in een geluid kan ook subtieler worden geanalyseerd om een opening naar 
mogelijke interpretaties te bewerkstelligen, zonder dat het geluid de ‘representatie’ wordt 
van de mentale wereld van het personage. 

Het standpunt dat ik hier inneem, is dat in film het auditieve en het visuele met elkaar 
vervlochten zijn in het audiovisuele en elkaar wederzijds beïnvloeden. Een analyse van 
het auditieve in de film moet niet noodzakelijk vanuit het visuele vertrekken, zoals Chion 
stelt. Klankeenheden kunnen bepaald worden in het luisteren en zijn niet steeds van 
het visuele afhankelijk. Een klankeenheid is echter niet altijd een vaststaand gegeven en 
kan tot stand komen in het luisteren, zoals in een polyfoon muziekstuk verschillende 
fraseringen aangebracht kunnen worden die tot een andere interpretatie van eenzelfde 
(geschreven) partituur kunnen leiden. Hiermee vertrekt het materiaal van de analyse niet 
vanuit de filmtekst, maar vanuit de perceptie van de toeschouwer/luisteraar. Het geluid 
in de film is dan gecorreleerd met het luisteren, het luisteren met het geluid in de film. 

Vertrekkend vanuit de notie dat zintuiglijke indrukken niet zomaar losgemaakt kunnen 
worden van andere zintuiglijke indrukken, staan in dit onderzoek de auditieve gewaar-
wording en de waarneming van het geluid in de film centraal. Ik focus mij op dat gebied 

11 Dit wordt reeds aangehaald door Béla Balász in Tonfilm (1930). In deze tekst heeft hij 
het onder andere over het ruimtelijke karakter van de klank: “[…] denn er hat viel mehr 
Raumcharakter als die visuelle Erscheinung. Derselbe Ton derselben Stimme klingt anders in 
einem Keller, anders unter einer hohen Kuppel, anders auf dem Wasser, anders auf der Straße. 
Der Ton ist überhaupt vom Raum nicht zu abstrahieren” (Balász in Diederichs 2004: 364).
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2.1. Beschrijving van de beginscène

In de film Un condamné à mort s’est échappé (1956) verbeeldt én verklankt Bresson de 
vlucht van de gevangene Fontaine uit de gevangenis van Lyon. In de beginscène van deze 
film zijn we getuige van een eerste vluchtpoging van het hoofdpersonage Fontaine. In dit 
fragment zien we de handen van Fontaine. Ze zijn niet geboeid. Een paar details tonen 
dat Fontaine op de achterbank van een auto zit. De pink van zijn linkerhand reikt naar 
de grendel van de autodeur. Hij raakt die even aan. Ogenschijnlijk gebeurt er niets. Het 
beeld verschuift naar de gezichten van twee mannen die de ogen af en toe stiekem naar 
elkaar richten en verder voor zich uitstaren. Vervolgens zien we de handboeien waarmee 
de middelste man op de achterbank vasthangt aan een derde persoon die naast hem zit. 
De focus keert dan terug naar Fontaine. Hierna worden we meegenomen met de blik 
van Fontaine die naar buiten kijkt: een hond loopt over de straat, twee mensen waarvan 
één met een fiets aan de hand, lopen langs de weg. Daarna krijgen we weer een close-up 
van Fontaine, gevolgd door zijn blik die zich naar buiten richt: een kar wordt getrokken 
door paarden. We zijn weer in de auto: een hand reikt naar de grendel van de autodeur. 
Een close-up van Fontaine. Een beeld van de versnellingsbak vooraan. De grendel van de 
autodeur is losgelaten. De twee mannen op de achterbank, Fontaine en zijn buur, kijken 
naar rechts en dan naar elkaar. De versnelling wordt verlegd. Een close-up van Fontaine. 

Het montageritme, dat opgedreven was, wordt weer rustiger. We horen verschillende ke-
ren het geluid van een tram. We zien het beeld van de hand die reikt naar de grendel van 
de deur, een close-up van Fontaine en vervolgens weer de hand. Fontaine zit voorover 
geleund, beweegt verder niet. De tram komt in beeld. Het geluid van de tram houdt aan. 
Fontaine springt uit de wagen. We horen geweerschoten, voetstappen en een stem. We 
zien een aantal dingen gebeuren door het zijraampje van de auto, maar centraal in het 
beeld zit de buur van Fontaine, uiterlijk onbewogen. Hij kijkt niet om naar wat er gebeurt. 
Hij lijkt niet geëmotioneerd. Fontaine wordt weer in de auto gezet. We zien een opgehe-
ven kolf van een revolver en daarna een paar slagen. Maar het slaan zelf horen we niet. 

In de cameravoering van het gefilmde beeld heeft Bresson de toeschouwers meegenomen 
in alles wat hun aandacht verdiende: de pogingen om het portier te openen en de moge-
lijkheid om te vluchten via een externe factor (eerste aanzet bij de paardenkar, vluchtpo-
ging bij de tram). Het heeft iets van een deelname aan een gevechtssport. De aandacht 
moet naar buiten toe gericht zijn om op het juiste moment te kunnen handelen. De 
toeschouwer/luisteraar is betrokken getuige van wat er gebeurt: de focus is scherp gericht 
op alle details. 

In dit fragment valt vooral op hoeveel geluiden Bresson weglaat. We horen geen geluid in 
de auto, geen ademhaling, geen geritsel van kleren. We horen behalve de paardenkar en 
de tram geen geluiden buiten de auto. Enkel het geluid van de automotor en een enkele 
keer het verleggen van de versnelling zijn hoorbaar. We horen geen autodeuren opengaan 

2. 
“LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT. TU ENTENDS LE  

BRUIT MAIS TU NE SAIS NI D’OÙ IL VIENT, NI OÙ IL VA”

In 1983 vertelt Robert Bresson dat in een film elementen aanwezig zijn die er niet let-
terlijk in geplaatst zijn (Cardullo 2009: 183-4). Bresson spreekt over een ‘gevoel’ dat hij 
in film wil overdragen. Hierin worden objecten of geluiden belangrijker dan wat er tussen 
personages gebeurt. Hij vergelijkt dit met de situatie van een persoon die in een cel zit. De 
dingen die buiten de cel gebeuren, maken deel uit van het dagelijkse leven van de gevan-
gene. Als hij een geweerschot hoort dat buiten zijn cel is afgevuurd, dan onstaat er in zijn 
leefwereld een betrokkenheid bij dat geluid. Dit is volgens Bresson niet noodzakelijk een 
dramatische gebeurtenis. Maar het geluid krijgt wel een heel specifieke draagwijdte. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan geeft Bresson in zijn film Un condamné à mort s’est échappé 
(1956) op het ogenblik dat Orsini wordt doodgeschoten. Het gaat om het zoveelste schot 
dat we in de film horen. Voor het hoofdpersonage Fontaine is het een realiteit dat mensen 
gefusilleerd worden in de gevangenis. Het maakt deel uit van de wereld die hij niet be-
heerst. Hij begint niet te huilen, hij voelt geen angst. Dit alles maakt eerder deel uit van 
de voorbereiding van zijn vluchtplan. 

Om dit te kunnen weergeven, stelt Bresson, is een auteur nodig die de elementen zorg-
vuldig componeert zodat het publiek zich kan engageren met de innerlijke betrokkenheid 
van het personage ten opzichte van een object of geluid. 

There is no apparent drama in prison: you may hear someone getting shot, but this 
is normal, part of life in a prison. […] At such a moment, something quite odd 
occurs: objects become more important than characters. That terrace up there, this 
wall over here, a curtain, the sound of a train – all are more important than what is 
happening in the inmates’ midst. Objects and noises, then – in a mystical sense, if 
you will – exist in intimate union with man. […] Only the conflicts that take place 
inside the characters give a film its movement, its real movement. (Interview van 
Bresson door Cardulo [1983] 2009: 183)

Voor Bresson geeft het innerlijk conflict van zijn personages de echte beweging aan een 
film. Hij vraagt de toeschouwer/luisteraar niet om zich te identificeren met het perso-
nage, maar wel om zich empathisch open te stellen voor deze betrokkenheid. Om dit 
duidelijker te maken zal ik de beginscène van Un condamné à mort s’est échappé (1956) 
van Bresson bespreken en duidelijk maken hoe deze betrokkenheid in het geluid wordt 
overgedragen. 
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Ik keer terug naar het filmfragment en de opmerking dat het geluid in deze scène ons 
maar weinig informatie geeft. Het geluid is vooral zeer efficiënt ingezet naar de toeschou-
wer/luisteraar toe. Het werkt door in de manier waarop we alert kijken. Heel subtiel 
ondersteunt het geluid de continue boog van aandacht en neemt het ons mee in kleine 
nuances van modulatie. Bij het beschrijven van het fragment valt het eveneens op hoeveel 
geluiden zijn weggelaten, wat het kijken lijkt te intensifiëren. 

Vanuit de aandacht voor het geluid, kunnen we dit filmfragment op verschillende manie-
ren analyseren. Vanuit de verbinding met het beeld legt het geluid accenten op bepaalde 
beelden. In verbinding met de totale compositie van geluid en beeld vallen het ritme en 
het tempo van de montage op die uitmonden in de vluchtscène van Fontaine waarin het 
geluid de vlucht ‘maskeert’.14 Luisterend naar het geluid valt een bewegingskwaliteit op: 
een licht duwende beweging die leidt naar een climax. Vooral deze laatste benadering (het 
accent op de bewegingskwaliteit) trekt mijn aandacht. Het geluid op zich is niet bijzonder 
opvallend, maar verandert toch subtiel en lijkt de vluchtpoging voor te bereiden. Kunnen 
we hieruit besluiten dat het geluid functioneert als gids in de overdracht van de ervaring 
naar de toeschouwer/luisteraar? 

In dit korte fragment wordt het zachte geruis van de wagen gemoduleerd en volgen de kleine 
accenten elkaar meer en meer op. Het tempo is zeer langzaam tot het tingelende geluid van 
de tram steeds weer weerklinkt om de zichtbare tram aan te kondigen en een aanloop te ne-
men naar een onduidelijk ‘storend geluid’ dat we kunnen interpreteren als het remmen van 
de auto. In deze accumulatie van geluid neemt Fontaine de kans om te vluchten. 

Tegenover een klassieke benadering van de klank in de film die vooropstelt dat het geluid 
afhankelijk is van het beeld of de narratie, kan hier de vraag gesteld worden of we het ge-
luid kunnen interpreteren als een autonoom filmisch element dat zich vanuit zijn zintuig-
lijke kwaliteiten rechtstreeks richt naar de toeschouwer/luisteraar en aldus een bijdrage 
levert tot het overbrengen van een ervaring. Wordt in deze scène het geluid opgebouwd 
vanuit de betrokkenheid van de cineast (in casu Bresson) ten opzichte van wat hij wil 
overbrengen in zijn film? Heeft dit dan gevolgen voor de compositie van beeld en klank? 
Zo ja, welke? 

Op het eerste gezicht kan gezegd worden dat de scène opgebouwd is vanuit fragmentaire 
beelden die ons als toeschouwer geen overzicht geven van de situatie. Ze nodigen eerder 
uit tot een actief kijken. Als toeschouwer/luisteraar moeten we de samenhang zelf tot stand 
brengen. Een gericht luisteren naar de aanwezige auditieve elementen in dit filmfragment 
maakt duidelijk dat het geluid het kijken mee stuurt. Het geluid is in dit filmfragment niet 
zozeer ingezet om de handeling van een personage te onderstrepen, maar om de waarne-

14 Het luide remmen van de tram trekt alle aandacht en geeft Fontaine de gelegenheid om 
‘ongehoord’ de autodeur te openen.

of dichtslaan, ook niet op het moment dat Fontaine vlucht. Dan weerklinken enkel scho-
ten, voetstappen en een stem. We horen de afranseling van Fontaine niet, we horen geen 
reactie van Fontaine terwijl hij geslagen wordt. 

We krijgen met andere woorden geen kans om ons te identificeren met het personage aan 
de hand van aan actie en handelingen ontleende geluiden (een deur dichtslaan, een klap 
uitdelen, enz.). We krijgen enkel koelweg de hoogstnoodzakelijke informatie en worden 
in een alerte toestand gebracht op grond van de juiste handeling op het juiste moment. 
Onze waarneming staat op scherp. Het waarom doet er niet toe. Met wie we te maken 
hebben of wie de handelingen uitvoert, is ook niet meteen de vraag.

Toch is er spanning aanwezig in deze scène. Geluidsmatig zet dit fragment aan met een 
stil geruis dat al klinkt tijdens het tonen van het opschrift: Lyon 1943. Wat we horen zou 
het geluid van een automotor kunnen zijn. Het geruis klinkt rustig en continu door. De 
snelheid verandert pas als een paardenkar voorbijtrekt. Wanneer de tram bruusk remt, 
‘barst het geluid los’. Hiervan maakt Fontaine gebruik om uit de auto te vluchten. In de 
compositie van beeld en geluid en in het ritme van de montage ontstaat een ogenschijn-
lijk onderkoelde, onbewogen, niet-expressieve betrokkenheid bij de gebeurtenissen. 

2.2.  De film vanuit de beleving en de waarneming van een publiek benaderd 

De vraag is echter of het publiek de filmcompositie even onderkoeld ontvangt. Hoe komt 
dit besproken filmfragment over bij het publiek? Bresson was hiermee begaan. Hij ging 
soms in de zalen zitten om de reacties van het publiek op te vangen. Hij spreekt over 
‘een gevoel’ dat hij wil overbrengen bij het publiek: “Not by showing things, but by my 
sensation of things, by making people feel how I feel […] to make people have the same 
sensation that I have in the face of things” (Cardullo 2009:165).

Ik stel voor om de mogelijke beleving en waarneming van de film hier fenomenolo-
gisch te benaderen. Enerzijds om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen het 
ervaren (pre-reflectief en niet noodzakelijk objectgericht) en de waarneming (reflectief, 
objectgericht)13, anderzijds om de toeschouwer/luisteraar een plaats te kunnen geven in 
de theorie over het filmgebeuren. In de fenomenologie komen het ervaren en de waar-
neming van de toeschouwer/luisteraar vanuit een eerstepersoonsperspectief tot stand. De 
toeschouwer/luisteraar stemt zich af op wat er gebeurt in de film, om te kunnen begrijpen 
wat er gebeurt. Bresson vraagt om eerst te voelen en dan pas te begrijpen. Ik kom hier 
uitgebreid op terug in het vijfde hoofdstuk. 

13 In het kader van dit onderzoek is dit onderscheid tussen ervaren en waarnemen zeer 
belangrijk. Ik kom hier uitgebreid op terug in hoofdstuk III bij de bespreking van de 
genetische fenomenologie van Husserl.
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Deze aforismen van Bresson zijn heel toepasselijk voor het besproken filmfragment. We 
moeten de scènes eerst meemaken, eerst voelen, voor we ze beginnen te interpreteren. 
Het is pas achteraf dat we beseffen wat er gaande was. Le cinématographe spreekt met 
andere woorden in de eerste plaats de zintuigen aan. Het weglaten van het geluid is in het 
besproken filmfragment even belangrijk als het introduceren van een geluid. Het gebruik 
van het geluid heeft niet alleen tot doel het ‘geloofwaardig maken’ van het beeld.

 

3. 
HET GEBRUIK VAN GELUID IN UN CONDAMNÉ  

À MORT S’EST ÉCHAPPÉ, BESCHREVEN DOOR 
TRUFFAUT, BORDWELL & THOMPSON EN CHION

In verschillende besprekingen wordt het bijzondere gebruik van de klank (geluid, muziek 
en gesproken woord) in Bressons film Un condamné à mort s’est échappé beklemtoond. 
In deze paragraaf haal ik de besprekingen aan van François Truffaut, David Bordwell & 
Kristin Thompson en Michel Chion. Elk van hen wijst vanuit een klassieke filmtheore-
tische benadering op de bijzondere positie van de klank en het geluid binnen deze film. 
Wat echter opvalt in deze overigens enthousiaste besprekingen, is de discrepantie tussen 
de beschrijvingen van bepaalde passages waarin het geluid duidelijk aanwezig is en de 
conclusies die daaruit getrokken worden. Truffaut wijst op de breuk met de canon van 
de klassieke film, maar gaat niet verder in op de openheid die Bresson van het publiek 
verwacht. Bordwell & Thompson wijzen op de gelijkwaardige behandeling van beeld 
en geluid, zelfs op de manier waarop het geluid de toeschouwer gidst, maar vatten hun 
analyse samen in vragen die het geluid tegenover het beeld en het verhaal blijven plaatsen. 
Michel Chion geeft het geluid in deze film een meerwaarde ten opzichte van het beeld, 
en ontwerpt een topografie van de geluiden die Fontaine hoort. Hierdoor positioneert 
Chion de geluiden binnen de visuele ruimte die wordt opgeroepen door de geluiden, 
maar zegt hij niets over de betrokkenheid van Fontaine ten opzichte van de geluiden, wat 
net zo belangrijk is voor Bresson. Met deze besprekingen wil ik het probleem duidelijk 
stellen dat door steeds te vertrekken vanuit het beeld of de narratie om films te bespreken 
het geluid geen volwaardige plaats kan krijgen binnen de filmtheorie. Ik vat de teksten 
kort samen om dit hiaat in hun theoretische benaderingen van film duidelijk te maken. 

ming van de toeschouwer/luisteraar te gidsen. Dit is het gebied dat ik wil onderzoeken: op 
welke manier het geluid het kijken richt en in het luisteren ervaringen overbrengt.

Bresson zelf legt verder uit hoe de auteur via de compositie van de filmische elementen 
het innerlijk conflict en de betrokkenheid van een persoon ten opzichte van een voorwerp 
of een geluid overdraagt.

A film is a kind of creation that demands its inner style; it needs an author, a writer, 
whose goal is to produce an internal effect or series of effects. If he is conscientious, 
his preliminary work will consist precisely in going back from the effect desired to 
the cause. Starting from what he wants to engage, the emotions of the audience, he 
looks for the best combinations of images and words to elicit those emotions. It’s a 
path walked backward, with selections and rejections, mistakes and interpolations, 
all of which lead him fatefully to the origins of his composition – that is to say the 
composition itself. (Bresson in gesprek met Cardulo [1983] 2009: 184)

Bresson vermeldt in zijn citaat enkel het gesproken woord. Dit is een klassieke manier om 
over film te spreken, namelijk vanuit het beeld en het woord. Maar in zijn films voegt hij 
hier geluid aan toe als filmisch element. Bresson componeert de filmische elementen niet 
alleen om een verhaal of een betekenis die we ‘begrijpen’ over te dragen. Hij componeert 
ze ook om over te dragen op welke manier datgene wat in een scène gebeurt, emotioneel 
wordt ervaren. Het gaat om de betrokkenheid ten opzichte van wat er te zien en te horen is. 

Aansluitend bij Bresson, noem ik deze betrokkenheid van de cineast tegenover datgene wat 
hij toont in zijn film, de ‘innerlijke beweging’ die hij compositorisch overdraagt naar de toe-
schouwer/luisteraar. In le cinématographe (het schrijven van beweging) is de cineast in staat 
om deze innerlijke betrokkenheid, die niet losstaat van zijn eigen beleving en de manier 
waarop hij een inhoud wil overbrengen, in vele nuances over te dragen naar het publiek toe. 

Quand le public est prêt à sentir avant de comprendre, que de films lui montrent 
et lui expliquent tout! 
Divination, ce nom, comment ne pas l’associer aux deux machines sublimes dont je 
me sers pour travailler? Caméra et magnétophone, emmenez-moi loin de l’intelligence 
qui complique tout. (Bresson 1988: 116; 138)

Bresson zelf vraagt uitdrukkelijk een openheid van het publiek. De toeschouwer/luiste-
raar voelt eerst en hoeft niet noodzakelijk te begrijpen. Hetzelfde geldt voor de cineast 
zelf. De camera en de magnetofoon zijn machines die evoceren (voorspellen) in plaats van 
begrijpen. Verder schrijft hij nog dat het publiek eraan moet wennen om datgene aan te 
vullen wat slechts gedeeltelijk meegegeven is in de film: “Faire deviner. Et donner l’envie” 
(Bresson 1988: 107).
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Truffaut zet naar mijn mening de stap niet om de ervaring die tot stand komt bij het 
publiek te betrekken bij zijn bespreking. Het is vanuit die ervaring, die Bresson met 
zijn rigoureuze compositie overdraagt en stuurt, dat het publiek alle autonome filmische 
elementen samenbrengt in een geheel (de film komt tot stand bij de toeschouwers/luis-
teraars). Vanuit deze benadering van film is het mogelijk dat een toeschouwer/luisteraar 
zich niet zozeer ‘identificeert’ met een personage, maar eerder ‘meebeweegt’ met een per-
sonage of een situatie. Deze mogelijkheid heb ik reeds kort aangehaald met betrekking 
tot het geluid van de automotor, die niet direct als betekenisvol geduid kan worden en die 
evenmin de psychologische motivatie van de daad van Fontaine verklankt, maar die heel 
subtiel de aandacht voor de gemonteerde beelden samenbrengt en in kleine nuances een 
interne beweging in de scène verklankt en laat beleven. 

Truffaut legt zeer goed uit waarom het niet meer mogelijk is om ons als toeschouwers 
met de personages van Bresson te identificeren: we weten te weinig over de personages en 
leren de psychologische motivaties voor hun handelingen niet kennen. Hierdoor blijven 
we als toeschouwers vanop zekere afstand kijken, gesitueerd naast het personage. Truffaut 
geeft alle ingrediënten aan die kunnen leiden tot een fenomenologische benadering van 
Bressons film. Maar in 1956 heeft de fenomenologie nog geen ingang gevonden in de 
filmtheorie. Truffaut stuit op de grenzen van de filmtheorie, vertrekt noodgedwongen 
vanuit de auditieve en visuele elementen in de film, en kan bijgevolg het kijken en het 
luisteren zelf niet beschrijven – elementen die Bresson nochtans zo zorgvuldig uitwerkte. 

3.2. David Bordwell & Kristin Thompson (1979): het geluid anticipeert en 
gidst onze verwachtingen 

De filmtheoretici Bordwell en Thompson geven Un condamné à mort s’est échappé aan als 
voorbeeld van een film waarin de klank even ‘filmisch’ is als het beeld en soms de boven-
hand krijgt. Zij beschrijven de klankband vooral in correlatie met de vertelling (wat de 
toeschouwer/luisteraar weet en begrijpt en wat hij niet weet) en het beeld (met de nadruk 
op wat de toeschouwer/luisteraar hoort maar niet ziet). Volgens hen heeft Bresson in deze 
film een ‘klanktechniek’ tot stand gebracht die vooral de ervaring van de film vorm geeft. 

Bresson emphasizes the soundtrack, rightly believing that sound may be just as 
“cinematic” as images. At certain points in “A man Escaped”, Bresson even lets his 
sound technique dominate the image; throughout the film, we are compelled to lis-
ten. Indeed, Bresson is one of a handful of directors who create a complete interplay 
between sound and image. ([1979] 1997: 341)
[…] While the image restricts our knowledge, the sound anticipates and guides our 
expectations. ([1979] 1997: 343)
[…] Through Bresson’s control of what sounds we hear, what qualities these sounds 

3.1. François Truffaut (1956):15 breuk met de canon van de klassieke film

On a second viewing, nothing gets in the way anymore of our keeping up, second by 
second, with the film’s movement and walking in François Leterrier’s16 or Robert Bres-
son’s footprints, whichever of the two left them. Bresson’s film could even be called 
pure music, for its essential richness is in its rhythm. (Truffaut [1956] 2009: 189)

In 1956 en in volle glorie van de Franse Nouvelle Vague, beschrijft Truffaut Bressons 
stijl in Un condamné à mort s’est échappé als een vrije maar toch rigoureuze stijl die breekt 
met de canon van de klassieke film. De film is niet langer meer gedicteerd door een dra-
matisch verloop, met logisch en causaal aaneengeschakelde handelingen, maar door een 
vooropgezette ‘harmonie’ van subtiele relaties tussen de visuele en auditieve elementen. 
Elk element staat er op zichzelf, onafhankelijk van zijn dramatische functie.

[…] A Man Escaped is as free-style and nonsystematic as it is rigorous. Bresson had 
imposed on it only the unities of place and action; and it isn’t simply that he has not 
tried to make his public identify with Leterrier-as-Fontaine, he has made such iden-
tification impossible. We are with Leterrier, we are at his side, it’s true; but not only 
do we never see anything more than he does, we also do not see everything that he 
sees. (We see solely what relates to his escape.) […] Bresson explodes such classical 
cinema, and if in “A man Escaped” the close-ups of hands and objects nevertheless 
lead to the close-up of the face, their succession is no longer ordered in terms of 
stage dramaturgy. Instead, that succession is placed in the service of a preestablished 
harmony of subtle relations among visual and aural elements. Each shot of hands, 
or of a face, thereby becomes autonomous. (Truffaut [1956] 2009: 190)

Truffaut wijst erop dat de toeschouwer/luisteraar niet langer de situatie overziet. Hij kan 
zich evenmin identificeren met het hoofdpersonage Fontaine. Wat ontbreekt, is de ‘psy-
chologie’ van het personage. Als toeschouwer/luisteraar zijn we gesitueerd naast Fontaine. 
Waarom hij iets doet, wordt niet uitgelegd. Met andere woorden, Bresson componeert 
beeld en klank, beeld en geluid zonder causale verbanden te leggen. Dit betekent voor 
hem dat beeld en geluid autonoom zijn geworden. Truffaut onderkent de waarde van deze 
film die een bijzonder licht op de cinematografie werpt. Maar hij voegt eraan toe dat deze 
film niet veel navolging zal hebben. Vijftig jaar later is het echter duidelijk dat deze onge-
wone film en de ‘innerlijke stijl’ van Bresson voor meerdere cineasten een inspiratiebron 
is (zie voetnoot 5).

15 Truffaut, François, 1956. “On a man escaped”. In: Cardullo. The films of Robert Bresson: a 
casebook. London: Anthem Press, 2009.

16 François Leterrier speelt het personage van Fontaine. 
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expandeert naar de ruimte buiten de cel (de gangen, de binnenkoer), de ruimte die de 
gevangenis omringt (de stad) en de omgevingsgeluiden die op hun beurt de stad omrin-
gen. Hoewel Chion het luisteren van Fontaine heel precies beschrijft, besluit hij toch dat 
er geen autonoom sonoor veld is in de film. 

Hij plaatst de geluiden binnen de exterieure (visuele en georganiseerde) architectuur van de 
gevangenis en ontwerpt een ‘plan van de gevangenis’ vanuit het luisterstandpunt van Fontai-
ne. Met Fontaine als middelpunt tekent hij concentrische cirkels die steeds meer naar buiten 
toe gericht zijn: de cel, het interieur van de gevangenis, de omgeving van de gevangenis en 
verder. Opgesloten in zijn cel, is slechts weinig van deze wereld zichtbaar voor Fontaine die 
op een fragmentarische wijze vanuit het geluid een ‘beeld’ opbouwt van de interne ruimte-
lijke organisatie van de gevangenis en de wereld daarbuiten. Elke observatie, elke informatie 
draagt hiertoe bij. Als Fontaine in zijn cel zit, kan hij de geluiden buiten zijn cel situeren door 
de akoestiek en door de identificatie van specifieke geluiden zoals de sleutels en de stappen 
van de cipiers in de gangen van de gevangenis. Het tramgeluid17 en de kinderstemmen zijn 
gesitueerd in de vrije ruimte buiten de gevangenis. Chion plaatst deze geluiden in de georga-
niseerde ruimte van de gevangenis en haar omgeving vanuit het beeldkader. 

Volgens Chion luistert de toeschouwer/luisteraar naar de geluiden via het personage van 
Fontaine. Hij neemt een helder uitgangspunt in om te beschrijven wat volgens hem bin-
nen de diëgese gebeurt. De beschrijving van ‘het grondplan’ van Fontaines ruimtebele-
ving in zijn cel draagt ongetwijfeld bij tot de manier waarop we als publiek meegaan in 
de beleving van Fontaine. Maar er ontbreekt iets in Chions benadering: hoe neemt de 
cineast het publiek mee in de ervaring zelf? Met andere woorden, in hoeverre zijn we als 
publiek bezig met het ontwerpen van het plan van de gevangenis voor de vluchtpoging, of 
gaan we eerder mee in de beleving van een ‘alert luisteren’18, waarin we mee met Fontaine 
via de geluiden de situatie als geruststellend of bedreigend ervaren? 

17 Chion beschrijft hoe het geluid van de tram in het begin is geïntroduceerd met een tram die de 
auto waarin Fontaine wordt vervoerd even tegenhoudt, wat hem de mogelijkheid geeft om te 
ontsnappen. Deze tram wordt later nog veel gehoord als Fontaine in de cel zit en even naar bui-
ten kijkt. Chion stelt dat de tram symboliseert dat in de stad Lyon het normale leven doorgaat. 

18  In zijn artikel “L’écoute” stelt Roland Barthes verschillende vormen van luisteren voor. In 
de eerste vorm, het alerte luisteren, staat het horen vooral ten dienste van de evaluatie van 
een spatio-temporele situatie: “Construire à partir de l’audition, l’écoute, d’un point de 
vue anthropologique, est le sens même de l’espace et du temps, par la capture des degrés 
d’éloignement et des retours régulières de l’excitation sonore” (Barthes [1976] 1982: 218). 
Barthes beschrijft twee vormen van alert luisteren: een defensief luisteren dat te maken heeft 
met het overleven, met het zich situeren, met het herkennen en lokaliseren van de geluiden, 
met het feit dat degene die luistert, metamorfoseert door de gerichtheid van het luisteren en 
het feit dat ervaring van de omgeving verandert door die gerichtheid. Maar alert luisteren 
kan ook gericht zijn op een prooi. Dit luisteren is volledig naar buiten gericht. Hoe preciezer 
je dan de dingen hoort, hoe beter. 

have and what relationships exist, among those sounds and between sound and 
image, he has made his technique an important factor in shaping our experience of 
the film. ([1979] 1997: 349)

In hun bespreking tonen Bordwell en Thompson aan hoe de aandacht van de toeschou-
wer/luisteraar onder andere wordt geleid door de elementen in de klankband. Ze wijzen 
erop hoeveel aandacht is besteed aan details en aan de keuze en de kwaliteit van het ge-
luid. Beeld en geluid vullen elkaar aan, zonder op zichzelf volledig te zijn. Hierin leidt het 
geluid niet zelden de aandacht van de toeschouwer/luisteraar. 

At times, sound in “A Man Escaped” goes beyond controlling the image; sometimes 
it partially replaces it. […] We get glimpses of gestures and settings, but often sound 
is our main guide to what is happening. ([1979] 1997: 343)

Maar het zijn niet alleen de details die ons inzicht geven in het leven van Fontaine, het 
zijn ook de geluidsthema’s volgens Bordwell en Thompson. Sommige geluiden worden 
herhaald en leiden de aandacht naar de manier waarop Fontaine met zijn medegevange-
nen communiceert. Andere geluiden, zoals het getingel van de tram, schoten, fluitjes en 
kinderstemmen, kunnen geïnterpreteerd worden als geluiden die de vluchtpogingen van 
Fontaine dynamischer maken. De muziek van Mozart (de Mis in c klein KV427) inter-
preteren de auteurs als een motief dat het vertrouwen en de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de gevangenen weergeeft, eerder dan als een ‘mood’ music.

Thus the music is crucial in suggesting a general implicit meaning beyond what 
Fontaine tells us explicitly. If we follow the pattern of the music’s recurrences, we 
might interpret the motif as suggesting the importance of trust and interdepen-
dence amoung the people of the prison. It is not simply the conventional ‘mood’ 
music that accompanies the action of many films. ([1979] 1997: 343)

Ondanks de vele suggesties die de auteurs zelf geven om het geluid als geluid te analyse-
ren ten opzichte van het publiek, gaan ze niet verder in op die relatie. Ze besluiten het 
hoofdstuk met vragen die het geluid vooral tegenover het beeld en het verhaal plaatsen. 
Wat de compositie van de geluiden onderling betreft, stellen ze de vraag naar de densiteit 
van de mix en de manier waarop door herhaling van bepaalde elementen een narratieve 
of non-narratieve structuur ontstaat. Maar hun opmerking in verband met de overdracht 
van ervaring naar het publiek werken ze niet uit. 

 

3.3.  Michel Chion: topografie van de geluiden

Een derde bespreking lezen we bij Michel Chion in Un art sonore, le cinéma (2003). 
Chion beschrijft de film vanuit het luisteren van Fontaine. Aan de hand van de identifi-
catie door de geluiden schetst hij de besloten wereld van Fontaine in zijn cel die auditief 
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4. 
BRESSON ALS FENOMENOLOOG

In deze laatste sectie stel ik Robert Bresson als fenomenoloog voor. De filmtheoreticus 
John Belton stelt een fenomenologie van de filmklank voor aan de hand van Bressons 
Un condamné à mort s’est échappé (1956). Ik besluit dit hoofdstuk met enkele van Bres-
sons gedachten die hij heeft neergepend in Notes sur le cinématographe. Voor hem is er 
immers een essentieel onderscheid tussen de cinema als samenstelling van geregistreerde 
bewegingen in een dramatisch (causaal) verloop en de cinématographe als een schrijven in 
beweging waarbij beeld en geluid niet onafhankelijk van elkaar gedacht kunnen worden. 

4.1. Een voorstel tot een fenomenologie van de filmklank

John Belton stelt Bresson voor als de fenomenologische cineast bij uitstek in zijn artikel 
The Phenomenology of Film Sound.

Robert Bressons approach of filmmaking – in particular to sound recording and 
mixing – is phenomenological. It attempts to get at the essences of people, places 
and things. (2008: 24)

Belton bespreekt de film in relatie tot het waar gebeurde feit waarop Un condamné à mort 
s’est échappé is gebaseerd. André Devigny is tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de gevan-
genis van Fort Montluc in Lyon ontsnapt, net voor hij zou worden terechtgesteld. Hijzelf 
heeft daar een boek over geschreven dat de basis vormt van de voice-over in de film die hij 
samen met Bresson heeft uitgeschreven. Deze voice-over vertelt dikwijls wat er te zien is 
in het beeld of te horen in het geluid. Dit is echter geen redundantie, stelt Belton, maar 
een soort van contrapunt dat een veelzijdig (multifaceted) portret oplevert van de cel en 
wat er in de cel gebeurt. De voice-over brengt een soort van interioriteit met zich mee en 
speelt zich af in een andere tijd. Beeld en klank wekken daarentegen voor de toeschouwer/
luisteraar de beleving in het moment op. 

Image and sound must not support each other, but must work each in turn through 
a sort of relay. Seeing the content of the cell and hearing those contents descri-
bed constitute a complex phenomenological experience of Fontaine’s cell – a relay 
whereby each category of description transforms the other. The space is described 
in two different ways – in word and in image. One description overlays the other, 
generating a multifaceted portrait of the cell. (2008: 28-31)

Bresson stond erop om alles ter plaatse te filmen: in de gevangenis van Lyon. Hij wou de de-
tails in de film heel getrouw weergeven, maar tegelijkertijd dit realisme overstijgen. Belton 
noemt Bressons stijl “abstract realisme”. Bepaalde elementen in de film overstijgen immers 

3.4.  De mate waarin het geluid op zich de ervaring overdraagt 

In de drie besprekingen komen telkens interessante aspecten van het gebruik van klank 
en dus ook van geluid in de film aan bod. Dit leidt echter niet tot kritische bedenkingen 
over de beperkingen van het filmtheoretische kader van waaruit ze schrijven. Hoewel 
Chion er verder op wijst dat de geluiden zich na de eerste visie ‘verankerd’ hadden in 
zijn geheugen (2003: 230)19 en hij aan de geluiden een bepaalde autonomie geeft door 
ze ‘in kaart te brengen’ en zo het grondplan van de wereld buiten de cel van Fontaine te 
schetsen, blijft hij het beeld en de narratie als uitgangspunt nemen voor de analyse van de 
klank in de film. De vraag is echter in hoeverre een dergelijke plaatsing van het geluid in 
of ten opzichte van het filmbeeld bijdraagt tot een dieper inzicht in de rol van het geluid 
bij de overdracht van een ervaring in de film.

19 De autonomie van Bressons geluid is mij het meest opgevallen in de film Proof of Life (2005) 
van Herman Asselberghs. Asselberghs gebruikt hierin geluidssequenties uit Un condamné 
à mort s’est échappé. Hiermee wil hij de ‘menselijke aanwezigheid’ schetsen in een lege open 
ruimte waarin de grens tussen binnen en buiten vervaagd is. In de beschrijving van het werk 
zou het gaan om virtuele beelden die worden opgeroepen: “With image, sound and language, 
an imaginary vacuum is created, where new images await. The virtual images, projected 
in the imagination, take over from what we see, and continue to reverberate long after the 
voice has disappeared” <http://expo.argosarts.org/artist.jsp?featuredartistid=3>. Geraadpleegd 
op 14/04/11. Maar mijn ervaring was dat Asselberghs’ film vervaagt en verdwijnt. De 
geluiden van Bresson eisen de aandacht en roepen zelfs de beelden uit Bressons film op. 
Het is fascinerend om te constateren dat deze geluiden even krachtig de met hen verbonden 
filmbeelden oproepen, zoals bijvoorbeeld de Walkürenrit van Wagner de helicopters uit 
Apocalypse now oproept. Door Bressons geluiden was het voor mij onmogelijk om de in 
Asselberghs’ film getoonde lege ruimte ‘leeg’ te laten. Deze lege ruimte werd gevuld door de 
ruimtes waarin Bressons geluiden in mijn herinnering hadden geklonken. Meer nog, door 
zijn geluiden werd ik naar de situatie van Fontaine gebracht, ver weg van de lege ruimtes van 
Asselberghs. Dit is uiteraard een persoonlijke ervaring. Maar in geen enkele andere film heb 
ik de ‘film in de film via het geluid’ zo sterk ervaren. 
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ming van een ‘tijdsobject’.20 Toegepast op de muziek wijst Belton op de manier waarop de 
muziek de film structureert en bepaalde momenten aan elkaar verbindt, niet als ‘emotie’ 
of ‘filter’, maar als zelfstandig filmisch element. 

Daarnaast gaat Belton in op de specifieke kwaliteiten van de geluiden die, met de intieme 
relatie tussen het personage en het geluid, eveneens een intieme relatie met de toeschou-
wer/luisteraar tot stand brengen. Het is in de specifieke eigenschappen van het geluid zelf 
dat deze relatie wordt gecreëerd, los van het beeld. Dit duidt hij zowel in de situering van 
het geluid ten opzichte van het personage, als in de dynamische eigenschappen van het 
geluid zelf. Zonder expliciet de rol van Devigny uit te schrijven in het tot stand komen 
van de film, wijst hij erop dat de hele film gebaseerd is op de ervaring van Devigny. Bres-
son vertrekt vanuit deze ervaring als basisgegeven. Met andere woorden, de klankband is 
ontstaan vanuit deze ervaring, vanuit de situering van de gevangene Devigny binnen het 
gebouw, binnen het gebeuren. Beltons fenonomenologische beschrijving is een aanzet om 
dieper in te gaan op de manier waarop een ervaring overgedragen kan worden in een film. 

Hierin zijn verschillende niveaus te onderzoeken: de keuze van de geluiden; de nuances 
in de geluiden als beweging; de ruimtelijkheid in de opname van het geluid, de verbin-
ding van het geluid met het personage; de plaatsing van de geluiden ten opzichte van het 
beeld; de verbindingen van het geluid met de toeschouwer/luisteraar; de compositorische 
complexiteit van wat tegelijkertijd gebeurt in de film en de compositorische vorm die tot 
stand komt door de herhaling van sonore elementen waardoor scènes, gebeurtenissen, 
gevoelens met elkaar in verband worden gebracht in de perceptie van de film. Belton gaat 
hier echter niet dieper op in. 

De bespreking van Un condamné à mort s’est échappé van Bresson heeft aangetoond dat 
de klank een specifieke status heeft in de overdracht van een ervaring. Vanuit een feno-
menologische benadering beklemtoont Belton de specifieke kwaliteiten van de geluiden 
die als gids functioneren in de waarneming (die de aandacht richten). Hij geeft de voice-
over een zelfstandigheid waardoor een multi-perspectivisch relaas van de feiten ontstaat. 
Hij plaatst de muziek niet alleen binnen haar originele religieuze context, maar geeft ze 
bovendien als een zelfstandig filmisch element een duidelijke structurerende rol binnen 
de film. Waar Belton echter niet op ingaat, is de manier waarop de film als een geheel tot 
stand komt in de waarneming. Hiervoor zijn de geschriften van Bresson zelf inspirerend. 

20 Het tijdsobject is in de terminologie van Husserl een ‘intentioneel object’ dat verloopt in de 
tijd. Er is een verschil tussen het waarnemen van een boom, die op zich statisch is, en het 
waarnemen van bijvoorbeeld een melodie, die verloopt in de tijd. Husserl geeft een structuur 
aan die waarneming waarin niet alleen datgene een rol speelt wat op het moment zelf te zien 
of te horen is, maar ook datgene wat daaraan is vooraf gegaan en wat zal komen. Ik kom hier 
uitgebreid op terug in hoofdstuk II. 

het realisme, zoals het geluid van de trein die een soort van ‘trein-heid’ (train-ness) wordt en 
de stappen van de bewakers die een soort van ‘wacht-heid’ (guard-ness) worden. Bijzonder is 
dat hij focust op één ding (beeld of klank) tegelijkertijd en dit heel dikwijls in een close-up. 

He concentrates on the fashioning of a chisel out of a spoon, the bending of a win-
dow into a hook, the braiding of cloth into ropes. This paring down, coupled with 
close-up cinematography, has the effect of intensifying what we do see, investing 
objects and events with heightened meaning. (2008: 27)

Belton beschrijft de geluiden als verlengingen van de personages (Fontaine of de bewa-
kers). Hij geeft het voorbeeld van het moment waarop Fontaine een haak laat vallen. Dit 
is een ‘te luid’ geluid dat prompt gevolgd wordt door de stappen van een bewaker die 
door het spionnetje in de cel van Fontaine komt kijken. In de laatste scène waarin Jost en 
Fontaine ontsnappen over het dak van de gevangenis kraakt elke stap en wachten ze het 
geluid van de trein af om het geluid van hun eigen stappen te maskeren. Dit geeft een 
enorme spanning aan de scène. Toch blijft het gebruik van het geluid beperkt. 

In Un condamné à mort s’est échappé is geen direct geluid aanwezig is. Dat wil zeggen dat 
de geluiden stuk voor stuk in de postproductie op het beeld geplaatst zijn. Elk geluid heeft 
een specifieke kwaliteit: “Each sound has a different quality; each material has its own 
distinct texture” (Belton 2008: 33).

De muziek (het Kyrie uit de Mis in c van Mozart KV 427) krijgt in Beltons interpretatie een 
rituele functie: ze komt acht keren terug en geeft, volgens Belton, structuur aan de film. Het 
Kyrie klinkt bij specifieke gebeurtenissen en beklemtoont de momenten waarop mensen 
met elkaar kunnen communiceren. Door de herhaling van hetzelfde muziekfragment wor-
den deze scènes onderling met elkaar verbonden. De woorden van het Kyrie (Heer, ontferm 
u over ons) komen terug op het einde van de film. De muziek klinkt dan als een gebed. De 
betekenis van de muziek verbindt Belton met de woorden van Jezus aan Nicodemus, die 
Fontaine voorleest aan Blanchet net voor het moment dat Orsini wordt geëxecuteerd (Le 
vent souffle où il veut, wat bij Belton vertaald is als The spirit blows where it wills), waardoor de 
film een spirituele dimensie krijgt. Maar binnen een filmtheoretische benadering valt vooral 
op dat de muziek een volwaardig filmisch element is en geen ‘muzikale filter’ om naar ‘de 
actie’ te kijken. Voor Belton brengen de beelden en de geluiden in de film van Bresson de 
dieperliggende essentie van de aan de oppervlakte zichtbare fenomenale realiteit naar boven. 

Bresson captures the essences of people, places, and things and puts those essences 
back into existence. He is the phenomenological filmmaker par excellence. (2008: 35)

Beltons fenomenologische interpretatie van de film werpt duidelijk een ander licht op 
het gebruik van klank in film. Hij wijst op het tijdsverschil tussen de voice-over en de 
beleving van de beelden en geluiden. Hij introduceert de complexiteit van de waarne-
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Wat hij hier niet aan toevoegt, is op welke basis hij kiest en componeert. In de interviews 
met Cardullo (Cardullo 2009) legt Bresson uit hoe hij het innerlijke conflict en de be-
trokkenheid van een personage ten opzichte van een voorwerp overdraagt in de compostie 
van de filmische elementen. Deze betrokkenheid die hijzelf ook heeft ten opzichte van 
wat er in zijn films gebeurt, vormt voor hem de filmische beweging. Het ritme vormt 
hierin de overkoepelende kracht. 

Bruit de porte qui s’ouvre et se ferme, bruit de pas, etc., pour la nécessité du rythme. 
La toute-puissance des rythmes. 
N’est durable ce qui est pris dans des rythmes. Plier le fond à la forme et le sens 
aux rythmes. 
TRADUIRE le vent invisible par l’eau qu’il sculpte en passant. (Bresson 1988: 53; 69)

Dit ritme is echter geen gemeten ritme of een ritme dat van buitenaf is georganiseerd. 
Het is een ritme dat tot stand komt in interactie met het ritme van het bewegende beeld, 
de handelingen van de personages, de geluiden, de voice-over, de muziek en niet te ver-
waarlozen het ritme van de montage. Bresson orkestreert en componeert zijn geluiden.

Réorganiser les bruits inorganisés (ce que tu crois entendre n’est pas ce que tu en-
tends) d’une rue, d’une gare de chemin de fer, d’un aérodrome. […] Les reprendre 
un à un dans le silence et en doser le mélange. (1988: 54)

Hieruit zouden we kunnen besluiten dat het om een muzikale compositie gaat van beeld 
en geluid, zoals Mauricio Kagel in zijn muziekcomposities handelingen en visuele bewe-
gingen heeft opgenomen en zo tot film is gekomen. Kagel heeft van hieruit het woord 
compositie geherdefinieerd als een com-positie, een samen-stelling van elementen. We 
zouden dus kunnen stellen dat Bresson in plaats van een dramatische samenhang tot 
stand te brengen in zijn films, een muzikale samenhang voorstelt. 

Dit is echter niet het geval. Bij Bresson blijft een geluid waargenomen als een geluid, en 
blijft het een dagelijkse beweging. In de manier waarop geluid en beeld met elkaar ver-
bonden worden in de films van Bresson staan volgens mij de audiovisuele waarneming en 
het motorische beeld centraal. De samenhang van beeld en klank, beeld en geluid wordt 
niet alleen verstandelijk waargenomen, maar ook lichamelijk beleefd zoals in het vlucht-
plan van Fontaine: “The sounds here are literally the matter of life and death” (Reader 
2000: 44). De toeschouwer/luisteraar is er gesitueerd naast Fontaine, zoals Truffaut het 
heeft beschreven. De tijd die verstrijkt en begint te dringen tegen de ochtend, wordt niet 
‘begrepen’ door de toeschouwer, maar beleefd. Dit komt niet alleen tot stand door de 
zintuiglijkheid van Bressons films en de manier waarop Bresson de verschillende filmische 
elementen met elkaar verbindt, maar eveneens door de manier waarop hij de toeschouwer 
situeert in het ‘cinematografische leven’ dat hij creëert in zijn film. 

4.2. Le cinématographe est une écriture avec des images en mouvement et 
des sons (Bresson 1975: 18)

Als laatste laat ik Bresson zelf aan het woord. Hij noemt zijn ‘andere’ benadering van 
filmcompositie le cinématographe, die hij definieert als een schrijven met bewegend beeld 
en klank21 (als beweging). Bresson stelt zijn films voor als composities van beelden met 
beelden, geluiden met geluiden en beelden met geluiden. Hierin staan niet de visuele of 
auditieve elementen zelf centraal, maar de verbinding en de wisselwerking tussen deze 
elementen. Het is een ‘subtiel fenomeen’ dat de compositie verenigt (Bresson 1975: 56).

Wat Bresson uitbouwt in zijn film is een ‘cinematografisch leven’. Hij spreekt niet over de 
representatie van een wereld waarmee de toeschouwer zich kan verbinden door de identifi-
catie met het personage, maar over een creëren van een leven in de film: “Il faut qu’images et 
sons s’entre-tiennent de loin et de près. Pas d’images, pas de sons indépendants” (1975: 83).

In Bressons films komt een audiovisuele waarneming tot stand: beelden roepen geluiden 
op, geluiden roepen beelden op. Hierdoor kan hij afstand doen van een ‘natuurlijke’22 
audiovisuele verbondenheid van beeld en klank. Voor Bresson is de film geen weergave 
van een ‘realiteit’. Er komt een cinematografisch leven tot stand door de beelden en de 
klanken met een uiterste precisie met elkaar te verbinden in zijn compositie: “Bien savoir 
ce que ce son (ou cette image) vient faire là” (1988: 62). Beeld en klank zijn geen repre-
sentatie van iets. Het gaat om de relaties tussen de beelden en de klanken, eerder dan om 
de mimiek van de gezichten, de gestes van de personages of de intonaties van de stem. De 
essentie ligt voor Bresson in de juiste plaatsing van de filmische elementen en hun relatie 
tot elkaar: “Film de cinématographe où l’expression est obtenu par des rapports d’images 
et des sons. […] Qui n’analyse ni n’explique. Qui recompose” (1988: 21).

Dit aspect van de verbinding van de elementen en het evoceren van een cinematografisch 
leven, komt in geen van bovenstaande besprekingen aan bod. Bresson zelf laat de beelden 
en de geluiden niet op zich met elkaar interageren. Als cineast componeert hij zorgvuldig 
het geheel. Hij kiest of een beeld of een geluid wel iets toevoegt aan het geheel. 

Ce qui est pour l’œil ne doit pas faire double avec ce qui est pour l’oreille. 
Si l’œil est entièrement conquis, ne rien ou presque rien donner à l’oreille. On ne 
peut être à la fois tout œil et tout oreille. Un son ne doit jamais venir au secours 
d’une image, ni une image au secours d’un son. (1988: 62-3)

21 Ik gebruik hier het woord klank omdat Bresson ook het gesproken woord bedoelt en af en 
toe muziek gebruikt in zijn films. Toch ligt de nadruk in zijn films op het gebruik van het 
geluid in verbinding met het beeld. 

22 Met ‘natuurlijk’ verwijs ik naar de natuurlijke instelling die Husserl in zijn fenomenologie in 
vraag stelt (zie III.1.1.). 
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het publiek. Bresson zelf vraagt hiervoor uitdrukkelijk een openheid van het publiek. De 
toeschouwer/luisteraar moet eerst voelen voor hij begrijpt.

Drie elementen vormen de rode draad in mijn onderzoek dat zich toespitst op de rol van 
het geluid in de overdracht van een ervaring in de film: 

-  zintuiglijke waarneming van het opgenomen geluid in film en van het geluid in relatie 
tot het beeld;

-  de film als compositie van klank en bewegend beeld, waarin het geluid de waarneming 
van het audiovisuele beeld en de inhoud van de film beïnvloedt;

-  de beleving en de waarneming van de toeschouwer/luisteraar, die in de compositorische 
aspecten van het geluid en van de film gecorreleerd is met de ervaring die de cineast wil 
overdragen. 

Dit vraagt om een theoretische invalshoek die de klank niet noodzakelijk als afhankelijk 
van het beeld of van de diëgese bespreekbaar maakt. Om tot dit ‘ander filmtheoretisch’ 
kader te komen, stel ik in het volgend hoofdstuk de problematiek van de verbinding van 
beeld en geluid in de audiovisuele waarneming van de film scherper. 

5. 
BESLUIT

Met dit eerste hoofdstuk heb ik de probleemstelling van mijn onderzoek ingeleid aan 
de hand van de beginscène van Un condamné à mort s’est échappé van Robert Bresson. 
Ik heb een beschrijving van deze scène geconfronteerd met de besprekingen van de film 
van Truffaut, Bordwell & Thompson en Chion. Hierbij heb ik gewezen op de beperking 
van een filmtheoretische analyse die het beeld en de narratie in de film centraal stelt bij 
besprekingen van het geluid in de film. Hoewel in de besprekingen Truffaut, Bordwell & 
Thompson en Chion heel juiste observaties over het geluid in de film zijn opgenomen, 
blijven ze vasthouden aan hun klassieke filmtheoretische kader dat geen plaats biedt voor 
de waarneming van de toeschouwer/luisteraar. Vanuit een verwijzing naar Bressons eigen 
geschriften en interviews met hem, stel ik voor om de klemtoon te leggen op de filmbe-
leving en de ervaring van de film door de toeschouwer/luisteraar voor de bestudering van 
het geluid in de film. Bresson vraagt niet meer dat een toeschouwer/luisteraar zich identi-
ficeert met het personage, maar dat hij met hem meebeweegt. Dit geeft aan het geluid en 
ook aan de muziek een zelfstandiger rol binnen de filmcompositie.

Dit vraagt een ‘ander filmtheoretisch kader’ om het geluid in Bressons film te bespreken, 
een kader dat de verbinding legt tussen het geluid en de toeschouwer/luisteraar, naast de 
compositorische verbinding van het geluid met het beeld die zorgvuldig door de cineast 
tot stand is gekomen. Het cruciale punt in mijn onderzoek is de vraag of het geluid onaf-
hankelijk van het beeld besproken kan worden in de filmbeleving. Als dat het geval is, op 
welke manier kan die onafhankelijkheid van het geluid dan tot stand komen?

Beltons fenomenologische benadering van de klank in Bressons film opent verschillende 
perspectieven om het geluid afhankelijk van de filmbeleving te bespreken. Impliciet vertrekt 
hij van de film als tijdsobject en situeert hij de toeschouwer/luisteraar via het geluid binnen 
de filmbeleving. Zijn artikel vormt een aanzet en vraagt om een grotere precisie, zowel bin-
nen de fenomenologie als binnen de benadering van het geluid in de filmcompositie. 

De focus van mijn onderzoek ligt op de manier waarop het geluid in de film de betrok-
kenheid (de intieme relatie) van een personage ten opzichte van een object, een geluid of 
een gebeuren oproept in film, en hoe de toeschouwer/luisteraar deelt in deze beleving. 
Verder zal ik de vraag stellen of en in hoeverre dit steeds via een personage gebeurt. Hierin 
zit impliciet de vraag naar de overdracht van een ervaring van de cineast vervat. Aanslui-
tend bij Bresson noem ik deze betrokkenheid van de cineast tegenover datgene wat hij 
toont in zijn film, de ‘innerlijke beweging’ die hij compositorisch overdraagt naar de toe-
schouwer/luisteraar. In film als cinématographe (het schrijven van beweging) is hij in staat 
om deze innerlijke betrokkenheid, deze beweging, die niet los staat van zijn eigen ervaring 
en de manier waarop hij een inhoud wil overbrengen, in vele nuances over te dragen naar 
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HOOFDSTUK II. 

Audiovisuele perceptie: het audiovisuele contract  
en het filmische luisteren 

1. 
INLEIDING

Voor ik verder inga op Beltons fenomenologische benadering van de klank in de film 
en dit verder uitwerk voor het geluid in film, wil ik de problematiek van de verbinding 
van beeld en geluid in de audiovisuele waarneming van de film scherper stellen. Vanuit 
Bressons opvatting is het duidelijk geworden dat hij beeld en geluid als complementaire 
elementen binnen zijn filmcompositie inzet. Bresson vertrekt niet van het beeld om het 
geluid een plaats te geven. Hij geeft het geluid een plaats in het geheel van zijn zorgvuldig 
uitgepuurde audiovisuele compositie. Bresson wil een ervaring overdragen. Hij richt zich 
op de samenhang die tot stand komt in de zintuiglijke waarneming van de film als audio-
visuele compositie. Met andere woorden, de eigenheid van Bressons film ligt in de manier 
waarop de audiovisuele waarneming van de film tot stand komt. Als cineast stelt hij zich 
wat de compositie van film betreft, op als een auteur. Ik wil in dit hoofdstuk Bressons 
opvatting over de audiovisuele waarneming confronteren met drie andere opvattingen na-
melijk L’audio-vision (1990, 2003) van Michel Chion die het geluid als een ‘meerwaarde’ 
van het beeld beschouwt, L’image-temps (1985) van Gilles Deleuze die de klank even-
waardig met het beeld plaatst in de filmcompositie. De verbinding van geluid en beeld 
komt dan tot stand in het interval. En L’écoute filmique (1999) van Véronique Campan 
die ingaat op de zintuiglijkheid van de filmische klank. Zij wijst op de noodzaak van een 
fenomenologische benadering van het luisteren in film. Hierin betrekt zij de transmodale 
eigenschappen van het geluid: in het luisteren kunnen eveneens visuele beelden, moto-
rische beelden en haptische gewaarwordingen worden geëvoceerd. Daarnaast baseert zij 
zich op het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl voor haar essay over filmisch luisteren. 

Ik neem een ander filmfragment uit Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Bres-
son als uitvalsbasis voor dit hoofdstuk. Dit fragment confronteer ik vervolgens met de 
film(klank)theorie van Chion en Deleuze. Beide auteurs openen immers het terrein voor 
een specifieke aandacht voor geluid en klank in film. Vervolgens bespreek ik Campans 
filmisch luisteren in relatie tot het voornoemde fragment als aanzet tot een fenomenolo-
gische benadering van het geluid in film. Tot slot stel ik aan de hand van Elephant van 
Alan Clarke het begrip van het audiovisuele akkoord voor om Bressons opvatting over de 
audiovisuele compositie operationeel te maken. 
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person viewpoint into cognitive sciences and neurosciences, as well as in the clinical 
field. (Petitmengin et al. 2009: 253-4)

Beschrijving van het fragment vanuit een eerstepersoonsperspectief: (vanaf 34’12”)

00’01”  Ik hoor een soort ruis die ik niet kan plaatsen. 

00’03”  Driemaal een ‘geschraap’ (het wegschrapen van de voegen van de deur door 
Fontaine) als krachtige auditieve vegen die elkaar in een rustig maar efficiënt 
tempo opvolgen. Tegelijkertijd blijft op de achtergrond geruis hangen. Hierin 
zijn vaag voetstappen te horen. 

00’07”  Voice-over: “Un mois de travail patient et ma porte fut ouverte.”

00’12”  De eerste plank wordt moeiteloos losgewrikt. De klank van het hout beklem toont 
de handeling. Fontaine legt de lepel (zijn werktuig) neer met een lichte tik.

00’15”  Een dof kort hoorbaar accent laat voelen dat de houten plank uit het deurkader 
wordt getild. Er is een opening zichtbaar in de deur. 

00’17”  Fontaine buigt voorover om door de opening te kijken. Ondertussen zet hij de 
uitgelichte plank neer. Dit is sonoor weergegeven. 

00’19”  Fontaine kijkt door het gat. Ik hoor weer het geruis van in het begin en heel 
onduidelijk hoor ik voetstappen in de verte. 

00’23”  Het geluid van een slepende beweging. Fontaine gaat even achteruit.

00’27”  Hij schuift de tweede plank naar links, naar de plaats waar hij de eerste plank 
uit de deur heeft gelicht. Dit schuiven is hoorbaar

00’30”  Hij haalt de plank eruit. Een kleine tik benadrukt weer de handeling en is dit 
keer onmiddellijk gevolgd door duidelijk hoorbare voetstappen. 

00’31”  Fontaine ‘ploft’ de tweede plank snel op zijn plaats. De voetstappen blijven 
doorklinken.

00’34”  Hij schuift deze plank terug op haar plaats. Dit gaat snel en krachtig. De 
geluiden hiervan zijn niet echt subtiel. De stappen blijven doorklinken en 
suggeren nu de stap van iemand die een trap oploopt. 

00’37”  Fontaine zet de eerste plank eveneens terug op haar plaats. Een herhaling van de 
vorige handeling: snel, krachtig en duidelijk hoorbaar. 

00’41”  Tegelijkertijd hoor ik nu op een afstand de handeling van een sleutel die een 
slot opent. Fontaine legt de grote splinter van de dwarslat terug op zijn plaats. 

2. 
CASESTUDIE: EEN TWEEDE FRAGMENT UIT  
UN CONDAMNÉ À MORT S’EST ÉCHAPPÉ (1956)  

VAN BRESSON

In het eerste hoofdstuk heb ik voorgesteld hoe de film van Bresson is ‘ontvangen’ door 
verschillende filmtheoretici. In 1956 onderkent Truffaut het belang van de film. Hij heeft 
het over een “free style” en over het ontbreken van een psychologie van de personages. 
Bordwell & Thompson richten zich vooral op de functie van de klankband in de vertel-
ling. Ze benoemen ‘geluidsthema’s’ zoals het tramgeluid, de voetstappen en de sleutels. 
Volgens hen geeft het geluid in deze film vorm aan de filmervaring. De keuze van de 
geluiden, de details, de kwaliteit van het geluid, de manier waarop het geluid de aandacht 
leidt van het publiek, spelen hierin een belangrijk rol. Ze stellen echter geen analyse voor 
van het geluid in relatie tot het publiek. Als laatste heb ik Chions bespreking van Un 
condamné à mort s’est échappé voorgesteld. Hierin ontwerpt Chion een ‘topografie van het 
geluid’ binnen de diëgetische ruimte. Hij plaatst het geluid ten opzichte van het zicht-
bare, gekaderde beeld en de diëgese. Dit geeft een helder gelaagd beeld van de gevangenis, 
geëvoceerd door de geluiden die in die gelaagdheid gepositioneerd worden. Maar hiermee 
komen we nog niets te weten over de manier waarop Bresson zijn publiek meeneemt in 
deze bijzondere ervaring. Het is opgevallen dat geen van de besprekingen ingaat op het 
‘auteurschap’ van Bresson, zijn ‘innerlijke stijl’ waarmee hij het innerlijk conflict of de be-
trokkenheid van een persoon ten opzichte van een voorwerp, een geluid of een personage 
overdraagt (zie I, 2). 

2.1.  Een eerste beschrijving van het fragment (34’12”-35’13” Un condamné 
à mort s’est échappé van Bresson)

Omdat het onmogelijk is om met de oren van iemand anders te horen, beschrijf ik dit 
fragment vanuit een eerstepersoonsperspectief. In mijn beschrijving ligt mijn focus op het 
luisteren, zonder dit artificieel te willen scheiden van het beeld. Ik sluit hiermee aan bij 
het eerstepersoonsperspectief zoals dit op dit moment een specifieke plaats krijgt binnen de 
fenomenologie en een hedendaagse stroming binnen de cognitieve wetenschappen (Gal-
lager & Zahavi 2008; Petitmengin et al. 2009). 

When sound is studied, it is studied from a physical or psycho-acoustic viewpoint, 
but rarely from a philosophical viewpoint (Casati & Dokic 1994) and even more 
rarely as lived experience (Ihde [1976] 2007) […] to describe what we live when a 
sound occurs…What brings us together is the conviction, for both philosophical 
and empirical reasons, that it is essential as a matter of urgency to introduce the 1st 
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3.
DE GRENZEN VAN CHIONS EN DELEUZES

FILM(KLANK)THEORIE AANGETOOND AAN  
DE HAND VAN DIT FILMFRAGMENT 

Het probleem in het bespreken van geluid in film is mijns inziens verbonden met een ge-
brek aan precisie in terminologie en analysemethode. Weinig filmtheoretici zijn ingegaan 
op de complexiteit van een geluid in film. Door het geluid semantisch te klasseren binnen 
het beeld, komt de zintuiglijke zeggingskracht van het geluid als geluid niet aan bod. Dit 
tekort wil ik aantonen door dit fragment te bespreken vanuit de twee filmtheoretische ka-
ders die elk hun verdienste hebben in het naar voren brengen van het geluid als (naar hun 
eigen zeggen volwaardig) filmisch element, namelijk enerzijds het theoretische kader van 
Michel Chion dat aansluit bij Bordwell en het beeldkader als uitgangspunt neemt voor het 
beschrijven van het audiovisuele contract en anderzijds het theoretische kader van Deleuze, 
dat zich richt naar de toeschouwer/luisteraar, en beeld en klank elk een eigenheid toeschrijft.

 

3.1. Michel Chion: L’audio-vision

In zijn analyse van de film Un condamné à mort s’est échappé heeft Michel Chion een ‘sonore 
topografie’ van de gevangenis ontworpen (zie supra, hoofdstuk I). De kern van deze topo-
grafie is de cel van Fontaine die achtereenvolgens wordt uitgebreid met het interieur van 
het gevangenisgebouw, de stad en de wijdere omgeving. Hieraan voegt hij de muziek toe. 

In 1990 publiceert Chion zijn toonaangevende boek L’audio-vision: son et image au ci-
néma waarin hij een pleidooi houdt voor de audiovisie (l’audio-vision) als de audiovisuele 
perceptie waarin kijken en luisteren niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden.

Pourtant les films, la télévision et les media audio-visuels en général ne s’adressent 
pas seulement à l’œil. Ils suscitent chez leur spectateur – leur “audio-spectateur” – 
une attitude perceptive spécifique, que nous proposons, dans cet ouvrage, d’appeler 
l’audio-vision. [… ] L’objet de ce livre est de montrer comment en réalité, dans la 
combinaison audio-visuelle, une perception influence l’autre et la transforme: on 
ne “voit” pas la même chose quand on entend; on “n’entend” pas la même chose 
quand on voit. (1990: 3)

In L’audio-vision introduceert Chion het audiovisuele contract dat inhoudt dat geluid en 
beeld in film essentieel vervlochten zijn en elkaar beïnvloeden (1990: 3). Hoewel je als 
toeschouwer/luisteraar de indruk hebt dat alles vanuit het beeld komt, kijkt men niet naar 
film, of luistert men niet naar film, maar men kijkt-luistert naar film, stelt Chion. Hij 
definieert l’audio-vision als een perceptie, waarin de aandacht wordt gefocust op het beeld 

00’42”  Het geluid van de sleutel ‘maskeert’ het geluid waarmee Fontaine de splinter op 
zijn plaats vastduwt. 

00’44”  Er zijn weer voetstappen hoorbaar. Nu is de balans tussen de geluiden van 
Fontaine en de stappen in de ‘ruimte buiten de deur’ veranderd. De stappen 
trekken mijn volle aandacht. De geluiden van Fontaine klinken nu veel stiller. 

00’47”  Fontaine klopt heel zachtjes de splinter aan met zijn lepel. De voetstappen 
overheersen. Ik hoor een dubbel ritme. Er is iemand bij gekomen. De 
voetstappen verwijderen zich.

00’54”  Ondertussen camoufleert Fontaine de naden van de splinter met een potlood. 
Hij zwart ze. Dit hoor ik subtiel. De stappen sterven stilaan weg, de geluiden 
van Fontaine worden terug duidelijker.

00’55”  Fontaine legt zijn potloodje op de grond.

00’56”  Voice-over: “Ce qui me prenait beaucoup de temps, c’était la remise en place et le 
camouflage.”

Tijdens de voice-over zijn de voetstappen buiten de deur weer duidelijk hoorbaar. 

2.2. Opvallende elementen in deze beschrijving

Wat opvalt vanuit deze beschrijving is dat de klankband is opgebouwd, enerzijds uit 
de voice-over die beschouwingen geeft vanuit een andere tijd, anderzijds uit geluiden 
die afkomstig zijn van de handelingen van de personages. De voice-over spreekt in een 
verleden tijd, terwijl we ondertussen de handelingen zien en horen. Deze voice-over kan 
opgevat worden als de stem van André Devigny die de situatie heeft meegemaakt en 
vertelt. Hierop is Belton ingegaan. De voice-over laat ons op hetzelfde moment dezelfde 
situatie waarnemen vanuit een ander perspectief en in een andere tijd. Hierdoor nemen 
we als toeschouwer/luisteraar op hetzelfde moment vanuit verschillende perspectieven 
waar. In de voice-over komt het verleden tot een heden. Het gaat niet zomaar over een 
gerepresenteerde herinnering, maar over een herbeleven van de situatie. 

De meeste geluiden die we horen in relatie tot het beeld, zijn verbonden met handelingen 
van personages: de handelingen van Fontaine, de handelingen van personages die we niet 
zien (stappen en het geluid van het openen van een deur). Verder zijn er geen achter-
grondgeluiden aanwezig. Bresson is uiterst spaarzaam met zijn geluiden. 
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L’essentiel: un lieu, avons-nous dit. Ajoutons: de forme rectangulaire plus ou moins 
allongé et vers lequel le spectateur garde son regard tourné parce que c’est là que ça 
se passe. (2003: 221)

In de filmperceptie wordt de luidspreker die de eigenlijke bron is voor het geluid in de 
film, niet als dusdanig ervaren. Hoewel het geluid van het schrapen van Fontaine uit de 
luidspreker te horen is, zullen we dit geluid toch in het filmbeeld plaatsen, verbonden 
met de handeling van Fontaine. Chion concludeert hieruit dat er in film geen sonoor veld 
bestaat. Het sonore veld wordt in film volledig door het beeld gearticuleerd. 

La notion de champ sonore, au cinéma, est donc complètement articulée à ce que 
l’image fait apparaître. En d’autres termes, il n’y a pas au cinéma de champ sonore 
autonome, c’est en collaboration avec l’image que se créent ses dimensions réelles et 
imaginaires, qu’en même temps le son ne cesse de déborder et de transgresser – et 
c’est dans ce double mouvement que vit le son au cinéma. (2003: 223)

Voor de beschrijving van de plaatsing van de klank binnen een audiovisuele kader stelt 
Chion een tri-cercle voor. Hij onderscheidt drie manieren om de klank ten opzichte van 
het beeld te plaatsen: 

In (le son in): de klank waarvan je de bron in actie ziet (of gelooft te zien) in het beeld, 
op het moment van de klank. Deze klank nodigt uit tot een gevisualiseerd luisteren, een 
luisteren dat vergezeld is van de visuele bron (1990: 64).

Buiten het beeldkader (le son hors-champ): de klank waarvan de bron niet simultaan 
zichtbaar is in het filmbeeld. De klank is echter verbonden met de getoonde actie in die 
zin dat het lijkt alsof de klank afkomstig is vanuit een ruimte die topografisch verbonden 
is met de ruimte in het filmbeeld. De klank die buiten het beeldkader gepositioneerd is, 
verbindt Chion met het akoesmatisch luisteren van Schaeffer (1990: 65). 

Acousmatique (un vieux mot d’origine grecque retrouvé par Jérôme Peignot et 
théorétisé par Pierre Schaeffer) signifie “qu l’on entend sans voir la cause originaire 
du son”, ou “qui fait entendre des sons sans la vision des leurs causes”. La radio, le 
disque ou le téléphone, qui transmettent les sons sans montrer leur émetteur, sont 
par définition des media acousmatiques. (Chion 1990: 63)

Als de klank eerder in de film verbonden was met een beeld, kan deze akoesmatische 
klank dit beeld oproepen. Chion geeft het voorbeeld van het tramgeluid in Un condamné 
à mort s’est échappé. Het komt eveneens voor dat de klank eerst akoesmatisch klinkt om 
pas later in de film verbonden te worden met een visuele bron. Dit veroorzaakt een span-
ning bij het publiek die de bron wil kennen. Een voorbeeld hiervan is het fluiten in M 
(1931) van Fritz Lang (1990: 64). 

en waarin de klank voor een reeks van effecten, gewaarwordingen en betekenissen zorgt, 
die uit het beeld lijken te komen. 

In much the same way, the mental effort of fusing image and sound in a film produ-
ces a “dimensionality” that the mind projects back onto the image as if it had come 
from the image in the first place. (Murch in Chion 1994: xxi)

Er wordt met andere woorden een ‘illusie’ (sic!) gecreëerd in de audiovisuele perceptie. 
Dit werkt hij uit in verschillende hoofdstukken (Projections du son sur l’image pp. 7-24; Le 
réel et le rendu pp. 83-104; L’audio-vision en creux pp. 105-20). 

Het audiovisuele is de manier waarop we de wereld ervaren en ervaringen opslaan in 
ons lichamelijk geheugen, stelt Chion. We kennen die eenheid: we horen de geluiden 
als we iets zien, we zien de handelingen als we iets horen. Hij geeft het voorbeeld van 
Les vacances de monsieur Hulot (1953) van Jacques Tati. Hierin evoceren de geluiden 
van de spelende kinderen en de stemmen die in open lucht klinken een beeld dat niet 
op het filmdoek verschijnt (Chion 1990: 8). Chion zal echter niet verder ingaan op het 
lichamelijk geheugen dat hij vooropstelt om deze ‘illusie’ te creëren. Het feit dat Chion 
over ‘illusie’ spreekt in plaats van bijvoorbeeld verbeelding, die tot stand komt door de 
onvolkomenheid van de waarneming en het lichamelijk geheugen, geeft aan dat Chion 
zich binnen een filmtheorie situeert die aansluit bij het model van het klassieke drama. 
Hierin staat Chion diametraal tegenover de theorie van Deleuze, wiens filmtheorie veel 
meer aansluit bij de postdramatische esthetiek van theater waarin het fragmentarische, de 
interactie met de toeschouwer/luisteraar en de presentatie centraal staan.

Als essentieel mechanisme in het samenbrengen van beeld en klank, stelt Chion de syn-
chrese voorop. Het kijken/luisteren naar een synchroon beeld en geluid houdt een dimen-
sionaliteit in die het geluid terugkoppelt aan het beeld alsof het onmiddellijk vanuit het 
beeld is ontstaan.

La synchrèse (mot que nous fourgeons en combinant “synchronisme” et “synthèse”) 
est la soudure irrésistible et spontanée qui se produit entre un phénomène sonore 
et un phénomène visuel ponctuel lorsque ceux-ci tombent en même temps, cela 
indépendamment de toute logique rationelle. (1990: 55)

De samenvoeging van beeld en geluid wordt dan in de waarneming niet meer in vraag 
gesteld, maar als “natuurlijk” ervaren (Chion 1990: 27). Het kunnen dissociëren en an-
ders samenvoegen van klank en beeld is een basiselement van de film als audiovisuele 
compositie, aldus Chion. 

Chion definieert het filmbeeld (l’image du cinema) als een plaats waarin alles verschijnt 
wat de cineasten erin geplaatst hebben. Hij verwijst hierbij heel precies naar de vorm en 
de begrenzing van het scherm. 



62 63

filmgeluid ondergeschikt maakt aan het filmbeeld. Met het filmkader als uitgangspunt en 
een topografie van de geluiden in en buiten de gevangenis, verduidelijkt Chion wel de 
‘plaatsing’, de positionering van de geluiden ten opzichte van de cel van Fontaine binnen 
de ‘optische ruimte’ en het beeldkader. Maar hiermee komen we weinig te weten over de 
betrokkenheid van Fontaine ten opzichte van bijvoorbeeld de stappen in de gang of de 
plaats van de voice-over in het filmfragment. 

In het besproken filmfragment luister ik inderdaad naar de geluiden in verbinding met de 
handelingen van Fontaine. In mijn beschrijving geef ik weer hoe bepaalde aspecten van 
de handeling zijn beklemtoond door het geluid, of hoe de planken van de deur door het 
geluid ‘gematerialiseerd’ zijn en als hout klinken. 

De stappen verbind ik eerder met de manier waarop ik Fontaine als personage zie reageren 
op het geluid van de stappen, dan met wat zichtbaar is in het beeld. Hierdoor veronderstel 
ik dat hij deze geluiden gehoord heeft en dat hij snel besluit om de deur weer te dichten. 
Met andere woorden ook deze geluiden kunnen een ‘plaats’ krijgen binnen de narratie 
van het filmgebeuren, namelijk buiten het beeldkader (hors-champ). Er is een eenheid in de 
diëgetische ruimte tot nu toe. Maar wat gebeurt er dan met de voice-over? Het is moeilijk 
om deze stem een plaats te geven binnen de ‘handeling’ van de film. Toch hebben de 
woorden een doorleefde betrekking op wat ik zie en hoor. Hier biedt Chion geen echte 
oplossing voor. Deze voice-over is te zeer verbonden met het personage van Fontaine 
om ze als extra-diëgetisch te bestempelen. Maar ze is evenmin zomaar een buiten-het-
filmbeeld-verbonden-aan-de-diëgetische-ruimte stem. Volgens Chion refereert de stem 
aan een andere tijd, een verleden. 

[…] La voix off de Fontaine-narrateur, qui parle depuis un temps et un lieu où cette 
histoire est déja accomplie. C’est un peu la voix du mort, émise depuis un temps et 
un lieu où plus rien n’arrive. (2003: 230)

Deze opmerking van Chion is bizar. Ze is vooral bizar omdat we weten dat André De-
vigny, die het verhaal heeft geschreven vanuit eigen ervaringen, actief heeft meegewerkt 
aan de film.

Vanuit Chions tri-cercle zouden we kunnen besluiten om de stem als off te beschouwen. 
Maar is deze stem wel off? Ze is toch wel bijzonder verweven met het personage van Fon-
taine. Ze zou ook als intern diëgetisch opgevat kunnen worden, waarmee bedoeld wordt dat 
deze stem behoort tot de innerlijke mentale wereld van het personage (Pisters 2003: 163). 
Maar hier rijst terug de vraag of Bresson de voice-over plaatst in de gedachten van Fontaine.

Beltons benadering van deze stem, als stem van Devigny, die als auteur van het boek waar-
op de film is gebaseerd meewerkt aan de film, is veel genuanceerder. In Beltons opvatting 
gaat het om de confrontatie van de herinneringen van Devigny met het actualiseren van 
deze ervaring in de film van Bresson. Belton wijst op de verschillende tijdsperspectieven 

Off (le son OFF): een klank waarvan de onzichtbare bron zich situeert in een andere tijd 
en/of een andere ruimte dan deze die te zien is in de getoonde actie (musique de fosse, voix 
off). Deze klank is dan non-diëgetisch en akoesmatisch. 

C’est à dire [la source du son] située en un autre temps et un autre lieu que la situati-
on directement évoquée: cas, très répandu, des voix de commentaire ou de narration, 
dites en anglais voice-over, et bien sûr de la musique de fosse. (1990: 65)

Chions filmklanktheorie vertrekt dus niet alleen vanuit een klassiek dramatisch denken, 
maar eveneens vanuit een beeld-gecentreerd denken. Zo wordt de klank een meerwaarde, 
een valeur ajoutée.

Le cinéma, art de l’image: une illusion? Certes, qu’est-ce que ça peut être d’autre 
de toute façon? Et bien de cela que parle ce livre: de l’illusion audio-visuelle. Une 
illusion qui se trouve, pour commencer, au cœur de la plus importante des relations 
entre son et image: celle de la valeur ajoutée. (1990: 8)

Hiermee reduceert Chion het perceptieve veld van het auditieve dat in zijn theorie telkens 
door het visuele veld wordt gefilterd. Chion is zich wel bewust van de beperking van 
zijn tri-cercle om het geluid binnen het audiovisuele te plaatsen en stelt in L’audio-vision 
(1990) nog een aantal aanvullende categorieën voor, zoals een geluidsomgeving (le son 
ambiant ou son-territoire) die niet noodzakelijk een bron evoceert, maar eerder een ruimte 
aanduidt, de innerlijke klank (le son interne) die volgens hem subjectief of objectief kan 
zijn, en de gemedieerde klank waarmee hij in Schaeffers terminologie de akoesmatische 
klanken aanduidt: de klanken waarvan we de eigenlijke bron niet meer zien, maar die 
gemedieerd zijn door de radio, de telefoon, enz. In Un art sonore, le cinéma (2003) gaat 
hij echter niet meer in op deze uitbreiding en neemt hij de stelling in dat met de tri-cerle 
de meeste films grondig geanalyseerd kunnen worden. Een opmerking over de son interne 
in de oorspronkelijke Franse versie is zelfs niet meer vertaald door C. Gorbman in de 
Engelse versie (zie I.1.2.). Het begrip ‘akoesmatisch’ dat hij ontleent aan zijn leermeester 
Schaeffer ontkoppelt hij van diens fenomenologische intenties en plaatst hij binnen een 
beeldgericht audiovisueel denken.23

Chions belang binnen de klankfilmtheorie valt niet te onderschatten. Hij heeft als theo-
reticus de aandacht ten volle gericht naar de klank in de film en het luisteren in de film-
perceptie. Toch moet ik hier tot de vaststelling komen dat zijn definitie van de audiovi-
suele perceptie het filmische luisteren ondergeschikt maakt aan het kijken en dus ook het 

23 In zijn Traité de l’objet sonore beschrijft Schaeffer uitgebreid hoe hij voor zijn begrippenpaar 
objet sonore en écoute réduite geïnspireerd was door Husserls epoché en de correlatie van 
intentioneel object en intentionele act. In Le son: traité d’acoulogie suggereert Chion de 
ontkoppeling van het begrippenpaar en stelt hij het begrip auditum voor in plaats van l’objet 
sonore (2010: 203-4). Hier kom ik later uitgebreider op terug. 
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toute relation est abolie entre le mouvement et la qualité. Il ne reste plus alors qu’a 
parquer le mouvement dans l’espace. ([1939] 2010: 245) 

Hiertegenover stelt hij de beweging die verschijnt als een verandering van toestand of een 
kwaliteit: “C’est dire que je touche la réalité du mouvement quand il m’apparaît, intérieu-
rement à moi comme un changement d’état ou de qualité” (Bergson [1939] 2010: 219).

Volgens Deleuze omschrijft Bergson beweging als een dynamische beweging van een 
voorbijtrekkende en continue tijd. Deze beweging is niet deelbaar en bestaat in het he-
den. Ze kan omschreven worden als een vloeiende materie (matière-flux) die de passage 
is van de ene naar de andere pose.25 Het is een mobiele snede van tijdsduur die bestaat 
in een voortdurende verandering (1983: 6-22). Met deze nadruk op de kwalitatieve, on-
deelbare en steeds veranderende beweging bij Bergson als basis voor zijn filmtheorie, stelt 
Deleuze de visuele en auditieve beweging op een zelfde niveau. 

In zijn tweede boek wijkt Deleuze af van het sensomotorische schema van Bergson dat 
aan de basis zou liggen voor de cinematografische illusie en het vertrekpunt vormde van 
zijn bewegingsbeeld. Volgens Bergson doet het zien van beelden affecties in ons ontstaan 
die tot een bepaalde handeling of actie leiden. Deleuze ontkoppelt het zien van beelden 
en de actie die hieruit zou ontstaan. Hiermee wijkt Deleuze eveneens af van het feit dat 
Bergson het lichaam vooropstelt als het centrum van het gevoel (affection).

Deleuze stelt een nieuw type van filmbeeld voor, namelijk het tijdsbeeld dat hij omschrijft 
vanuit het Neorealisme en de Nouvelle Vague. In het bewegingsbeeld dat opereert binnen 
een zintuiglijk-motoriek schema wordt een perceptiebeeld nauw betrokken op een actie-
beeld. Wat het personage ziet, staat in het teken van zijn daaropvolgende logische en causale 
handeling. In het tijdsbeeld is er ruimte voor perceptiebeelden die niet verankerd zijn aan ac-
tiebeelden. Het zintuiglijk-motoriek schema breekt open en genereert opsignes en sonsignes, 
zuivere optische en auditieve situaties die niet terugplooien op een doelgerichte handeling. 

Le lien sensori-moteur est brisé. Il n’est plus dans une situation sensori-motrice, 
mais dans une situation optique et sonore pure. C’est un autre type d’image […] le 
cinéma moderne construit d’extra-ordinaires espaces; les signes sensori-moteurs ont 
fait place à des “opsignes” et des “sonsignes”. (Deleuze 1990: 74)

Het tijdsbeeld kent verschillende varianten. Zo zijn er indirecte tijdsbeelden, die het 
zintuiglijk-motoriek schema slechts tijdelijk en schijnbaar openbreken. Na een flashback 
die een droom weergeeft, bijvoorbeeld, wordt de actie hernomen. Een direct tijdsbeeld 
genereert pure optische en sonore situaties. Volgens Deleuze maakt Bergson een onder-
scheid tussen een pure herinnering als virtueel beeld en een mentaal beeld, dat zich uit 

25 Ik benadruk het feit dat Deleuze spreekt van een passage van de ene naar de ander pose, wat 
nog steeds ‘poses’ veronderstelt. 

van waaruit beide auteurs in dezelfde film de ervaring overbrengen naar het publiek. Het 
publiek neemt gelijktijdig twee verschillende perspectieven van eenzelfde ervaring waar.

Om de verschillende perspectieven te kunnen waarnemen is echter een eerstepersoonsper-
spectief nodig van waaruit de luisteraar/toeschouwer de film waarneemt. Hiermee komen 
verschillende luisterstandpunten aan de oppervlakte: het meeluisteren met Fontaine van-
uit zijn standpunt, vooral als het gaat om geluiden waarvan de bron niet zichtbaar is, en 
een afstandelijkere positie in het luisteren naar de geluiden die de handelingen van de 
Fontaine accentueren. Dit laat toe om waar te nemen hoe Fontaine zelf handelt en hoe hij 
reageert op de situatie. En ten slotte het luisteren naar de voice-over die zich rechtstreeks 
richt tot mij als luisteraar.

In dit fragment krijgt de toeschouwer/luisteraar dus een drievoudig luisterstandpunt mee: 
het luisteren naar de beschouwingen van Devigny, het luisterstandpunt van Fontaine in 
de film en het standpunt van de toeschouwer/luisteraar die de handelingen van Fontaine 
visueel en auditief volgt. 

3.2.  Gilles Deleuze: de heautonome klank

Gebaseerd op Bergsons begrip van durée ontwikkelt Gilles Deleuze het bewegingsbeeld als 
basis voor het eerste boek van zijn filmtheorie, L’image-mouvement (1983). In zijn tweede 
boek L’image-temps (1985) breekt Deleuze echter met een aantal inzichten van Bergson 
(zoals zijn sensomotorische of zintuiglijk-motoriek schema) en stelt een compositorisch 
model voor van film waarin de filmische elementen op zichzelf komen te staan en het 
interval een centraal begrip wordt.

3.2.a. Bergsons tijds- en bewegingsvisie als basis voor Deleuzes filmtheorie

Volgens Ronald Bogue ligt de filosofie van Bergson, en meer precies de notie van de tijd als 
durée24, aan de basis van de filmtheorie van Deleuze (2003: 3). In Matière et mémoire zet 
Bergson zich af tegen een bewegingsvisie waarin de beweging ‘geparkeerd’ wordt in de ruim-
te door haar te benaderen vanuit een plaats en een referentie in die voorafbepaalde ruimte. 

[…] et de ne plus voir enfin dans le mouvement qu’une variation de distance, 
l’espace précédent le mouvement. Alors dans un espace homogène et indéfiniment 
divisible elle dessinera une trajectoire et fixera des positions: appliquant ensuite 
le mouvement contra la trajectoire, elle le voudra divisible comme cette ligne et, 
comme elle, dépourvu de qualité.…Ayant assimilé les mouvements à l’espace, […] 

24 Voor het begrip durée bij Bergson verwijst Bogue naar Essai sur les données immédiates de la 
conscience (1889), Matière et mémoire (1896) en L’évolution créatice (1907). 
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filmische eenheden betreft, over een ‘klankteken’ (sonsigne) en een ‘klankbeeld’ (image 
sonore) en kent hij ze een statuut van een ‘beeld’ toe. Hierbij maakt hij geen onderscheid 
tussen muziek, geluid en gesproken woord.

Le sonore conquérant une autonomie qui lui donne de plus en plus le statut de l’image, 
des deux images, la sonore et la visuelle, entrent dans des rapports complexes sans sub-
ordination ni même commensurabilité et atteignent à une limite commune dans la 
mesure où chacune atteint à sa propre limite. En tous ces sens, le nouvel automatisme 
spirituel renvoie à son tour aux nouveaux automates psychologiques. (1985: 347)

Maar anderzijds ontkoppelt Deleuze het geluid hiermee van haar motorische dimensie. 
Zelfs als we alleen een visueel bewegend beeld zien, zullen we dit toch auditief invullen 
als we kunnen en omgekeerd ook.

Moeten we niet vanuit de eigenheid van het geluid vertrekken om Bressons opmerking 
over beeld en geluid te verstaan? Bresson stelt dat er geen geluiden moeten toegevoegd 
worden als het beeld al geluiden suggereert en omgekeerd. Het evoceren van de beelden 
bij de geluiden en van de geluiden bij de beelden, gebeurt via het lichaam van de toe-
schouwer/luisteraar. Ik kom hier op terug in hoofdstuk V waarin ik bespreek hoe Mer-
leau-Ponty de bewegingstheorie van Bergson verder heeft uitgewerkt door het lichaam 
van de waarnemer mee te nemen in de perceptie van de beweging. Maar zoals gezegd, is 
dit een piste die Deleuze niet verder uitwerkt. 

3.2.c. Le tout binnen een compositorisch inzicht

Deleuzes notie van het interval is interessant omdat hij niet denkt vanuit een voorop-
gestelde, causale en logische aaneenschakeling van tekens, maar vanuit een voortdurend 
veranderende constellatie van modulaties. Toch heeft Deleuze het over de film als een ge-
heel (le tout). Ik kom hier later op terug in vergelijking met de muzikale compositie zoals 
Boulez ze beschrijft. Deleuze verdedigt dat dit geheel tot stand komt door het geheel van 
de relaties, niet door het begrijpen van een betekenis die achter een teken verborgen ligt:

S’il fallait définir le tout, on le définirait par la Relation. C’est que la relation n’est 
pas une propriété des objets, elle est toujours extérieure à ses termes […] les relati-
ons n’appartiennent pas aux objets, mais au tout, à condition de ne pas le confondre 
avec un ensemble fermé d’objets…par les relations, le tout transforme ou change 
de qualité. De la durée même ou du temps, nous pouvons dire qu’il est le tout des 
relations. (1983: 20-1)

Patricia Pisters spreekt over een logica van relaties en film als een netwerk van relaties. 
Zij stelt in Deleuzes filmtheorie het ‘it thinks’ tegenover een ‘I think’. Met ‘it’ verwijst 
ze naar de opvatting van Deleuze en Guattari over het “microbrain” dat geconstitueerd 
wordt door krachten.

als herinneringsbeeld of een droom. Deze laatste zijn geactualiseerde virtuele beelden in 
een bewuste of psychologische toestand. Het virtuele beeld is correlatief met het actuele 
beeld, maar is geen geactualiseerd beeld. 

3.2.b. De heautonomie van de klank

In het tijdsbeeld ontkoppelt Deleuze beeld en geluid van hun causale narratieve func-
tionaliteit en stelt ze voor als opsignes en sonsignes, filmische elementen die op zichzelf 
waargenomen kunnen worden. Dit verandert de relatie met de toeschouwer/luisteraar 
die zich niet langer identificeert met het personage in de film, dat zelf een toeschouwer/
luisteraar is geworden. 

Le néo-réalisme inventait donc un nouveau type d’image, […] le spectateur […] 
participait plus ou moins, par identification avec les personnages. […] c’est main-
tenant que l’identification se renverse effectivement: le personnage est devenu une 
sorte de spectateur. (1985: 7-9] 

[…] tel est le prolongement très spécial de l’opsigne: rendre sensible le temps, la 
pensée, les rendre visibles et sonores. (1985: 29)

In het nieuwe filmbeeld zonder sensomotorisch schema houdt het sonore op om een 
composant van het visuele beeld te zijn. Beeld en klank worden heautonome elementen 
die zich elk volgens hun eigen wetmatigheden ontplooien, stelt Deleuze. Hierdoor ont-
trekt het sonore continuum zich aan de eigenschappen van het visuele beeld en dus ook 
aan de dimensies van het hors-champ. De optische en sonore situaties worden niet meer 
verlengd door een handeling juist omdat het personage zelf toeschouwer is geworden. 

Quand l’image sonore et l’image visuelle deviennent héautonomes, elles n’en con-
stituent donc pas moins une image audio-visuelle, d’autant plus pure que la nou-
velle correspondance naît des formes déterminées de leur non-correspondance: c’est 
la limite de chacune qui la rapporte à l’autre. 

[…] Maintenant ce qui est devenu direct, c’est une image-temps pour elle-même, 
avec ses deux faces dissymétriques, non-totalisables, mortelles en se touchant, celle 
d’un dehors plus lointain que tout extérieur, celle d’un dedans plus profond que 
tout intérieur, ici où s’élève et s’arrache une parole musicale, là où le visible se re-
couvre ou s’enfouit. (1985: 340)

Centraal in deze ‘andere’ verbinding tussen de heautonome klank en het heautonome 
beeld staat het interval, de tussenruimte (l’interstice). Door het feit dat Deleuze het sen-
somotorische schema van Bergson weert uit zijn tijdsbeeld splitst Deleuze de audiovisuele 
waarneming in een auditieve en een visuele waarneming met elk een eigen heautonomie. 
Enerzijds is dit een interessante piste, omdat hierdoor de nadruk wordt gelegd op de ei-
genheid van het geluid, die Deleuze echter niet echt uitwerkt. Hij spreekt wat de sonore 
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compositie naar serieel of atonaal model levert interessante inzichten op, maar gaat vol-
gens mij voorbij aan het essentiële verschil in gesitueerdheid van de luisteraar in muziek 
en geluid. In een geluid is het onmogelijk om afstand te doen van de ‘gesitueerdheid van 
de luisteraar’ ten opzichte van het geluid. Het is met andere woorden onmogelijk om het 
geluid en de compositie van het geluid te bespreken of te analyseren als men abstractie 
maakt van deze ‘gesitueerdheid’.

Als we Deleuze lezen vanuit musicologisch standpunt, wordt duidelijk dat Deleuze vooral 
ingaat op het compositorische aspect van het film-maken en veel minder op de audio-
visuele perceptie van de film zelf. Mijns inziens ontbreekt hier nog een schakel, een ge-
dachtegang die Deleuze niet heeft voltooid door niet in te gaan op de heautonomie van 
het geluid. Ik heb het dan niet over het geluid dat een muzikaal element wordt in een 
muzikale compositie. 

3.2.d. Deleuzes tijdsbeeld tegenover le cinématographe van Bresson

Deleuze haalt het werk van Bresson verschillende keren aan in zijn filmtheorie (1983: 28, 
153-4, 159-65; 1985: 22, 232-4, 306, 315-6]. In de inleiding van L’Image-Temps typeert 
hij Bressons filmische ruimte als een tactiele ruimte: gefragmenteerd, gedeconnecteerd en 
gereconstitueerd vanuit het haptische. 

Ainsi, dans “Pickpocket”, ce sont les mains des trois complices qui donnent une 
connexion aux morceaux d’espace de la gare de Lyon, non pas exactement en tant 
qu’elles prennent un objet, mais en qu’elles frôlent, l’arrêtent dans son mouvement, 
lui donnent une autre direction, le transmettent et le font circuler dans cet es-
pace. La main double sa fonction préhensive (d’objet) avec une fonction connective 
(d’espace); mais, dès lors, c’est l’œil tout entier qui double sa fonction optique avec 
une fonction proprement “haptique”, suivant la formule de Riegl pour désigner un 
toucher propre au regard. Chez Bresson, les opsignes et sonsignes sont inséparables 
de véritables tactisignes qui en règlent peut-être les rapports (ce serait l’originalité 
des espaces quelconques de Bresson). (1983: 22)

Toch wil ik twee breukpunten tussen Deleuze en Bresson aanduiden. In zijn pleidooi voor 
de heautonomie van de klank benadrukt Deleuze de zelfstandigheid van klank en beeld op 
zo’n manier dat ze volledig van elkaar ontkoppeld worden. Voor Bresson blijven beeld en 
geluid echter afhankelijk ten opzichte van elkaar. Hij spreekt dan specifiek over geluid en 
niet over muziek of het gesproken woord. Het audiovisuele komt tot stand door een compo-
sitorische wisselwerking die zorgvuldig door de cineast is samengesteld. Bij Bresson gaat het 
immers niet om een heautonoom geluid en een heautonoom beeld die door de toeschouwer/
luisteraar samengebracht worden om een film tot stand te laten komen. De auteur weeft ze 
zorgvuldig in elkaar. Dit om een ‘emotie’, een ‘ervaring’ over te brengen bij het publiek. Het 
publiek wordt bewogen, maar identificeert zich niet met het personage. 

Now, instead of being a Universal, a core “I think” to be sought in all things by 
transcendental reduction, contemplation is universal, an immanent “it thinks” as 
the basis of all matter, organic or inorganic. (2003: 12)

Met dit laatste citaat leidt Pisters ons in in de manier waarop Deleuze de traditionele sub-
jectieve benadering van film openbreekt. In plaats van een begrijpen of cognitief herken-
nen van een vooropgestelde idee, gaat de toeschouwer/luisteraar een complexe zintuiglijke 
communicatie aan met het tekengevend materiaal van de film. Tegelijkertijd introduceert 
Deleuze een derdepersoonsperspectief in de waarneming van de film. Hij ontkent de inten-
tionaliteit en hiermee de fenomenologische subject-objectcorrelatie. 

De abstractie van de logica van relaties van Deleuzes is te vergelijken met de visie op mu-
ziek van Boulez in Penser la musique aujourd’hui (1963).26 

Ce mot-clé de structure nous invite à une conclusion-toujours d’après Rougier- qui 
peut aussi bien s’appliquer à la musique: “ce que nous pouvons connaître du mon-
de, c’est sa structure, non son essence. Nous le pensons en termes de relations, de 
fonctions, non de substances et d’accidents.” Ainsi devrions-nous faire: ne partons 
point des “ substances et des accidents” de la musique, mais pensons-la “en termes 
de relations, de fonctions”. (1963: 31)

Deleuze verwijst letterlijk naar Boulez in zijn conclusie van L’Image-Temps (1985: 381) en 
naar de seriële en atonale muziek: “C’est une nouvelle rythmique, et un cinéma sériel ou 
atonal, une nouvelle conception du montage” (1985: 297).

Ik zal later nog op deze vergelijking terugkomen. Ze is interessant op dit moment in deze 
studie omdat ze tegelijkertijd het verschil duidelijk maakt tussen de compositie van mu-
ziek en de com-positie (het samen-stellen) van geluid. In tegenstelling tot Boulez die vanuit 
zijn muziekcompositorische praktijk en diepgaande kennis van tonale, atonale en seriële 
muziek een inzicht meegeeft in de cerebrale manier van componeren die eigen is aan de 
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, diept Deleuze zijn denken niet met diezelfde 
grondigheid uit in zijn filmanalyses. De voorstelling van de heautonomie van de klank is 
hier een goed voorbeeld van: Deleuze geeft een paar voorbeelden bij Marguerite Duras en 
Huillet-Straub waarin hij de gesproken taal als heautonoom voorstelt. 

Maar Deleuze gaat nergens in op wat de eigenheid van het geluid zou kunnen zijn. De 
onderliggende vergelijking die Deleuze maakt tussen een muzikale compositie en film als 

26 Deleuze kent de opvattingen van Boulez: tussen 1977 en 1979 geeft hij een aantal lezingen 
over muziek waarin duidelijk wordt hoezeer zijn denken over de tijd impliciet beïnvloed 
is door het muzikale denken van Boulez. (Zie www.webdeleuze.com: Anti Oedipe et Mille 
Plateaux: sur la musique (3-5-1977); Anti Oedipe et Mille Plateaux : Métal, métallurgie, 
musique, Husserl, Simondon (27-2-1979). Site geraadpleegd op 15-5-2011). 
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Penser, c’est apprendre ce que peut un corps non-pensant, sa capacité, ses attitudes 
ou postures. C’est par le corps que le cinéma noue ses noces avec l’esprit, avec la 
pensée. “Donnez-nous donc un corps”, c’est d’abord monter la caméra sur un corps 
quotidien. Le corps n’est jamais au présent, il contient l’avant et l’après, la fatigue, 
l’attente. (1985: 246)

Deleuze beklemtoont de gefragmenteerdheid van de filmische ruimte (l’espace quelconque) 
bij Bresson. Hij benadrukt het interval (interstice) tussen de beelden, tussen het beeld en 
het geluid, tussen het beeld en de voice-over en beklemtoont de niet-causale verbinding 
tussen de elementen. Hoewel dit past in wat Deleuze de a-presentatie noemt (als tegen-
hanger van de representatie van een vooropgestelde idee) beschrijft hij naar mijn mening 
toch nog vooral de beelden vanuit een afstandelijke (visuele) positie. Dit staat in tegenstel-
ling tot wat Bresson zelf zegt over de betrokkenheid van een personage met een geluid, een 
voorwerp, een ander personage die hij wil evoceren of oproepen eerder dan representeren.

4. 
DE VERBEELDINGSKRACHT VAN EEN GELUID 

IN FILM EN DE FILMISCHE PERCEPTIE ALS 
MULTIPERSPECTIVISCHE WAARNEMING 

Na de confrontatie van Bressons filmfragment met Chions en Deleuzes filmtheorieën, 
blijven we dus met de vraag zitten in hoeverre het geluid een rol speelt in de overdracht van 
een ervaring. Ondanks de schatkamer aan waardevolle observaties en beschrijvingen van 
klank in film, reduceert Chions filmklanktheorie het filmisch luisteren door het feit dat 
hij het sonore veld afhankelijk maakt van het visuele veld in de audiovisuele perceptie. Hij 
spreekt van een hors champ, wanneer de visuele bron van een diëgetisch geluid niet zicht-
baar is binnen het beeldkader. Deleuze geeft een andere definitie van het hors champ. Voor 
Deleuze heeft dit te maken met datgene wat niet in beeld en geluid is weergegeven maar 
wel opgeroepen wordt en tussen de filmische elementen opduikt in het interval (l’interstice) 
tussen beeld en beeld, beeld en geluid, geluid en geluid (1985: 235). Deleuze doet hier 
beroep op de verbeelding van de toeschouwer/luisteraar, zonder hierop in te gaan.

In het beschreven filmfragment (hoofdstuk II, 2) zien we Fontaine nauwgezet de naden 
van de planken open maken met de geslepen achterkant van zijn lepel. De geluiden zijn 
schaars en stil. Ze richten de aandacht op de actie. Als publiek luisteren we mee met 
Fontaine, in de intimiteit van zijn actie. Plots wordt deze intimiteit doorbroken door een 
ander geluid dat we interpreteren als het stappen van een cipier in de gang. Hij opent 
deuren. Zijn voetstappen sterven weg. De weerklank van het geluid van de sleutels en de 
stappen definiëren de ruimtelijkheid van de gang.

Een tweede breukpunt ligt in Deleuzes fascinatie voor het automatische en de autonome 
aard van de filmische perceptie. Hij spreekt over een “machinieke assemblage van bewe-
gingsbeelden” (1983: 118). Ook dit staat haaks op de “overdracht van ervaring” die zo be-
langrijk is voor Bresson. Deleuze meent echter het automatische karakter van de cinema 
met de geschriften van Bresson te kunnen verbinden. 

C’est le caractère automatique du cinéma qui lui donne cette aptitude, par diffé-
rence avec le théâtre. L’image automatique exige une nouvelle conception du rôle 
ou de l’acteur, mais aussi de la pensée elle-même. […] avec Bresson, c’est un troisi-
ème état qui apparaît, où l’automate est pur, aussi privé d’idées que de sentiments, 
réduit à l’automatisme de gestes quotidiens segmentarisés, mais doué d’autonomie: 
c’est ce que Bresson appelle le “modèle” propre au cinéma.… Et c’est justement 
de l’automate ainsi purifié que s’empare la pensée du dehors, comme l’impensable 
dans la pensée.27 […] C’est l’automatisme matériel des images qui fait surgir du 
dehors une pensée qu’il impose, comme l’impensable à notre automatisme intel-
lectuel. (1985: 232)

Ik stel het besluit van Deleuze hier in vraag. Het is zeker juist dat Bressons filmmateriaal 
opgevat kan worden als ‘zuivere beelden’ en ‘zuivere klanken’, als hiermee bedoeld wordt 
dat ze op zich in hun materialiteit ontdaan zijn van een door de handeling gemotiveerd 
‘sentiment’ en zelfs van een vooropgestelde ‘idee’. Maar de conclusie van Deleuze dat 
hiermee Bressons films opgevat kunnen worden als een automatisme van beelden dat van 
buitenaf een idee oplegt, is betwijfelbaar. Bresson schrijft zelf duidelijk: betekenis komt 
tot stand na het voelen. Voor Bresson is de betekenisvorming dus verbonden met de er-
varing die subject-gebonden is. De ervaring en de overdracht van emoties staan centraal 
voor Bresson. 

Het valt op dat Deleuze niet ingaat op het geluid in Bressons film. Hij heeft het wel over 
de blanke voice-over, maar niet over het geluid. Ondanks zijn aan Spinoza ontleende uit-
spraak van “donnez-nous un corps”, gaat hij evenmin in op de situering van het lichaam 
van de toeschouwer/luisteraar in de filmperceptie. 

27 Noot van Deleuze: “’l’automatisme de la vie réelle’, excluant la pensée, l’intention, le 
sentiment, est un des thèmes constants des Notes sur le cinématographe de Bresson, 
Gallimard, p. 22, 29, 70, 114. Pour voir comment cet automatisme est en rapport essentiel 
avec un dehors, cf. p. 30 (‘modèles automatiquement inspirés, inventifs’), p. 64 (‘les causes 
ne sont pas dans les modèles’), p. 69 (‘une mécanique fait surgir l’inconnu’)”(Deleuze 1985: 
233). (Ik heb hier gewoon de voetnoot van Deleuze overgenomen zoals ze bij hem staat.)
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Het tot stand komen van deze synchroniciteit is binnen het proces van de filmcreatie 
echter complex verlopen. Het postsynchrone geluid is later op het beeld gemonteerd. In 
oorsprong was dit geluid (het geluid dat opgenomen is) niet verbonden met de hande-
ling van Fontaine, ook niet op de set.28 Maar voor de toeschouwer/luisteraar is de illusie 
compleet: hij synthetiseert beide (auditief en visueel) waargenomen synchrone gestes als 
één geheel, als één Gestalt. 

Om een dergelijk geluid te benoemen, benoemen we meestal de handeling die het geluid 
tot stand brengt. Zoals ik zelf heb gedaan: ‘het schrapen’. Maar waarover heb ik het dan? 
Heb ik het dan over de geste van Fontaine, of over het geluid van het aangescherpte heft 
van de lepel, of over de korrelige houten materie van de naden van de deur? Bovendien 
klinkt het geluid heel dichtbij. Als ik mijn aandacht richt op de handeling van Fontaine 
zelf, dan vertelt het geluid mij iets over de vastbeslotenheid waarmee hij deze actie uit-
voert: continu, met een zekere kracht, trefzeker, met een precies begin en een precies 
einde. Dit kom ik niet zozeer te weten door een afstandelijke beschouwing of observatie 
bij het luisteren naar dit geluid, maar omdat ik via het geluid de handeling van Fontaine 
meedoe (lichamelijk meevolg).

Het tweede geluid dat ik wil bespreken, betreft de voetstappen ‘in de gang’. Het horen 
van de voetstappen wordt niet begeleid door een visueel filmbeeld. De camera blijft ge-
richt op de rug van Fontaine die zich in zijn cel bevindt. Toch roept dit geluid een beeld 
op van een man die op trappen loopt in een galmende ruimte en deuren opent of sluit 
met een sleutel. De vraag is hoe dit beeld kan ontstaan? Komt dit door een herinnering 
aan vroegere beelden? Voor wie het fragment binnen de film ziet en hoort is dit ongetwij-
feld zo. Maar voor wie enkel dit fragment ziet? Gaat het dan om eigen herinneringen? 
Daniel Deshays spreekt over images sonores (sonore beelden), beelden die in de klank ont-
staan (2010: 13). Dit zijn beelden die opgeroepen worden in het geluid en geconstitueerd 
worden door persoonlijke ervaringen of herinneringen van de luisteraar. Deze beelden 
zijn niet voor iedereen hetzelfde en kunnen verschillen van luisteraar tot luisteraar. Zo 
kunnen de ‘stappen in de gang’ bij elke luisteraar een ‘ander beeld’ van een man oproepen. 
De manier van stappen zal echter wel gelijkend zijn in de verschillende beschrijvingen. 

Welke elementen in het geluid spelen dan een rol in het oproepen van beelden? We 
luisteren opnieuw naar dezelfde elementen als bij het losschrapen van de deurnaden. De 
stappen zijn de bron van het geluid (niet het geluid zelf ). In het geluid hoor ik de manier 
waarop de persoon stapt. Zelfzeker, met een duidelijk doel. Op een bepaald moment 
komen de stappen in de richting van Fontaines cel. De man stapt op een trap. Dit kan 
ik horen door de verschillen in het gebruik van zijn gewicht. De ruimte waarin de man 

28  In film kan men geluid postsynchroniseren: geluid achteraf verbinden met het beeld, of kan 
men directe geluiden opnemen. Met directe geluiden worden de geluiden bedoeld die op de 
set van de beeldopname zijn opgenomen, namelijk in dezelfde ruimte van de beeldopname.

De geluiden van Fontaines handelingen zijn heel stil in volume en geïsoleerd. Ze vertrek-
ken vanuit het luisterstandpunt van Fontaine. De keuze van de geluiden en hun inten-
siteit eisen de volle aandacht. De scène is opgebouwd vanuit de superpositie van twee 
auditieve ruimtes. Enerzijds is er de ruimte waarin Fontaine vertoeft en waarin dingen 
gebeuren die niet gehoord mogen worden buiten deze intieme ruimte. Anderzijds is er 
een andere auditieve ruimte die constant verandert: een cipier doet zijn ronde in de gang, 
komt dichterbij, doet deuren open, er voegen zich andere voetstappen bij hem. Fontaine 
zorgt ondertussen ‘onhoorbaar’ voor het herstel van de opening die hij gemaakt heeft in 
de deur. Een voice-over zorgt voor commentaar. 

In dit fragment is het duidelijk dat het geluid ons in de eerste plaats meeneemt in de 
ervaring van de situatie. Auditief worden verschillende leefwerelden tegenover elkaar ge-
plaatst: de leefwereld van Fontaine in zijn cel tegenover datgene wat buiten de cel gebeurt. 
Een alerte aandacht gaat naar de interactie tussen de geluiden. Als toeschouwer/luisteraar 
luisteren we mee vanuit de positie van Fontaine. Maar door het feit dat we meer over-
zicht hebben en niet zelf handelen, zijn we gefocust op datgene wat in de gang gebeurt. 
De voice-over die buiten de handeling staat, krijgt de hoedanigheid van een innerlijke 
spreekstem die de situatie beschouwt. De toeschouwer/luisteraar wordt met een dubbel 
perspectief geconfronteerd: de herinnering aan de situatie in de voice-over en de actuele 
beleving van de situatie in het beeld en het geluid. 

Chion noch Deleuze besteden volgens mij voldoende aandacht aan het feit dat geluiden 
(imaginaire) beelden kunnen evoceren die in de perceptie een evenwaardige plaats kun-
nen krijgen naast de zintuiglijk waargenomen beelden. Het audiovisuele denken wordt 
dan niet noodzakelijk gefilterd door het filmbeeld. De verbeelding die een belangrijk deel 
uitmaakt van de audiovisuele perceptie, en interactief veroorzaakt wordt door het geluid, 
krijgt dan eveneens een plaats. 

Ik stel voor om hierop in te gaan aan de hand van twee opvallende geluiden in het be-
sproken fragment. 

Als eerste geluid kies ik het uitschrapen van de naden tussen de deurpanelen en als tweede 
geluid, de voetstappen die we horen ‘in de gang’. Het schrapen bestaat uit drie korte 
krachtige en continue geluiden na elkaar. Hierin kunnen we de handeling van Fontaine 
die zichtbaar is voorgesteld, horen. Horen en zien gaan samen in dezelfde handeling. 
Chions synchrese volgend, wordt de audiovisuele illusie geschapen door het feit dat we 
de handeling zien en synchroon hiermee, het geluid horen. We denken dat het geluid 
afkomstig is van de handeling die we zien. 



74 75

Hierbij verwijs ik naar de akkoorden in de niet-tonale westerse polyfonie29 waarin de 
uiteenlopende gezongen stemmen af en toe samenkomen in consonante (rustgevende) 
en dissonante (spanningsvolle) akkoorden die vooral als ruimtelijke momenten worden 
geïnterpreteerd en nog niet op een functionele manier in de muzikale (causale) logica zijn 
opgenomen. 

5. 
HET FILMISCHE LUISTEREN VAN VÉRONIQUE CAMPAN

Meer vanuit een filosofisch dan vanuit een filmtheoretisch standpunt schrijft Véronique 
Campan een essay over het filmische luisteren: 

L’écoute est l’une des dimensions de la réception filmique; c’est au cinéma, le com-
portement sensible, perceptif et cognitif qui s’attache au sonore, un donné phéno-
menal à partir duquel seront élaborés des sons pluriels. (1999: 7)

In haar essay “L’écoute filmique” (1999) stelt Campan het luisteren voor als één van de 
receptieve dimensies van het filmische. Ze beschrijft het luisteren in de film als een sen-
sibel, perceptief en cognitief gedrag dat zich hecht aan het sonore. Het is een esthetische 
(aisthetische30) attitude waarin betekenissen ontstaan. Volgens Campan mobiliseren de 
zintuiglijke gegevens het kijken en het luisteren. Bewegingen, lijnen, kleuren, geluiden, 
enz. vallen ons op voor we ze kunnen verbinden met de representatie van een object 
waarvan ze de kwaliteiten weergeven. Ze legt de nadruk op het mobiele en veranderlijke 
karakter van die kwaliteiten.

Les phénomènes sont pris dans le mouvement d’une émergence qui les empêche 
de trouver une forme définitive et les maintient dans l’instance d’une apparition ou 
d’une disparition. Parallèlement, le sujet percevant, mis hors de lui par l’éclatement 

29 Een interessant voorbeeld hiervan is de Missa Caput van Nederlandse polyfonist Johannes Oc-
keghem (ca.1410/20-1497), uitgevoerd door het ensemble Graindelavoix onder leiding van 
Björn Schmelzer. Hiermee geeft hij een ‘ruwe versie’ van de polyfonie met stemmen van ‘ver-
schillend allooi’. Het is altijd een kweste van kleur timbre en effect, schrijft Schmelzer als inlei-
ding op de uitvoering. En verder: “Ockeghems muziek is niet gericht op betekenisoverdracht of 
(goedkope) retoriek. De tekst interesseert hem slechts in zover die door zijn klankpotentieel zelf 
bijdraagt aan de sensatie. De lange melismen maken de tekstboodschap niet duidelijker, onder-
mijnen die veeleer. In de plaats komen onophoudelijke klankgolven die zich vermengen, telkens 
opniew in andere combinatie en nieuwe kleuren doen ontstaan” (Schmelzer 2006: 26).

30 Aisthesis staat voor de zintuiglijke waarneming.

stapt, weergalmt. Ze is kaal en groot, kan ik besluiten. En na het openen van de deur heeft 
zich een tweede stapritme bij het eerste gevoegd: er zijn dus twee personen. Tot zover kop-
pel ik het luisteren aan een actie in een ruimte. Ook de afstand van het klinkende geluid 
ten opzichte van Fontaine is aan bod gekomen. 

Nu kan ik mij de vraag stellen waar ik als luisteraar gesitueerd ben ten opzichte van die 
geluiden. Vanuit de beschrijving die ik gegeven heb, kan ik drie verschillende standpun-
ten aanduiden. 

In standpunt 1 sta ik naast Fontaine en luister ik met hem mee. Dit is zeker het geval als de 
luidsterkte van Fontaines geluiden zachter klinkt dan de stappen en de sloten in de gang. 

Dan is er standpunt 2, het standpunt van de luisteraar die ‘meebeweegt’ in het geluid. In 
het begin hoor ik het geluid als observator van Fontaine. Als luisteraar wordt mijn aan-
dacht echter gescherpt door het geluid. Wat Fontaine aan het doen is, moet onhoorbaar 
blijven voor de wereld buiten zijn cel. Dus elk geluid is eigenlijk een geluid te veel. Tege-
lijkertijd geven de geluiden een materialiteit aan zijn handelingen. We horen de houten 
materialiteit van de deurpanelen, de heldere toon van de lepel die op de grond gelegd 
wordt. Door het geluid kan ik in de beweging zelf meebewegen en de frasering van Fon-
taines handelingen haarscherp volgen. 

Een luisterstandpunt 3 is afstandelijker en neemt de stem mee in de beluistering: ik neem 
afstand om de voice-over met het hele gebeuren op het scherm en in het geluid te verbinden. 

Als luisteraar word ik met andere woorden multi-perspectivisch aangesproken. Ik begeef 
mij niet alleen in verschillende auditieve ruimtes tegelijkertijd, maar bovendien verschilt 
mijn situering in die verschillende ruimtes door de ene keer een positie in te nemen van 
waaruit ik luister en de andere keer ‘mee te bewegen’ in het geluid. Het bijzondere aan 
een geluidscompositie is dat dit gelijktijdig kan gebeuren zonder dat we het gevoel krijgen 
voor een ‘artificiële’ complexiteit te staan. Dit is verschillend van het beeld. Het beeld 
nodigt veel meer uit om één perspectief, één standpunt te hanteren van waaruit gekeken 
wordt. Het bekeken beeld wordt dan gesitueerd ‘buiten het lichaam van de kijker’.

Dus zelfs al kunnen we geluid en beeld op bepaalde momenten synchroon samenbrengen 
en al kunnen we de geluiden ten opzichte van het filmbeeld plaatsen, in de ervaring van 
alle filmische elementen en in de ervaring van het luisteren is het belangrijk om dieper 
in te gaan op de eigenheid van de auditieve perceptie. In het tweede besproken fragment 
van Un condamné à mort s’est échappé van Bresson klinken verschillende auditieve ruimtes 
gelijktijdig. De persoonlijke ruimte van Fontaine, de ruimte in de cel, de ruimte buiten de 
cel en de stem die dezelfde ruimtes oproept maar vanuit een verleden tijd. Als toeschou-
wer/luisteraar gaan we hier vlot mee om. Ik stel voor om deze gelijktijdigheid van diverse 
ruimtes en tijden naar analogie met de muziek een audiovisueel akkoord te noemen.
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La bande sonore reconstituée par post-synchronisation est parfois trouée de lacu-
nes, que le spectateur compense, mais en construisant des sons diégétiques inau-
dibles. Le monde sonore s’élabore ainsi à partir d’associations synesthésiques: un 
effet de montage accéléré peut augmenter l’impression d’intensité sonore, tandis 
qu’un gros plan sur un visage restreint la portée des sons vocaux. Dans la scène du 
film d‘Antonioni, c’est la fixité et la longueur inhabituelle du plan sur le cadavre 
qui exaltent l’acuité des sons perçus. Le sonore n’est donc pas seulement consti-
tué d’éléments audibles, mais s’enrichit de tous les paramètres acoustiques virtuels 
qu’un spectateur est en mesure d’inférer à partir d’une situation diégétique donnée. 
(Campan 1999: 8)

Campan wijst op het verschil tussen de auditieve perceptie van een film en de sonore laag 
(wat hoorbaar klinkt in de film), die definitief tot stand komt in de postproductie. Zij be-
sluit dat het klankconcept van een cineast via de klankopname en -montage uiteindelijk 
in de mixage tot stand komt. Dit betekent dat het in de mixage is,32 dat bepaald wordt 
met welke intensiteit de verschillende filmische elementen zich ten opzichte van elkaar 
verhouden (wat er op de voorgrond en wat op de achtergrond te horen zal zijn, enz.). Op 
die manier wordt in de postproductie de intentionaliteit van de cineast voelbaar en hoor-
baar voor de toeschouwer/luisteraar. Een kleine verandering in een energetische nuance 
of een kleine verplaatsing binnen de compositie, verandert de configuratie van de elemen-
ten. Vanuit een fenomenologische invalshoek besluit zij dat de klank (vooral geluid en 
muziek) als een ‘spoor’ functioneert en niet als een gecodeerd of een representatief teken. 
De betekenis komt tot stand in een proces. Ze laat haar essay aansluiten bij een artikel van 
Roland Barthes33 waarin hij drie soorten luisteren onderscheidt: het luisteren naar indices, 
het luisteren naar tekens en het panische luisteren (1999: 9).

De eerste twee luisterattitudes zijn verbonden met het object dat ze oproepen, het pani-
sche luisteren is echter niet gedetermineerd door een object. De term ‘panisch’ is ontleend 
aan de dionysische cultuur waarin Pan de god is die de geesten verwart en verrast. Cam-
pan omschrijft het luisteren als een dynamisch proces waarin Barthes een drievoudige 
intentionele dimensie aanduidt: het vatten van de ruimte waarin men beweegt en de tijd 

32 Vergelijk de uitspraak van Godard bij Deleuze: “C’est lorsque le sonore devient lui-même 
l’objet d’un cadrage spécifique qui impose un interstice avec le cadrage visuel. La notion de 
voix off tend à disparaître au profit d’une différence entre ce qui est vu et ce qui est entendu, 
et cette différence est constitutive de l’image. Il n’y as plus de hors-champ. L’extérieur de 
l’image est remplacé par l’interstice entre les deux cadrages dans l’image (là encore Bresson 
fut un initiateur). Godard en tire toutes les conséquences quand il déclare que le mixage 
détrône le montage, étant dit que le mixage ne comporte pas seulement une distribution des 
différents éléments sonores, mais l’assignation de leurs rapports différentiels avec les éléments 
visuels” (Deleuze 1985: 235).

33 Barthes, Roland, 1976. “L’écoute”. In: L’Obvie et l’Obtus. Paris: Seuil, 1982, pp. 217-30.

du sensible, est destitué de sa position dominante face à un monde objectif qu’il 
appréhenderait. (1999: 9)

In plaats van te vertrekken vanuit de verbinding beeld-geluid vertrekt Campan in haar 
essay consequent vanuit het auditieve binnen het geheel van de waarneming, waarin de 
zintuigen niet zomaar te scheiden zijn. Het essay van Campan dateert van 1999. Dit is 
niet onbelangrijk. In de jaren negentig heeft zich een belangrijke wending voorgedaan 
in de cognitieve wetenschappen waarin het voelen, de emotie en de perceptie vanuit een 
andere hoek zijn benaderd. Het brein wordt in deze benadering niet langer losgekoppeld 
van bewegingen in de wereld (motor actions) en de emoties. Dit embodied dynamicism 
wordt door Varela, Thompson en Rosch in 1991 verbonden met de fenomenologische 
beschrijvingen van menselijke subjectiviteit en ervaring, wat ze voorstellen als de enactive 
approach (Thompson 2007: 4-5).

Campan volgt niet zozeer deze ‘neuro-fenomenologische’ richting, waar ik later op wil 
terugkomen, maar het valt wel op dat ze het onderscheid maakt tussen het gewaarworden 
(sentir), het waarnemen (perception) en het cognitieve. Haar essay is geschreven vanuit 
een Husserliaans perspectief waarin ze het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl centraal 
stelt. Dit is iets wat noch bij Chion, noch bij Deleuze aan bod is gekomen omdat beiden 
Husserl hebben ‘afgewezen’ vanuit zijn statische fenomenologie. 

5.1.  De auditieve perceptie bij Campan

Voor Campan is iedere klank het resultaat van een gevarieerd en complex proces, afhanke-
lijk van drie factoren: de context waarin de klank naar voren komt; de bekwaamheid van 
de luisteraar om deze context te analyseren en de intentie van het luisteren die het resul-
taat animeert. Hiermee verbindt zij de klank met het luisteren en wijst ze op de noodzaak 
van een fenomenologische benadering van het luisteren in film. 

In het luisteren is er altijd een selectie aanwezig. Met Blow-Up (1966) van Michelangelo 
Antonioni toont Campan aan hoe de protagonist enkel gericht is op de geluiden die zijn 
ongerustheid veroorzaken. Mede met de protagonist is de kijker/luisteraar gericht op 
deze geluiden en hoort hij bijvoorbeeld de geluiden uit de naburige projectiezaal niet. En 
zelfs al zou hij ze horen, dan zou hij ze niet integreren in zijn waarneming. Anderzijds 
vult de toeschouwer/luisteraar dikwijls lacunes aan door synesthetische associaties.31 Het 
auditieve is dus niet alleen weergegeven door hoorbare (sonore) elementen. Het visueel 
plan suggereert bovendien een rijkdom aan sonore mogelijkheden.

31 Zie ook bij Chion (1990: 161): la transsensorialité. 



78 79

zijds in elkaar door terwijl ze hun autonomie bewaren. Hiervoor baseert zij zich op Hus-
serl die op die manier de beleefde tijd als een innerlijk tijdsbewustzijn beschrijft. Husserl 
stelt dat een in een beleefd moment altijd andere momenten vervat zijn. Hij spreekt over 
de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn die uit een retentie, een eerste impressie 
en een protentie bestaat. Husserl spreekt over een tijdsveld in plaats van over het lineaire 
verloop van de tijd. Hier kom ik in het derde hoofdstuk op terug. 

Als voorbeeld van een klank als spoor haalt Campan zelf The Man Who Knew Too Much 
(1956) van Hitchcock aan. 

Dans un ensemble sonore, la perception discerne donc les objets inséparables d’un 
horizon. Chaque objet ainsi construit est riche de potentialités multiples, il est à la 
fois, par exemple, note de musique, son émanant du choc violent de deux cymba-
les, fragments d’une compositions musicale, ponctuation rythmique, fruit du travail 
d’un percussioniste, cause de la terreur d’une femme, signal d’un meurtre, acmé du 
suspense d’une séquence filmique (quelques-uns des profils du son fameux autour 
duquel s’articule “L’ homme qui en savait trop”, Hitchcock, 1956). Chacun de ses 
aspects renvoyant aux autres, le sonore est simultanément le lieu d’associations hété-
rogènes. Une même donnée sensorielle peut faire l’objet de plusieurs visées intention-
nelles et conduire à la perception de plusieurs objets différents. Chacun des sons re-
connus indique, mais sans les manifester, d’autres virtualités signifiantes. (1999: 18-9)

De bekkenslag krijgt bij Hitchcock een veelheid aan betekenissen binnen de filmtekst zelf. 
In het begin is de bekkenslag geïntegreerd in het muziekstuk, maar via de camera wordt een 
accent gelegd op de verwachting die gecreëerd wordt: als toeschouwers/luisteraars zien we 
de instrumenten liggen en we horen de bekkenslag op het juiste moment in de muziek. Het 
woordelijke commentaar wijst er ons echter op dat deze bekkenslag niet banaal is. 

Een tweede keer horen we de bekkenslag binnen een dramatische context: de bekkenslag 
wordt het moment voor het schot waarmee de eerste minister gedood zal worden. Dit 
wordt gerepeteerd bij de beluistering van het muziekstuk. Als toeschouwers/luisteraars 
repeteren we mee en zijn we eveneens precies voorbereid op dit moment. 

De derde keer horen we de muziek in de concertzaal. Mrs. McKenna is aanwezig en 
weet wat er zal gebeuren. Ook als toeschouwers/luisteraars weten we perfect wat er zal 
gebeuren: wie zal moorden en wie er vermoord zal worden en we kennen het moment van 
de daad in de muziek. De muziek bouwt de spanning op en houdt zowel het personage 
(Jo Conway/Mrs Mckenna) als het publiek in spanning in ‘real time’. In de subjectieve 
ervaring kruipt de tijd. Onze aandacht is gericht op het moment van de aanslag dat zich 
binnen de muziek steeds meer lijkt uit te stellen. (In de versie van 1956 heeft Bernard 
Herrmann er nog een orgelpassage voor bij geschreven om de spanning nog langer te 
doen aanhouden (Eugène 2000: 79-84).) Mrs. McKenna zoekt het slachtoffer met haar 

die loopt, de wil om te begrijpen en om de teneur van een boodschap, een verlangen te 
vertalen, en ten slotte, het verlangen om naar de klank op zich te luisteren (désir de frui-
tion dans l’acceuil panique du son pour lui-même).

De eerste twee manieren van luisteren zijn selectief: men luistert niet naar wat niet com-
municatief is, wat geen informatie geeft. De panische manier van luisteren staat echter 
open voor alle akoestische fenomenen en haalt alles op wat de andere twee manieren van 
luisteren hebben laten vallen. Bij het panische luisteren wordt het op zoek zijn naar, of het 
geven van betekenis verlaten en laat men de betekenis ontstaan. 

Attitude d’abandon à la significance, qui constitue le mode d’approche spécifique 
de l’obtus, c’est-à-dire des éléments parasites, accessoires, apparemment imperti-
nents, de tout phénomène ou processus sémiotique, elle ‘accueille toutes les formes 
de polysémie, de surdéterminations, de superpositions; […] ce qu’on lui demande 
c’est de laisser surgir’. (Campan 1999: 10)

Campan omschrijft het panische luisteren als een alertheid voor plotse gebeurtenissen en 
een aanvaarden om verrast te worden. In het luisteren wordt men bewogen: het geluid 
trekt voorbij. De luisteraar kan niet bepalen wanneer het zal komen, hoe lang het zal 
duren, wanneer het zal verdwijnen. Luisteren is een ervaring van dé-possessie: het niet 
beheersen, het niet-bezitten. Het is een ervaring van bewogen worden die aan de basis ligt 
van het laten ontstaan van een betekenis. 

Ik wil later het verband onderzoeken van het panische luisteren met de kinaesthetische 
beleving en het pre-reflectieve bewustzijn bij Husserl (zie hoofdstuk III, 2.2.). Het is in 
deze niet-objectgerichte, open attitude dat het mogelijk is om de klank als spoor te laten 
functioneren. Een betekenis komt dan geleidelijk tot stand doordat een geluid of muziek 
een spoor trekt doorheen de beleefde tijd van de film. Met het spoor duidt Campan aan 
dat datgene wat in een moment gebeurt, meer is dan het moment alleen. 

5.2. Klank als spoor in Bressons Un condamné à mort s’est échappé 

De manier waarop Bresson in Un condamné à mort s’est échappé het Kyrie uit de Mis in c 
KV 427 van Mozart heeft gebruikt, kan als een zeer zuiver voorbeeld van ‘klank als spoor’ 
gezien worden. In de film duiken flarden van deze muziek op. Bij een eerste visie van de 
film is het niet zo duidelijk waarom deze muziek op bepaalde momenten klinkt. Wel barst 
de muziek los op het moment dat Fontaine en Jost de grond buiten de gevangenis raken. 
Op dat moment kan een betekenis tot stand komen. De klank als spoor bestaat niet alleen 
uit een verwijzing naar haar bron, of naar haar betekenis, maar ze geeft de mogelijkheid 
om alle virtuele momenten die haar verloop inhouden, te ontvouwen, stelt Campan. De 
verschillende lagen van betekenis vervangen elkaar niet in de tijd, maar dringen weder-
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steen aan de vele slachtoffers van de Duitse bezetting. Op het moment dat de titel ver-
schijnt: Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut, zet het gezang (het 
eerste Kyrie Eleison) in. Dit klinkt tijdens de hele begingeneriek. We horen geen geluiden. 

2. (Bresson/Mozart 2: 19’25”-19’47”) De tweede keer duikt de muziek op, op het mo-
ment dat de gevangenen hun toiletemmers legen op de binnenplaats. We horen de han-
delingen en de stappen. De handelingen zijn in een repetitieve sequens gechoreografeerd: 
steeds deze geste, gevangene na gevangene, namelijk het opnemen van emmer en een blik 
als korte onderbreking in het aanhoudende doorstappen van de gevangenen. Op het mo-
ment dat Fontaine zijn emmer heeft genomen, begint de muziek (de instrumentale aanzet 
van Kyrie zonder de blaasinstrumenten, de melodie getransponeerd en sneller tempo). 
Het stappen gaat verder. De voice-over maakt een bedenking over het gevangenisleven. 
Tijdens de voice-over overlapt een beeld van Fontaine die de trap opgaat, het beeld van de 
stappende gevangenen in de binnenplaats. Het geluid verdwijnt. Er is enkel nog muziek 
en een voice-over als de gevangenen de trap opgaan. De muziek wordt afgebroken door 
het geluid van een deurslot, bij het beeld van Fontaine die op zijn “verdieping” aankomt. 

3. (Bresson/Mozart 3: 27’15”-27’36”) Op de gang. Blanchet, Orsini en Fontaine komen 
naar buiten. Een fluitsignaal lijkt aan te geven dat ze van positie mogen veranderen. De 
muziek (de instrumentale aanzet van Kyrie zonder de blaasinstrumenten, iets sneller tem-
po) vangt aan als ze beginnen te stappen. Fontaine en Blanchet zijn in beeld. Ze lopen de 
trap af. Hun stappen zijn hoorbaar. Het beeld vloeit over naar de binnenplaats. Fontaine 
bukt zich. Op dat moment is er een ‘storend geluid’. Dit is heel miniem merkbaar in de 
reactie van Fontaine. De muziek eindigt met Fontaine in beeld. (Verder in de film blijkt 
dat Blanchet gevallen is.)

4. (Bresson/Mozart 4: 38’11”-38’34”) Het afdalen van de trap. De muziek (de instru-
mentale aanzet van Kyrie zonder de blaasinstrumenten, getransponeerd en versneld, zoals 
Mozart 2) weerklinkt. We horen de stappen. Een voice-over beschouwt het feit dat ie-
mand verdwijnt langs een deur die ’s nachts gesloten blijft. De bedenking wordt gemaakt 
dat het vluchtplan onmogelijk is. De gevangenen komen op de binnenplaats. De muziek 
stopt terug bij het overvloeien van het beeld naar de wasplaats. Fontaine wordt ertoe 
aangezet om te bidden: “Lisez et priez.” 

5. (Bresson/Mozart 5: 46’35”-37’26”) Voor de eerste keer na de ‘ouverture’ klinkt terug 
een gezongen Kyrie. (Het tweede kyrie, na het Christe, maar in een verkorte versie.) Het 
beeld toont de binnenplaats waar de gevangenen hun toiletemmer uitgieten. De handelin-
gen zijn hoorbaar. Ook de stappen zijn beklemtoond. We zien dat Orsini een haak goed 
steekt onder zijn vest (een storing binnen het repetitieve handelingspatroon van de gevan-
genen). De gevangenen zetten nu elk een emmer neer nadat ze hem uitgegoten hebben. Ze 
stappen één voor één de hoek om. Op het moment dat het de beurt is aan Orsini, vlucht 
hij weg. De volgende gevangenen stappen onverstoord verder. Fontaine versnelt zijn be-

ogen. Hitchcock toont de percussionist die nog neerzit met zijn cymbalen. De montage 
van de verschillende beelden houdt de spanning aan: de moordenaar/Mrs. McKenna/de 
ambassadeur/de percussionist die naar de partituur kijkt. Het eerste thema van de cantate 
wordt het “thema van de suspense”. Op een bepaald moment trekken de vrouw die de 
partituur volgt en de moordenaar zich terug achter het gordijn. Een nieuw geroffel op de 
pauken en een aanzet in de kopers beaccentueren het binnenkomen van Mr. McKenna 
die na een kort gesprek met zijn vrouw naar de loge van de moordenaars loopt. Op het 
moment dat we een einde verwachten, stelt het orgel het muzikale culminatiepunt met de 
bekkenslag uit. De spanning wordt te groot voor Mrs McKenna. Ze slaakt een kreet die 
alles in de war stuurt. De bekkenslag komt muzikaal wel juist op tijd, maar het schot is te 
laat. De moordenaar was afgeleid door de kreet. De aanslag is verijdeld. Dit voorbeeld van 
Campan is echter nog volledig vanuit de muzikale dramatische structuur te beschrijven. 
Het spoor heeft zich geënt op het dramatische verloop van het verhaal en krijgt in elke 
episode ook een betekenis. Op het einde werkt de muziek op dezelfde manier in op de 
toeschouwer als op het personage: de spanning wordt aangehouden. Door de vermenging 
met het dramatische verloop in de film, vind ik Campans voorbeeld niet echt zuiver. In 
Un condamné à mort s’est échappé is de betekenisvorming veel minder voor de hand lig-
gend. Er komt ook geen echte betekenis van de muziek tot stand, maar in het terugkeren 
van de muziek worden momenten in de film met elkaar verknoopt. 

In het eerste hoofdstuk heb ik erop gewezen dat de muziek van Mozart (het Kyrie uit de 
Mis in c KV 427) meestal vanuit haar religieuze karakter als betekenisvol wordt aange-
duid. Belton wijst op de vertaling van de woorden van het Kyrie: “Heer, ontferm u over 
ons” en plaatst de terugkeer van de muziek in een (religieuze) rituele context. Bordwell & 
Thompson interpreteren de muziek als een motief dat het vertrouwen en de afhankelijk-
heid tussen de gevangenen weergeeft. 

Ik stel echter voor om de muziek niet alleen vast te pinnen binnen een religieuze context. 
Een analyse van de verschillende filmfragmenten waarin de muziek voorkomt, toont hoe 
Bresson heel zorgvuldig de muziek verbindt met inhoudelijke aspecten in de film die 
niet zozeer symbolisch zijn weergegeven, maar doorwerken in de structuur van de film 
en in hun geheel de film als tijdsobject vorm geven. Zo komt een complexe ‘betekenis’ 
tot stand, die slecht in deelaspecten in woorden is uit te drukken. De muziek krijgt bij 
Bresson haar eigen rol, om datgene vorm te geven of uit te drukken, wat niet in woor-
den, beelden of filmische situaties uitgedrukt kan worden. Bovendien maakt de muziek 
van ons als toeschouwers/luisteraars samen-horigen (sonore communards in de terminolo-
gie van Sloterdijk (2005: 339)), waardoor de verfilmde situatie een universeler karakter 
krijgt. De muziek van Mozart (Kyrie uit de Mis in c KV427) komt 8 maal terug: 

1. (Bresson/Mozart 1: 1’00”-2’18”) Bij de aanvang van de film klinkt de instrumentale 
aanzet van het Kyrie op het beeld van een gevangenis en de woordelijke vermelding dat 
het om een onverbloemde echte geschiedenis gaat. Vervolgens zien we een herdenkings-
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en de steeds evoluerende vluchtplannen van Fontaine. In een schema, geïnspireerd op de 
structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl wordt duidelijk hoe alle momen-
ten waarin de muziek klinkt, met elkaar verknoopt worden. In deze muzikale gedeeltes 
wordt de intentie van Fontaine duidelijk. Als publiek worden wij hierin opgenomen. 
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weging in de bocht en kijkt naar wat er gebeurt. Beide acties van Fontaine en van Orsini 
worden door het geluid ondersteund en verlengd. Orsini verdwijnt uit het beeld. Het is 
via het geluid dat we hem horen weglopen. Bij Fontaine klinkt er plots een geluid dat 
de doorgaande beweging van het stappen onderbreekt en het kijken benadrukt. Op het 
moment dat hij zijn hoofd buigt, gaat alles weer verder. Dit alles staat tegenover het Kyrie 
dat in zijn vaste maatstructuur de minimieme gebeurtenissen, de onderbrekingen van het 
doorgaande ritme enerzijds lijkt te maskeren en anderzijds lijkt te beklemtonen. Op het 
einde zien we Orsini lopen. De muziek eindigt in een overvloeier naar de wasplaats. 

6. (Bresson/Mozart 6: 49’21”-49’42”) In dat fragment zijn verschillende plans in beeld 
en klank aanwezig. Fontaine eet uit zijn gamel. In de achtergrond zien we hoe Orsini uit 
zijn cel wordt geleid. Orsini en Fontaine wisselen een blik uit. Het geluid van de gamel is 
niet hoorbaar. De geluiden van wat zich op de achtergrond afspeelt wel: de zware stappen 
van de soldaten. Ondertussen geeft Fontaine zijn gamel aan een ‘hand’ van iemand die we 
niet zien. Het geluid van de deur die sluit is hoorbaar en wordt gevolgd door een sequens 
van andere deuren die gesloten worden in de gang (herkenbaar en hoorbaar aan de akoes-
tiek). Dit geluid verwijdert zich van Fontaines cel. Fontaine luistert. Het fragment wordt 
afgesloten in een overvloeien naar de wasplaats. (de instrumentale aanzet van Kyrie zonder 
de blaasinstrumenten en versneld, vergelijk Mozart 3)

7. (Bresson/Mozart 7: 58’30”-58’54”) Na de vlucht van Orsini. De muziek (de instru-
mentale aanzet van Kyrie zonder de blaasinstrumenten, getransponeerd, vergelijk Mozart 
2 en 4) klinkt bij het afdalen van de trap. De voice-over schetst de nieuwe situatie van de 
gevangenis die nu overbevolkt is. Maar het bekende ritueel van het afdalen van de trap en 
het uitgieten van de emmers gaat door. De geluiden zijn hoorbaar. De muziek sluit af in 
een overvloeier naar de wasplaats. 

8. (Bresson/Mozart 8: 1.34’55”-1.36’37”) De laatste keer barst de muziek los: het is de 
reprise van het Kyrie dat nu voluit tot het einde klinkt en begint na het moment dat Fon-
taine en Jost de vrije grond buiten de gevangenis met hun voeten raken en Jost gezegd 
heeft: “Si ma mére me voyait!” 

Het Kyrie barst los. De stappen van Fontaine en Jost zijn niet meer hoorbaar. De muziek 
krijgt iets ruimtelijks. De muziek opent de ruimte die uitbundig wordt in de orchestratie 
met kopers en pauken. De muziek sluit de film in een cadens af.

Door het feit dat de film begint en eindigt met het Kyrie uit de Mis in c (KV 427) van 
Mozart, lijkt het wel alsof de compositie van Mozart, waarvan het Christe eleison, met de 
sopraansologedeeltes is weggelaten, de hele film omkadert. De werking van de muziek 
wordt pas op het einde bij het laatste Kyrie duidelijk. Dan pas ontsluit zich ook de moge-
lijke interpretatie van de muziek als een spoor op weg naar de vrijheid. Bresson verbindt 
de muziek heel zorgvuldig aan het dagelijkse ritueel van het ‘luchten’ van de gevangenen 
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Campan stelt voor om het filmische luisteren niet zozeer vast te pinnen op de relatie tus-
sen beeld en geluid. Zij legt de nadruk op het ruimtelijke aspect van het geluid en op de 
luisteraar. De aandacht is immers niet altijd op dezelfde manier getrokken door het geluid 
als door het beeld. In die zin vormt haar theorie een tegenpool van Chions ruimtelijke 
theorie van de filmklank die vertrekt van het beeldscherm en de diëgetische ruimte. 

Il faut mener d’abord une recherche conjointe du point d’émission et du point de 
réception des occurrences acoustiques qui permet seule de construire leur espace 
d’audibilité. Il faut surtout écouter les traces acoustiques dans leur timbre, leur in-
tensité, leur résonance, leur rythme qui sont autant d’éléments susceptibles de don-
ner corps à un lieu virtuel. Un tel examen entraîne un processus de différenciation 
au cours duquel s’évanouissent transparence mimétique et signification univoque. 
Constructions spatiales, configurations énonciatives se superposent et se brouillent. 
(Campan 1999: 148)

Voor de toeschouwer/luisteraar gaat het om een proces van wording. Hij retraceert het 
spoor en komt zo tot een betekenis. Campan spreekt van een kristalbeeld waarin het 
geluid de filmische representatie stoort en animeert door het openen van een virtuele 
ruimte, door zijn steeds veranderende relatie tot het beeld. Deze benadering verwacht 
van de toeschouwer/luisteraar een open attitude waarin betekenis tot stand kan komen.

Car le son qui déplace les lignes incite à écouter comme on danse, à accepter 
les brusques changements d’orientation, à progresser au rythme des formes qui 
s’échangent. Le capter dans son entretien labile avec l’image suppose une attention 
flottante, suspendue entre plusieurs représentations du temps et de l’espace, suscep-
tible de se laisser distraire par les résonances inattendues qui se manifestent entre 
les éléments sonores et visuels soudain libérés du strict ordonnancement narratif-
représentatif. (1999: 151)

De benadering van Campan is in verschillende opzichten ongewoon tegenover het klassie-
ke narratief-representatieve productieproces. Ze vertrekt vanuit het gegeven dat het filmi-
sche luisteren verschillend is van het kijken naar film. De aandacht voor een geluid komt 
op een andere manier tot stand dan de aandacht voor een beeld. Eerder dan te vertrekken 
vanuit een analyse van de verbondenheid van beeld en geluid, stelt ze voor om in te gaan 
op de ruimtelijkheid van het geluid en op de ‘akoestische sporen’ in de klank zoals timbre, 
intensiteit, resonantie en ritme. Dit geeft de mogelijkheid om het geluid als spoor te bena-
deren, en de betekenis procesmatig tot stand te laten komen bij de toeschouwer/luisteraar.

Net zoals Deleuze ontkoppelt ze de filmklank van het kader van het beeldscherm. In deze 
benadering is er geen klank off-screen. De klank functioneert in een eigen ruimtelijkheid 
en staat in correlatie met een intentioneel luisteren. De betekenis komt tot stand in dat 
proces. Maar eigenaardig genoeg werkt Campan de ‘klank als spoor’ uit in het gebruik 

5.3. Het opgenomen geluid als spoor en echo. Syncope in plaats van synchrese

Het geluid in film is steeds een opgenomen geluid is. Campan wijst erop dat het be-
langrijk is om het geluid in die eigenheid te bestuderen. Zij maakt een verschil tussen 
het opgenomen geluid en het oorspronkelijke geluid dat opgenomen is en spreekt over 
het opgenomen geluid als een echo van het oorspronkelijke geluid. Ze laat niet enkel de 
betekenis of de syntactische verwevenheid van klank en beeld aan bod komen, maar ook 
het aspect van de voortdurend veranderende ritmische overeenkomsten tussen het bewe-
gende beeld en het geluid. Dit sluit heel erg aan bij Bressons benadrukking van het ritme: 
“La toute-puissance des rythmes. N’est durable ce qui est pris dans des rythmes. Plier le 
fond à la forme et le sens aux rythmes” (1985: 69).Vanuit deze ritmische compositorische 
benadering kan een veelheid van betekenissen ontstaan. Zij stelt dat de sonore beweging 
een spoor wordt van het onzichtbare dat de visuele beweging ‘contamineert’ en het stand 
komen aan betekenissen mogelijk maakt. 

In een polariteit ten opzichte van Chions synchrese, stelt Campan de syncope voor. Met dit 
begrip beklemtoont ze het feit dat het opgenomen geluid dat weergegeven wordt in een 
filmische context, steeds blijft verwijzen naar zijn oorsprong en dus nooit volledig kan 
samenvallen met het filmische beeld. Zij stelt het filmische geluid voor als een echo die 
uitgezonden door de luidspreker de oorspronkelijke bron moet vervangen. 

Le cinéma, en articulant deux bandes hétérogènes, organise leur dialogue et leur mise 
sous influence réciproque. […] Mais l’écho travaille aussi dans l’entretien du son et de 
l’image. Le cinéma, en articulant deux bandes hétérogènes, organise leur dialogue et 
leur mise sous influence réciproque. (…) Le son filmique ne ressemble pas au son qu’il 
met en écho: il naît, de l’entretien singulier des contextes de leurs deux occurences, un 
effet inédit. C’est là un des atouts majeurs du cinéma sonore, qui peut utiliser les traces 
acoustiques pour refigurer au lieu de recopier, en exploitant leur dimension échoïque, 
leur faculté d’évoluer au fil de successifs ancrages, filmiques ou non. (1999: 23-4)

Hiermee legt Campan de nadruk op de manier waarop het filmische geluid tot stand 
komt (het dispositief ). Ze raakt hiermee een punt aan dat noch bij Chion, noch bij 
Deleuze is uitgewerkt, namelijk het feit dat in de perceptie van het opgenomen geluid 
geplaatst in een filmische context, het oorspronkelijke geluid sporen nalaat, die de audio-
visuele perceptie mee bepalen. 

Dans ce dispositif, l’écran fonctionne comme une surface de rebond, de réfraction, 
qui répercute des traces acoustiques déformées par leur entretien avec les choses visi-
bles. Mais que cet entretien tarde à se nouer et le sonore vient perturber l’orientation 
spectatorielle, brouillant la frontière entre espace représenté et espace de représenta-
tion. Dédoublement énonciatif et désorientation produisent ensemble, sur la récep-
tion filmique, des effets spécifiques qu’il convient d’interroger. (1999: 25)
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medegevangene Thierry die voor zijn deur komt en waarvan hij niet begrijpt hoe hij daar 
gekomen is, momenten bij de wasplaats, een gesprek met zijn buurman Blanchet die hem 
vraagt om op te houden met zoveel geluid te maken, stappen in de gang, een volgend 
gesprek met Blanchet waarin hij uitlegt dat zijn bedrijvigheid zijn vorm om te vechten is 
en ten slotte de kennismaking met Orsini bij de wasplaats. 

Op het moment dat we Fontaine zien schrapen en de planken uit de deur zien halen, om 
dan stappen in de gang te horen, gaat het niet meer over wat er gebeurt (de betekenis van 
de verschillende geluiden is tot stand gekomen doorheen de verschillende voorafgaande 
situaties), maar vooral over de manier waarop de dingen gebeuren en hoe ze zich verhou-
den ten opzichte van elkaar. 

De stappen in de gang vormen de bedreiging. Zelfs als ze niet betekenisvol worden gehan-
teerd en in de respons van Fontaine in zijn handelingen op dit geluid, eerder een ‘voelen’ 
dan een ‘waarneming’ wordt uitgedrukt, richten ze Fontaines focus, en met deze, de focus 
van de toeschouwer/luisteraar.

De stappen in de gang kunnen eveneens geïnterpreteerd worden vanuit hun hoedanig-
heid als opgenomen klank als een echo van een concrete oorspronkelijke klank: de ruimte 
is immers hoorbaar en voelbaar in het geluid van de stappen. 

Campans fenomenologische invalshoek van het filmische luisteren opent het perspectief 
van een actieve toeschouwer/luisteraar die niet alleen ‘interpreteert’, maar evengoed be-
wogen wordt door het geluid, de muziek en de stem die niet steeds op zich betekenisvol 
zijn, maar wel constitutieve elementen zijn in de betekenisvorming. 

van muziek en niet in het gebruik van geluid. Nochtans ligt haar grote bijdrage tot de 
filmklanktheorie in haar aandacht voor het geluid binnen de filmklank. Zij wijst op het 
feit dat in een studie van het geluid in de film én de akoestische sporen in het geluid én 
het feit dat het geluid een betekenis krijgt doorheen het verloop van de film, moeten 
geanalyseerd worden.

Het filmische luisteren van Campan toegepast

Willen we het korte filmfragment uit Un condamné à mort s’est échappé beschrijven vanuit 
Campans benadering van het filmische luisteren, dan is het onmogelijk om dit fragment 
los te koppelen van de gehele film. Door het introduceren van de begrippen ‘spoor’ en ‘ 
echo’, is het onmogelijk om de geluiden zoals het schrapen, het geluid van het openen en 
sluiten van de deuren en de voetstappen los van de voorafgaande momenten in de film 
te beschrijven. 

Elk van deze geluiden is zorgvuldig ‘voorbereid’. Vanaf de eerste vluchtpoging van Fon-
taine zijn er voetstappen te horen. Gaandeweg differentieert Bresson de voetstappen: de 
voetstappen van de Franse officieren klinken minder hard dan die van de Duitse. De 
voetstappen van de gevangenen, nog zachter. 

De verschillende ruimtes zijn weergegeven in de voetstappen: in de ruimte buiten wordt 
het grind beklemtoond. In de gang klinken de voetstappen hol.

Gedurende de dertig minuten bouwt Bresson beetje bij beetje de situatie op: hoe de gang 
en de trap eruit zien, wie er zich in verplaatst, hoe de cellen uitgeven op een gang die naar 
een trap leidt. Wat het geluid van de sleutels betreft, zien we nooit het hele gebaar van 
iemand die de sleutel in het sleutelgat brengt en een deur opendoet. Wat we wel zien zijn 
de sleutels, de cipier die met zijn sleutels langs stijlen van de metalen trapleuning ritst of 
een cipier die aan het deurgat staat. Het geluid van de deur die geopend of gesloten wordt, 
klinkt steeds zonder dat de bron of de act die het geluid tot stand brengt, zichtbaar ge-
toond wordt. Het valt trouwens op dat dit geluid steeds eenzelfde indringende klank heeft. 

Tijdens de film verandert, vanuit Fontaines standpunt, de relatie tussen de cel en het ‘le-
ven op de gang’. Waar in het begin elk geluid zorgvuldig apart is beluisterd, gaat Fontaine 
gaandeweg door met zijn activiteiten in zijn cel. Hierdoor wordt duidelijk dat hij via het 
geluid beter kan inschatten wat er buiten de cel gaande is. 

Bij het openmaken van de naden van de deur (20’36”) beschrijft de voice-over hoe hij de 
deur analyseert en opmerkt dat de naden tussen de planken een andere kleur hebben dan 
de eikenhouten planken. Op 21’28” slijpt Fontaine hoorbaar en zichtbaar de achterkant 
van de lepel tot een mes. Dan volgt een reeks van handelingen die we telkens zien en 
horen. Fontaine wisselt het loswrikken van de planken en het schrapen met de achterkant 
van de lepel af. Dit wordt versneden met andere momenten: stappen in de gang, een 
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pact op de toeschouwer/luisteraar. Niet alleen wat er gehoord en gezien wordt binnen de 
film, maar ook de compositorische (en ritmische) structuur van deze film werkt door in 
de filmperceptie. 

In Elephant van Clarke gaat het dus niet zozeer om de uitwerking van een betrokkenheid 
van een personage ten opzichte van een bepaald object, geluid of een bepaalde persoon, 
zoals dat het geval is bij Bresson, maar in deleuziaanse termen om de overdracht van een 
ervaring door pure optische en sonore situaties. De toeschouwer/luisteraar wordt als ge-
tuige van het gebeuren medespeler in deze film. 

In the film, Clarke dramatically re-enacts a series of sectarian killings, showing them 
in succession and with no voice-over commentary to anchor the viewer’s point of 
view. […] As a result, this film virtually tests the limits of documentary realism 
and is certainly theoretically interesting with respect to the problem of depicting 
violence in the cinema. On one level, it is certainly easy to take from the film the 
point that violence of this kind just becomes a numbing, vicious circle. This notion 
is particularly underscored by the careful way that Clarke structures each sequence. 
Initially, the steadicam is brilliantly used to closely follow an anonymous assassin 
on the move towards his appointed goal, in a manner that encourages our identifi-
cation with that character. After the killing, though, movement gives way to stasis, 
and we are forced to transfer our identification to the victim of a given killing in 
a still shot, held for an uncomfortably long duration. As the pattern of oscillation 
between complicity and judgement repeats itself, the distinction between killer and 
victim blurs in turn, and the nightmare of this particular pattern of violence is made 
clear. (Salmon 2005)

In zijn commentaar spreekt Paul Salmon nog over de identificatie met een personage. 
Maar dit is volgens mij niet meer mogelijk in deze film. Zoals ik reeds heb aangehaald bij 
de bespreking van Bressons fragment, is er een verschil tussen het meebewegen of ‘fysiek’ 
volgen van de handelingen van een personage (het innerlijk met een personage mee be-
wegen) en het zich identificeren met een personage. 

Deze film heeft een uitgesproken compositorische vorm en kan opgevat worden als een 
‘thema met variatie’. De moorden zijn het steeds weerkerende gegeven. Het moordwa-
pen wordt telkens getoond. Meestal hebben we ook het gezicht van de dader in close-up 
gezien. Er weerklinkt een aantal schoten en de dader rent weg. Daarna blijven we als 
toeschouwers/luisteraars achter bij het resultaat van de moord: een niet-bewegend beeld 
van het gebeuren, de vermoorde persoon op de grond, tegen de muur, met het hoofd 
op de tafel, in het gras, op de weg, etc. Deze stills wordt telkens een twintigtal seconden 
aangehouden.

6. 
CASESTUDIE. ELEPHANT VAN ALAN CLARK:  

VAN GELUID ALS MEERWAARDE BIJ HET BEELD NAAR 
HET AUDIOVISUELE AKKOORD ALS BASISKNOOPPUNT 

VAN EEN ANALYSE VAN GELUID IN FILM 

6.1.  Inleiding

Ik stel voor om de drie besproken theorieën te toetsen aan Elephant (1989) van Alan 
Clarke. Elephant is een film over geweld in Ierland. In deze film wordt geen gebruikt 
gemaakt van muziek en maar heel summier van het gesproken woord. In die zin is deze 
film een extreme case in mijn onderzoek naar de rol van het geluid in film waarin een 
ervaring wordt overgedragen. In tegenstelling tot Un condamné à mort s’est échappé (1956) 
van Bresson worden we in deze film niet vertrouwd gemaakt met een personage en zijn 
omgeving. De personages in Elephant blijven anoniem, ze hebben geen individuele ken-
merken en geen persoonlijke context. In deze casestudie wil ik de verschillende opvattin-
gen over geluid en beeld, ‘het audiovisuele contract’ zoals Chion dit noemt toetsen. Deze 
case vult Bressons film als casestudie aan en contrasteert ermee. Als je de film een eerste 
keer bekijkt, valt het geluid niet echt op. Er gebeurt niets spectaculairs met het geluid en 
het trekt onze aandacht niet. 

Op het eerste gezicht zou je dus het geluid kunnen verwaarlozen omdat het niets meer 
lijkt te doen dan het beeld aan te vullen. Binnen Chions opvatting kunnen we het geluid 
plaatsen tegenover het beeldkader. Dit levert echter geen indrukwekkende inzichten op. 
Hier en daar kunnen we spreken van een ‘meerwaarde’ van het geluid ten opzichte van 
het beeld. Dit gebeurt veel minder spectaculair dan bij Bresson. Het geluid is hier heel 
klassiek gebruikt : diëgetisch en voornamelijk synchroon met het beeld. Hoewel deze film 
volgens Deleuzes filmtheorie als een tijdsbeeld opgevat kan worden, ligt de heautonomie 
van het geluid hier niet voor de hand. Toch draagt deze film wel duidelijk een ervaring 
over. Ik stel hierbij de vraag welke rol het geluid hierin speelt. Komt onze waarneming 
in deze film tot stand door het beeld dat aangevuld wordt door het geluid? Of is hier iets 
meer aan de hand? 

Wat bijzonder is aan Elephant, is dat er geen verbeelding wordt geëvoceerd bij de toe-
schouwer/luisteraar. Hiervoor worden de feiten te feitelijk getoond, is het geluid te syn-
chroon met het beeld en wordt er te weinig context gegeven. Wel neemt de cineast de 
toeschouwer/luisteraar mee in de camerastandpunten en de beweging van de camera. 
Soms blijft de camera op een punt staan en speelt alles zich af binnen het venster van 
het beeldscherm, soms beweegt de camera mee met de personages. Het geluid lijkt deze 
standpunten in grote lijnen te volgen. Maar tegelijk heeft het geluid een heel eigen im-
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in een industrieel gebouw, het gezoem van een installatie in een zwembad, enz.). Er zijn 
eigenlijk geen vraagtekens wat betreft het ‘audiovisuele contract’. Het principe van de 
synchrese is perfect toepasbaar: als toeschouwer/luisteraar geloof ik dat de stappen die ik 
hoor afkomstig zijn van degene die in het beeldscherm aan het stappen is en dat het schot 
afkomstig is van het vuurwapen dat ik in beeld zie. Meerdere keren wordt in de continue 
stroom van autogeluiden het aparte geluid van de auto hoorbaar die ik in het beeld zie 
starten of wegrijden of voorbijrijden. 

Elephant als tijdsbeeld van Deleuze

Ik heb Elephant reeds beschreven als een tijdsbeeld (image-temps) van Deleuze. Het is 
onmogelijk om me te oriënteren binnen een zintuiglijk-motoriek schema en me te iden-
tificeren met het personage in de film. De film wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
causaliteit en het gebruik van pure optische en sonore situaties. Op het eerste gezicht 
voegt het geluid daarbij niets toe aan het beeld. Het geluid vormt een eenheid met het 
beeld. Er is geen “rapport irrationel …fusion de la déchirure” tussen beeld en geluid, zoals 
Deleuze het voorschrijft voor het tijdsbeeld (1985: 349).

Wat wel weer in overeenstemming is met Deleuzes opvattingen is dat deze film tot stand 
komt door het geheel van de relaties (le tout). De scènes zijn kort en krijgen pas hun 
betekenis door de repetitieve aaneenrijging van de variaties op het basisthema. In een 
constante stroom die door de aangehouden beelden van de slachtoffers telkens opnieuw 
wordt doorbroken, herhaalt het thema zich telkens op een andere manier. Telkens weer 
begint de handeling van voren af aan. De sequens van stappen, ontmoeting, schieten, 
weglopen, neervallen en een still, kan als een ‘reeks’ opgevat worden die telkens wordt 
herhaald en zich niet causaal of functioneel verbindt met een vorige of volgende reeks. De 
repetitieve vorm is medebepalend voor de inhoud in deze film. 

Deleuze spreekt niet over de situering van de toeschouwer/luisteraar ten opzichte van het 
beeld en het geluid. Hij spreekt niet expliciet over het feit dat de toeschouwer/luisteraar 
verschillende luisterstandpunten tegelijkertijd kan aannemen. Hij maakt geen verschil 
tussen een geluid dat de toeschouwer/luisteraar omni-directioneel omhult en meeneemt 
in een continue stroom en een geluid dat de toeschouwer/luisteraar beweegt, als het ware 
‘choreografeert’ door de aandacht te richten of door een afstand te creëren ten opzichte 
van het klinkend object in de klankopname. Dit alles speelt echter wel een rol in Elephant. 
Een studie laten vertrekken vanuit de ‘sonore eenheden’ als sonsignes, stoot op grenzen als 
we de overdracht van ervaring nader willen bekijken. Het is vanuit de auditieve waarne-
ming in relatie tot het visuele dat duidelijk wordt hoe we als toeschouwer/luisteraar zijn 
meegenomen in de ervaring die in deze film wordt overgedragen. 

De personages zijn anoniem. We zien enkel hun handelingen. Hetzelfde scenario wordt 
steeds herhaald: stappen, schieten, een still van het slachtoffer. Dit gebeurt steeds opnieuw 
in verschillende versies en op verschillende locaties tegen de continue stroom van auto-
geluiden. 

Deze film sluit aan bij de beschrijving van het tijdsbeeld van Deleuze in de zin dat er 
geen causale verbanden zijn in de actiebeelden. Er zijn enkele zuivere sonore en optische 
situaties van actiemomenten. Zelfs de moorden worden getoond als ‘zuivere sonore en 
optische situaties’. Nadat ik een aantal scènes heb gezien, weet ik als toeschouwer/luiste-
raar wat er gaat gebeuren: er zal gemoord worden met een vuurwapen. Ik weet niet over 
wie het gaat, waar het precies gebeurt, waarom het gebeurt. Ook het precieze tijdstip kom 
ik niet te weten. Ik kan mij dus niet oriënteren binnen een zintuiglijk-motoriek schema, 
noch identificeren met het personage. Ik kom als toeschouwer/luisteraar enkel te weten 
hoe het gebeurt. De gezichten van de dader en het slachtoffer komen duidelijk in beeld, 
als anonieme personages zonder enige context.

De film kan beschouwd worden als het tegendeel van een detective: er is geen tijd voor het 
bedenken van motieven. Als toeschouwer/luisteraar word ik geconfronteerd met de ene 
misdaad na de andere zonder verpozing. Dit in een anoniem milieu van gewone burgers 
die hun werk doen en worden neergeknald. Ik krijg geen enkele hint van de cineast wat ik 
hierover moet denken, hoe ik hierop moet reageren. En toch blijft deze film mij beklijven 
als geen ander. 

6.2. Het ‘audiovisuele contract’ in Elephant 

Het mag duidelijk zijn dat Elephant afwijkt van de klassieke film, terwijl op zich het ge-
luid gewoon samengaat met het beeld. Toch wil ik een aantal vragen stellen om verschil-
lende aspecten van de relatie tussen beeld en geluid te belichten die bij Chion, Deleuze en 
Campan aan bod zijn gekomen. Op welk manier kan het ‘audiovisuele contract’ in deze 
film omschreven worden? Hoe verhoudt het geluid zich hier ten opzichte van het beeld? 
Komt een synchrese tot stand? Zo ja, brengt deze synchrese iets bij in het overbrengen 
van een ervaring? Of moeten we eerder de heautonomie van het geluid opzoeken zoals 
Deleuze het voorstelt? En zo ja, op welke manier kan er dan sprake zijn van de ‘eigen 
wetmatigheid’ van het geluid? 

Elephant en de synchrese van Chion 

Vanuit Chions theorie komen we niet zoveel te weten over deze film. Er is geen muziek, 
de dialoog is beperkt en de geluiden zijn allemaal diëgetisch. Er is een klankdecor van 
autogeluiden of een gezoem dat meestal een bron kan hebben in de ruimte die getoond 
wordt (het zoemen van een koelkast in een restaurant, het gezoem van de neonverlichting 
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organisatie van de ruimte rond jou, maar er zijn geen referentiepunten meer. Is dit niet 
de juiste omschrijving van wat mijn ervaring is bij Elephant? De geluiden bevestigen 
de ruimte die ik binnen het scherm zie. De personages gaan steevast op hun doel af. Ik 
beweeg mee zonder me te identificeren met de personages in beeld. Hiervoor weet ik te 
weinig af van de (psychologische) beweegredenen van de personages. Door het feit dat de 
klank vooral ruimtelijk werkt, word ik mee opgenomen in de filmische ruimte die visueel 
directioneel is, maar die auditief evenzeer omni-directioneel werkt. Ik volg elke beweging 
in het hier en nu. Ik krijg geen zicht op het plan of het motief van de acties die elkaar 
opvolgen in een ewige Wiederkehr, alsof dit het leven is geworden. Hierdoor krijg ik als 
toeschouwer/luisteraar geen actieve plaats. Ik word bewogen. Ik kan dus enkel meelopen 
en getuige zijn van de ene moord na de andere. 

Het gelijktijdig luisteren op verschillende niveaus als basis voor de opbouw van een 
audiovisueel akkoord

In Elephant is er voornamelijk sprake van een synchrone sonore en visuele beweging. 
Het stappen is ingebed in een geluidsomgeving die meestal wordt weergegeven door au-
togeluiden wanneer het om een exterieur gaat en een gezoem van één of ander toestel 
(koelkast, neonlamp, installatie bij een zwembad, etc.), wanneer het om een interieur 
gaat. Zelden is er sprake van één geluid, behalve wanneer de geweerschoten weerklinken. 
Meestal gaat het om een samenstelling van geluiden. 

Ik stel voor om dieper in te gaan op die samenstelling van de geluiden in relatie tot het 
beeld. Hierbij wil ik iets duidelijk stellen: in die samenstelling is het soms mogelijk om 
de geluiden van elkaar te onderscheiden, maar soms versmelten de geluiden met elkaar 
zonder dat ze hun eigen specifieke werking opgeven. Vandaar dat ik de term audiovisueel 
akkoord geïntroduceerd heb. Net zoals in een muzikaal akkoord, werkt de verbinding van 
de samenstellende elementen door op verschillende niveaus. In een muzikaal akkoord 
komen boventonen vrij die zich op hun beurt ook weer verbinden. Dit kan voor gevolg 
hebben dat de basistonen van het akkoord niet steeds herkenbaar zijn. Bovendien kan in 
een akkoord voor andere dynamische verhoudingen binnen het akkoord gekozen worden 
en zal het ook anders klinken als er voor andere instrumenten wordt gekozen. Zoals ik 
reeds aangegeven heb, gebruik ik deze term als werktuig. Het begrip is een metafoor, die 
me toelaat om niet vanuit de betekenisvolle samenstelling van geluid en beeld te vertrek-
ken, maar om in te gaan op complexere constellaties van geluiden en beeld die tot stand 
komen door diverse luisterstrategieën te combineren met het kijken. Het geluid geeft 
immers niet alleen auditieve informatie, maar het kan eveneens als tactiel ervaren worden 
of ons lichaam als ‘zesde zintuig’ aanspreken. Ik licht dit toe door drie soorten geluiden 
te bespreken die op verschillende manieren beluisterd kunnen worden: het stappen, het 
schieten en de autogeluiden in de film. 

Het filmische luisteren naar Elephant in navolging van Campan

In Elephant valt een bijna muzikale constructie van thema en variatie op. Ik zou kunnen 
spreken van ‘geluidsthema’s’ als voetstappen, autogeluiden, deuren die open- en dichtgaan 
en schoten. Ritmisch verloopt het stappen meestal in een gelijkmatig tempo dat de doel-
gerichtheid ervan verraadt. Heel korte versnellingen en abrupt halt houden doorbreken 
dit stappen. Dit gebeurt tijdens de momenten dat er wordt ‘gehandeld’, dat er wordt 
geschoten. Zelden wordt er maar één keer geschoten. Ook het schieten krijgt dus een 
ritmisch patroon. De impact van het schot staat in contrast met het geluid van de voet-
stappen. Het schot resoneert op verschillende manieren: vooral in de industriële gebou-
wen weergalmt het schot in de akoestiek van de ruimte. Maar de impact van de schoten 
resoneert eveneens in mijn auditieve ervaring, door het volume en het plotse karakter van 
het geluid. Daarna volgt een stilte, gevuld door de continue stroom van autogeluiden of 
een gezoem. Deze stilte duurt meestal iets minder dan 20 seconden en wordt weer door-
broken door een nieuwe situatie, een nieuw geluid.

Wat opvalt vanuit het luisteren, is dat ik als toeschouwer/luisteraar word meegenomen in 
een beweging om in een volgend moment met verbijstering te zien wat er gebeurt. Noch 
het beeld, noch het geluid geeft één enkele aanduiding van gevoel mee. Als toeschouwer/
luisteraar krijg ik geen enkele aanwijzing of steun over de manier waarop ik met deze beel-
den moet omgaan, wat ik daarvan moet denken, en nog minder hoe ik mij daarbij moet 
voelen. Ik word niet uitgenodigd tot een ‘invoelen’, maar ik krijg evenmin een hulpmid-
del aangereikt om een reflectieve ‘afstand’ te nemen van wat er gebeurt. De gebeurtenissen 
overkomen me, meer dan één keer, en ik blijf verweesd achter. Het is na de filmervaring 
dat ik begin te denken.

Als toeschouwer/luisteraar loop ik verloren tijdens deze film: ik word meegesleurd zonder 
te weten waarnaartoe. Ik weet niet wie er vermoord zal worden en waar het zal gebeuren, 
terwijl ik toch heel goed zie en hoor wat er gaande is. Clarke lijkt hier toe te passen wat 
Sobchack beschrijft in “Breadcrumbs in the Forest: Three Meditations on Being Lost in 
Space” (2004).

Being-in-the-world implies being now related to one horizon, now to another. 
Which horizon, which system of orientation and coordination one lives, depends 
ultimately on what “makes sense” in a specific context…Without either an abstract 
or local standard of measure, worldly space and the objects within it lose their me-
aning and become hermeneutically ambiguous, indeterminate, and disorienting. 
Furthermore, one begins to doubt one’s own body. (2004: 17-8)

Sobchack haalt verder de beschrijving van het verloren zijn in het bos aan, beschreven 
door de fenomenologische geograaf Yi-Fu Tuan. Hij geeft het voorbeeld van een wande-
ling in het bos waarbij je opeens niet meer weet waar je bent. Er is nog een duidelijke 
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(4’58”). Zijn stappen klinken doffer dan die van zijn slachtoffer. Zijn schoenen knarpen 
een beetje, waardoor zijn stappen bijna voelbaar worden. Op het moment dat hij zich uit 
het beeld verwijdert, verdwijnt ook het geluid van zijn de stappen (5’38”). De autogelui-
den nemen weer de bovenhand.

In de vierde scène stapt de dader een groot wit industrieel gebouw binnen. Je hoort de 
akoestiek van de ruimte in de stappen. Eerst klinken de stappen tamelijk dof (6’34”), 
maar op het moment dat de camera dichterbij komt, worden de stappen duidelijker en 
klinken ze scherper (6’42”). Nu horen we eveneens geritsel van zijn kledij (6’55”). Dit 
stappen is minder continu dan in de eerste en in de derde scène. Het wordt telkens even 
onderbroken door het feit dat de man halt houdt en verschillende ruimtes inkijkt.

De vijfde scène speelt zich af op een pad in een mistig besneeuwd heuvellandschap. De 
stappen klinken een beetje geïsoleerd van de open ruimte. Eerst horen we één man stap-
pen op het pad. Op een bepaald moment komen er twee andere mannen aan (9’34”). Zij 
stappen in eenzelfde ritme. Hun stappen knisperen. De materie waaruit het pad bestaat 
is hoorbaar.

In deze korte beschrijvingen wordt het duidelijk dat in de synchroniciteit van het geluid 
met de visuele beweging nog ontelbare mogelijke keuzes gemaakt kunnen worden die 
de toeschouwer/luisteraar telkens anders aanspreken. Er is een verschil tussen het kijken 
naar een beweging die qua geluid in het geheel opgaat (zoals bij het tankstation) en een 
beweging die sonoor zo is gepresenteerd dat ze voelbaar wordt. 

Als een personage hoorbaar wordt, dan creëert dit niet alleen een ander gevoel van af-
stand, een andere situering van de toeschouwer/luisteraar ten opzichte van het personage, 
maar ook een andere betrokkenheid ten opzichte van de situatie. 

Door het geluid wordt de aandacht gericht. Dit wordt duidelijk in de derde scène. We 
horen de dader niet aankomen. Een cineast kan met andere woorden de aandacht van zijn 
publiek richten naar iets in de scène door dit gebeuren al dan niet te laten weerklinken. 
Stel dat in deze scène de stappen van de dader al geklonken zouden hebben op het mo-
ment dat hij in beeld komt, dan zou het schot anders zijn overgekomen. We zouden als 
toeschouwers/luisteraars gewaarschuwd zijn geweest, of het schot zou zijn aangekondigd. 

Het schot als geluidsgebeurtenis

In elke scène klinken een aantal schoten, meestal vergezeld van een close-up van het 
moordwapen. Ik ben te weinig thuis in de materie om te weten of het geluid van elk 
wapen inderdaad overeenstemt met het wapen dat getoond wordt. De synchrese die door 
Chion wordt beschreven treedt hier duidelijk in werking. Ik zie een geweer of een revolver 
of een pistool en geloof als toeschouwer/luisteraar dat de knal afkomstig is van het tuig 
dat ik in beeld zie of juist heb gezien. Maar auditief lijkt het schot een grotere impact op 

Het stappen van de personages

Als ik een tweede keer luister naar Elephant, dan valt me een reeks van variaties in het 
stappen op. De variaties liggen zowel in de geluiden zelf als in de verbondenheid van de 
geluiden met het beeld. Ik geef een aantal voorbeelden. In de eerste scène bij het zwem-
bad wordt het stappen van de dader zeer subtiel uitgewerkt. Zijn voetstappen worden 
hoorbaar op het moment dat het personage voldoende dicht in beeld komt, zodat ik als 
toeschouwer/luisteraar geloof dat ik zijn stappen kan horen (0’22”). Het geluid van zijn 
stappen verraadt niet alleen de materie van zijn zolen en de ondergrond waarop hij loopt, 
maar ook zijn doelgerichtheid en de verschillende ruimtes die hij doorkruist. De ruimte 
van de gangen in het zwembadcomplex is weergegeven door een akoestiek in het geluid, 
terwijl zijn rondgang rond het zwembad (0’55-1’25”) ingebed is in een ‘gezoem’ dat met 
de installatie van het zwembad in verband zou kunnen worden gebracht. ‘Stappen’ is 
dus een complex geluid waarin verschillende dingen tegelijkertijd klinken: de actie van 
degene die stapt, het materiaal van zijn schoenzolen, de ondergrond waarop hij loopt en 
de ruimte waarin hij loopt.

De ruimte kan op verschillende manieren weergegeven worden door een geluidsomge-
ving, een geluid dat aanwezig is in de ruimte of de ruimte vult en gelijktijdig klinkt met 
de actie of door de akoestiek waarin het geluid klinkt. Deze akoestiek is mee opgenomen 
in het geluid. De galm kan een essentieel element van het geluid zijn, zoals het timbre een 
essentieel element vormt van de muzikale klank. Vertrekkend vanuit de beweging wordt 
het duidelijk dat hier een heel eigen auditieve ruimte tot stand komt die niet afhankelijk 
is van de zichtbaarheid van de ruimte. Het is in het geluid dat voortgebracht wordt door 
de beweging dat de auditieve ruimte ontstaat (weerklinkt). Door in te gaan op deze com-
plexiteit is het dus mogelijk om de sonore presentatie van de stap te variëren (te module-
ren) zonder dat het visuele beeld verandert. 

In de tweede scène zijn de voetstappen van de dader niet hoorbaar als hij uit zijn auto 
stapt en zich naar de winkel van het tankstation begeeft (2’50”). De omringende autoge-
luiden ‘maskeren’ het gebeuren. Met andere woorden, er is te veel lawaai om de stappen 
te kunnen horen. Ik zie de actie enkel gebeuren in de stroom van de tijd waarin auto’s 
continu rijden, er af en toe getankt wordt, en de auto’s weer wegrijden. In deze scène kan 
ik de beweging niet auditief waarnemen, waardoor de nadruk komt te liggen op de door-
lopende tijd waarbinnen dingen gebeuren die nauwelijks opvallen. 

In de derde scène klinken de voetstappen van het slachtoffer zeer geprononceerd. De 
akoestiek van de ingesloten ruimte waar hij zijn auto heeft geparkeerd en de harde on-
dergrond klinken door (4’13”-4’35”). De stappen van de dader die opeens in beeld komt 
en schiet, waren echter niet hoorbaar. Op het moment dat de schoten afgaan, gaat alle 
aandacht naar de verschillende schoten die stuk voor stuk weergalmen tussen de muren 
van deze binnenplaats. Het wegstappen van de dader is echter wel duidelijk hoorbaar 
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Now imagine that you could ‘shine’ this white sound through some kind of magic 
prism that would reveal to us its hidden spectrum. […] Just as the spectrum of co-
lors is bracketed by violet and red, this sound-spectrum will have its own brackets, 
or limits. Usually, in this kind of discussion, we would now start talking about the 
lowest audible (20 cycles) and highest audible (20,000 cycles) frequencies of sound. 
But for the purposes of our discussion I am going to ask you to imagine limits of a 
completely different conceptual order – something I’ll call Encoded sound, which I’ll 
put over here on the left (where we had violet); and something else I’ll call Embodied 
sound, which I’ll put over on the right (red). The clearest example of Encoded sound 
is speech. The clearest example of Embodied sound is music. (Murch 2005)

De autogeluiden in Elephant variëren van een bijna onherkenbaar geruis of geraas (in de 
richting van de witte ruis) naar een omgevingsgeluid waarin een veelheid van rijdende 
auto’s herkenbaar is tot een klankgebeurtenis die dan meestal visueel in het beeld te plaat-
sen is. Soms is het de motor van een auto die klaarstaat om te vertrekken die alle aandacht 
opeist (18’55”), soms hoor je de wielen over een nat wegdek rijden (3’51”). 

De intensiteit van de autogeluiden is uitgewerkt in een dynamisch verloop. Elke scène 
is gekenmerkt door een gradatie van intensiteit wat de autogeluiden betreft. Sommige 
scènes zijn veel ‘stiller’ dan andere, zoals scène 6 (vanaf 10’47”). De autogeluiden geven 
het gevoel van de stromende, continue tijd weer. Zij zijn bijna constant aanwezig zonder 
echt de aandacht op te eisen. 

In deze film wordt duidelijk dat de betrokkenheid van de toeschouwer/luisteraar bij wat 
er te zien is mede bepaald wordt door het geluid. Deze betrokkenheid speelt zich op ver-
schillende niveaus af. Het zijn niet alleen de keuzes die de cineast maakt in de geluiden of 
het plaatsen van een geluid ten opzichte van het beeldkader die het ‘audiovisuele contract’ 
bepalen. Het is eveneens door de vormgeving, het verloop, de gelaagdheid, de textuur, de 
intensiteit, de ruimtelijkheid in de opname, enz. van de geluiden consequent te verbinden 
met het beeld dat Alan Clarke in Elephant een ervaring overdraagt naar de toeschouwer/
luisteraar. Deze casestudie maakt duidelijk dat het geluid als fenomeen beter bestudeerd 
moet worden, net als de relatie die de toeschouwer/luisteraar opbouwt met het geluid 
vanuit het filmische luisteren. 

Ik heb in deze bespreking het audiovisuele akkoord voorgesteld om de complexe verbin-
dingen tussen geluid(en) en beeld mogelijk te maken. In dit begrip zijn de verschillende 
mogelijke spanningsvelden vervat van een geluid dat helemaal samenvalt met het beeld, 
naar een geluidencomplex dat in de synchroniciteit met het beeld ook een eigen wereld 
evoceert die niet zichtbaar waargenomen wordt. 

In het spoor van Campan zal ik verder ingaan op de genetische fenomenologie van Hus-
serl waarin hij, in zijn benadering van het innerlijke tijdsbewustzijn, de tijd voorstelt als 

mij te hebben dan visueel. Door het schot wordt de situatie ook voelbaar. Het plotse en 
luide karakter van deze klankbeweging speelt hier zeker een rol. Nadat ik meegenomen 
ben door het stappende personage en in zijn ritme ben opgenomen, schudt deze knal mij 
als het ware wakker. Soms is het geluid kort en droog, zoals in het restaurant (scène 6: 
11’18” en 11’19”), soms weergalmen de schoten zoals in scène 15 op de parking (26’31”).

Eerder dan de verbondenheid met het beeld, lijkt de impact van dit geluid rechtstreeks 
effect te hebben op mij als toeschouwer/luisteraar. Ik word bewogen: hoewel ik na een 
tijdje weet dat het schot zal komen, blijft de impact van dit geluid telkens resoneren. Niet 
alleen de still die hier telkens op volgt, draagt hiertoe bij, maar ook de verwarring die 
ontstaat door het feit dat de eerste impact van het geluid meestal is onderbroken door het 
snelle wegrennen van de dader en de aanhoudende stroom van het autoverkeer. Hierdoor 
ontstaat er bij mij als toeschouwer/luisteraar een discrepantie tussen de tijd zoals ik hem 
ervaar (de resonantie van het geluid van de schoten heeft tijd nodig) en de tijd die vorm 
krijgt in de film. Er ontstaat vooral door het geluid een interval tussen de filmbeleving 
en datgene wat gepresenteerd wordt in beeld en geluid. In Deleuzes filmtheorie kun-
nen we hier spreken van een affectiebeeld. Vanuit een creatief standpunt blijft de vraag 
echter bestaan hoe dit interval dan georganiseerd wordt. Hoewel het schot op zich in een 
beeld-geluidsverhouding veel eenvoudiger is als audiovisueel akkoord dan het stappen en 
ook minder gevarieerd gepresenteerd wordt in de film, heeft de impact van dit geluid een 
duidelijk ander en meer indringend karakter. Ik begrijp wel dat het gaat om een dodelijk 
schot en dit grijpt mij aan omdat ik me bewust ben van wat er gebeurt, maar tegelijkertijd 
ervaar ik het schot lichamelijk als een energetische beweging. 

De autogeluiden als geluidsgebeurtenis, geluidsomgeving of geluidenveld

De autogeluiden zijn in de hele film bijna constant aanwezig. In de interieurs klinken 
ze ofwel nog zacht ofwel zijn ze vervangen door een geruis. De autogeluiden komen op 
verschillende manieren voor in de film. Ze lijken ‘het continue verkeer’ te verklanken in 
een reeks van variaties tussen wat Walter Murch heeft omschreven als een gamma van 
mogelijkheden tussen encoded sound en embodied sound.

I’d like you to think about sound in terms of light. White light, for instance, which 
looks so simple, is in fact a tangled superimposure of every wavelength (that is to 
say, every color) of light simultaneously. You can observe this in reverse when you 
shine a flashlight through a prism and see the white beam fan out into the familiar 
rainbow of colors from violet (the shortest wavelength of visible light) – through 
indigo, blue, green, yellow, and orange – to red (the longest wavelength). 

Murch vergelijkt het wit licht met een wit geluid waarin allerlei geluiden tegelijk klinken. 
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geluid en geluid, geluid en beeld. Hiermee opent hij een poort, maar niets meer wat het 
geluid betreft. 

Van haar kant biedt Campan in haar essay wel een aantal pistes om een heautonomie van 
het geluid in film te beschrijven. Zij stelt voor om in te gaan op de ruimtelijkheid van 
het geluid en op de ‘akoestische sporen’ in het geluid (timbre, intensiteit, resonantie en 
ritme). In tegenstelling tot Chion en Deleuze, ligt de focus van Campan op de klank als 
tijdsobject en op het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl. Eerder dan vanuit een gesi-
tueerdheid ten opzichte van het beeld, laat ze haar filmische luisteren vertrekken vanuit 
de perceptie van de toeschouwer/luisteraar, beseffend dat de zintuigen niet van elkaar te 
scheiden zijn. Hierdoor geeft ze ruimte aan de door de toeschouwer/luisteraar ingevulde 
suggesties in geluid en beeld. Ze geeft aan de toeschouwer/luisteraar een actieve rol en 
plaatst de correlatie subject/object weer centraal. 

Belangrijk in haar benadering is mijns inziens dat ze een opgenomen geluid situeert te-
genover het oorspronkelijke geluid dat in een ruimte heeft geklonken en is opgenomen 
door iemand die op een bepaalde manier naar dat geluid heeft geluisterd. Verder opent 
ze in haar aanpak de mogelijkheid om het geluid intersubjectief te benaderen binnen 
de audiovisuele perceptie: het geluid is geen objectief gegeven, maar is verbonden met 
een beleefde en belichaamde perceptie waaraan een ‘voelen’ is vooraf gegaan. Object en 
subject zijn onlosmakelijk gecorreleerd. Het is pas in het luisteren dat het geluid ontstaat. 
Campans essay over filmisch luisteren nodigt uit tot een meer uitgewerkte fenomenologi-
sche benadering van het geluid in film. 

Ik heb deze drie invalhoeken van een audiovisueel contract getoetst en besproken aan de 
hand van de casestudie Elephant (1989) van Alan Clarke. In deze film waarin geen muziek 
voorkomt en het gesproken woord slechts in zeer beperkte mate, werkt het geluid in op 
het lichaam van de toeschouwer. Ik ga in deze casestudie al iets verder in op het voorstel 
van Campan. Om de complexiteit van de geluiden in hun complexe relatie tot het beeld 
te kunnen bespreken, heb ik het begrip van audiovisueel akkoord gehanteerd. 

Dit audiovisuele akkoord komt in de waarneming tot stand. Hetzelfde akkoord kan op 
verschillende manieren worden waargenomen, naar gelang de focus van luisteren of kij-
ken. Met dit begrip is het niet meer mogelijk om het geluid als ‘filmisch element’ los van 
de audiovisuele waarneming ervan te bespreken. De fenomenologie biedt een denkkader 
die de waarneming en de ervaring van zo’n complex audiovisueel akkoord bespreekbaar 
maakt. Dit theoretische kader zal ik uitwerken in het volgende hoofdstuk. 

een veld. Dit zal ik echter verbinden met de betrokkenheid van het lichaam van de toe-
schouwer/luisteraar in de waarneming van een film. Dit zie ik als een verdere uitwerking 
van het voorstel van Campan en een verruiming van de theorie van Deleuze. 

Door in te gaan op het geluid is het niet mogelijk om het eerstepersoonsperspectief los te 
laten. Geluiden ontstaan in het luisteren, anders zijn ze niets meer dan vibraties, trillende 
lucht. Nu gebeurt dit luisteren niet door een hypothetische luisteraar, zoals in het geval 
van Bordwell die niet in een subjectief kijken wil vervallen. 

This means that here the ‘spectator’ is not a particular person, not even me. Nor 
is the spectator an “ideal reader” which […] tends to be the most fully equipped 
perceiver the text could imagine. 

I adopt the term “viewer” or “spectator” to name a hypothetical entity executing the 
operations relevant to constructing a story out of the film’s representation. (1985: 21)

Het luisteren naar een geluid of een complexe constellatie van geluiden wordt eveneens 
door de gesitueerdheid van de luisteraar in de ruimte en de tijd bepaald. Dit houdt in dat 
in het luisteren ruimtes gecreëerd worden en de luisteraar een belichaamde persoon is. 

7. 
BESLUIT

In dit hoofdstuk heb ik drie verschillende benaderingen van audiovisuele perceptie in film 
voorgesteld. Opvallend is dat elk van deze benaderingen ofwel verbonden zijn met Hus-
serls fenomenologie (Michel Chion via Schaeffer) of er toch melding van maken (Deleu-
ze). Zowel Chion als Deleuze volgen het pad van de fenomenologie nochtans niet. Geen 
van beiden gaat in op het innerlijke tijdsbewustzijn en het tijdsobject dat door Husserl 
wordt ontwikkeld. Beiden blijven hangen in de ‘statische fenomenologie’ van Husserl. 

Chion benadert het ‘audiovisuele contract’ vooral vanuit het beeldkader. Hij werkt dit ge-
geven gedetailleerd uit in tal van beschrijvingen en opmerkingen die hij nog eens gebun-
deld heeft in zijn boek Un art sonore, le cinéma (2003). Maar deze benadering beperkt ook 
een nadenken over de audiovisuele perceptie die in Chions opvatting van de audiovisuele 
perceptie gefilterd wordt door het filmische beeld. 

Deleuze trekt deze beperking open door aan de klank een eigenheid (heautonomie) ten 
opzichte van het beeld toe te kennen. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat Deleuze 
het vooral heeft over muziek en gesproken woord, de modaliteiten van de klank die een 
eigen ‘grammatica’ hebben. Een eigenheid in de samenhang van het geluid bespreekt 
Deleuze niet of nauwelijks. Hij geeft het interval aan als (ont)bindingselement tussen 
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HOOFDSTUK III. 

Naar een fenomenologische benadering  
van het geluid in de film 

1.
INLEIDING

In de vorige twee hoofdstukken heb ik het geluid besproken als één van de sonore elemen-
ten in de film, naast muziek en het gesproken woord. Ik heb erop gewezen dat Deleuze 
geen onderscheid maakt tussen geluid, muziek en gesproken woord als hij spreekt over 
sonsigne of image sonore. Michel Chion en Véronique Campan doen dit wel impliciet, 
maar blijven eveneens over de klank (le son) in de film spreken en hebben het evengoed 
over muziek en het gesproken woord in de ‘klankband’ van de film. 

Met Elephant van Alan Clarke heb ik de focus uitsluitend op het geluid gelegd. Hiermee 
baken ik mijn onderzoeksterrein verder af. Ik zal het nu enkel nog hebben over de muziek 
of het gesproken woord bij wijze van vergelijking met het geluid. Het zal duidelijk worden 
dat de grens muziek-geluid niet altijd even duidelijk te trekken is. Zowel Pierre Schaeffer 
(musique concrète) als Murray Schafer (soundscapes) hebben geluid als muzikaal element in 
hun composities geïntegreerd. In de twintigste eeuw is geluid eveneens het basismateriaal 
geworden van muzikale composities. Het onderscheid tussen een muzikale compositie en 
een geluiden-compositie is dus niet zozeer bepaald door het basismateriaal, maar door de 
luisterstrategie en de verbinding tussen dit basismateriaal. Met andere woorden, zonder 
het luisteren (van iemand naar iets) kan dit onderscheid niet gemaakt worden. 

Het luisteren naar een geluid is normaal gesproken gekenmerkt door het luisteren naar de 
bron. Men spreekt dan over ‘ik hoor auto’s, voetstappen, enz.’. Maar als in de film Un con-
damné à mort s’est échappé de muziek van Mozart klinkt, dan luisteren we naar de muziek op 
zich. Toch is het beluisteren van een geluid niet alleen iets wat met een gerichtheid naar een 
bron te maken heeft. Een luisteraar vormt steeds het centrum van zijn luisteren en wordt 
door de klank omringd – wat zowel bij geluid als bij muziek gebeurt. Don Ihde ([1976] 
2007) omschrijft dit als een omni-directioneel luisteren dat steeds co-present is met een ge-
richt luisteren. Véronique Campan (1999) wijst erop dat in de opname van het geluid steeds 
de oorspronkelijke ruimte waarin het geluid is opgenomen, meeklinkt. Dit is een aspect dat wel 
wordt aangehaald in verschillende theorieën (Beyer 1930, Altman 1992), maar pas de laatste 
tijd ten volle wordt uitgewerkt (Deshays 2010). Dit betekent dat de ruimte die vervat zit in 
het opgenomen geluid de visuele ruimte contamineert (Campan 1999) of ermee in dialoog 
of conflict gaat, in plaats van zich eraan aan te passen. 
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teren niet alleen met onze oren, maar met ons gehele lichaam. Hierdoor staat het geluid 
niet op zich, maar is het via het luisteren verbonden met de andere zintuiglijke indrukken 
en het lichaam van de luisteraar. Zo kan de klank vergeten herinneringen weer oproepen 
en de ervaring ervan actueel en levendig maken: “Si l’image sonore ressuscite la mémoire 
de la chair, elle émerge comme présence vivante, en train d’être vécue à partir de l’écoute, 
c’est-à-dire dans l’instant aigu de la sensation” (Deshays 2010: 27).

Elk luisteren is echter een persoonlijke aangelegenheid. Als we luisteren naar iets, dan 
brengt ons dit eveneens terug naar een gesedimenteerd35 universum, naar de herinne-
ringen en vroegere ervaringen die we verzameld hebben gedurende ons leven en die een 
affectieve referentie vormen. In het luisteren ‘affecteert’ het geluid de luisteraar: een luis-
teraar (en het lichaam van de luisteraar) resoneert met een geluid op een persoonlijke 
manier om het tot stand te laten komen. 

Doordat het mogelijk is geluid op te nemen, is het mogelijk om in een klankopname en 
in de constitutie van een geluid een persoonlijke manier van luisteren over te brengen. 
Hierop heb ik reeds gewezen in de bespreking van Elephant van Alan Clarke. Ik heb erop 
gewezen dat het geluid van ‘voetstappen’ een complex gegeven is, waarin gekozen kan 
worden voor wat in die complexiteit tot uitdrukking wordt gebracht (het raken van de 
grond met de voetzolen, de ruimte waarin de stappen klinken, de afstand in het luisteren 
naar het stappen, de manier waarop er wordt gestapt, enz.). Bovendien hebben we in Un 
condamné à mort s’est échappé met het luisteren naar de voetstappen van de cipier in de 
gang een voorbeeld van hoe geluiden worden ‘opgevat’ in het luisteren. Als een geluid 
wordt geassocieerd met angst of afkeer, dan zullen de ‘harde’ eigenschappen van het ge-
luid worden beklemtoond en zal hetzelfde geluid heel anders overkomen dan wanneer het 
als ‘vriendelijk’ wordt geïnterpreteerd. 

Deze interpretatie van het luisteren kan vorm krijgen door bepaalde eigenschappen van het 
geluid te benadrukken, door het geluid te bewerken of door elementen aan het geluid toe 
te voegen die bepaalde effecten bewerktstelligen. Een geluid is een complexiteit en niet zo-
maar het verloop van één klankbeweging. In die zin kan het monteren en mixen van gelui-
den vergeleken worden met een klassieke manier van schilderen: door kleine ingrepen kan 
het geluid bewerkt worden totdat het klinkt zoals de cineast of de sound designer wil dat het 
waargenomen wordt. Dit kan zo ver gaan dat niet eens een ‘realistisch geluid’ wordt gekozen 
om een bepaalde geluidsomgeving weer te geven. Ik geef een kort voorbeeld waarover Walter 
Murch vertelt in The Conversations (2002) met Michael Ondaatje. 

35 De fenomenoloog Husserl spreekt van een proces van sedimentatie om te beschrijven hoe 
bepaalde verwachtingspatronen of manieren van begrijpen gradueel tot stand komen en 
volgende ervaringen beïnvloeden. (Zahavi 2003: 94)

Met het geluid als spoor heb ik in het tweede hoofdstuk reeds verwoord hoe de beteke-
nis van een geluid zich procesmatig in de tijd vormt. Dit staat niet los van het luisterend 
subject dat steeds het centrum vormt van het luisteren. Campan heeft zich voor deze ge-
dachtegang enerzijds gebaseerd op het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl, anderzijds 
op een artikel van Roland Barthes die naast het alerte luisteren (als luisteren naar de bron 
en de gepositioneerdheid van de bron in de ruimte) en het betekenisvol luisteren, het 
begrip panisch luisteren introduceert, waarmee hij een open luisteren als een dynamisch 
proces bedoelt. 

In de beschrijving van de geluiden van de handelingen van Fontaine die eveneens zijn 
luisteren verraden (zie hoofdstuk II.4.), heb ik willen aantonen dat we niet altijd bewust 
reflectief luisteren. Fontaine reageert onmiddellijk lichamelijk op de voetstappen. Maar 
als toeschouwer/luisteraar luisteren we eveneens lichamelijk: om de handelingen en de 
toestand van Fontaine minutieus te volgen, geven de geluiden ons precieze informatie die 
we eerder vatten door via het geluid ‘mee te bewegen’ met Fontaine, dan door zijn han-
delingen vanop een afstand te analyseren. In Elephant zijn we niet alleen verrast door de 
schoten, maar het ritme en de tactiele eigenschappen van het geluid nemen ons lichaam 
mee in de filmervaring. Don Ihde beklemtoont dat we luisteren met ons gehele lichaam 
en dat het gehoor verbonden is met de andere zintuigen (2007: 44).

Ihde stelt in zijn fenomenologie van de klank dat er binnen de dominant visuele westerse cul-
tuur een ontologie van het auditieve ontworpen moet worden. Het gaat er hem niet zozeer 
om het visuele te vervangen, maar wel om een andere soort ervaring te onderzoeken. Hier-
voor doet hij een beroep op de fenomenologie die luisteren en klank correleert.

What is called for is an ontology of the auditory. And if any first expression is a 
“singing of the world”, as Merleau-Ponty puts it, then what begins here is a singing 
that begins in a turn to the auditory dimension. […] A deliberate decentering of vi-
sualism in order to point up the overlooked and the unheard, its ultimate aim is not 
to replace vision as such with listening as such. Its more profound aim is to move 
from the present with all its taken-for-granted beliefs about vision and experience 
step by step, to move toward a radically different understanding of experience, one 
which has its roots in a phenomenology of auditory experience. (2007: 15)

Hoewel we steeds met alle zintuigen waarnemen, kunnen we ons dus focussen op één van 
de zintuigen. 

Is het niet dit wat een cineast hanteert in zijn creatieproces? Soms is het kijken belangrij-
ker, soms het luisteren, soms wordt het voelen of zelfs het ruiken opgeroepen.34 We luis-

34 Zie Marks, Laura, 2002. Touch. Minneapolis/London: University of Minnesota Press. pp. 
113-44.
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fenomeen. Terugkeren naar de ‘zaken zelf ’ betekent dat we ons niet meer bezig houden 
met de vraag hoe de dingen op zichzelf zouden zijn, maar dat we ons concentreren op 
ervaring en de betekenis van dat wat verschijnt. Dit is verschillend van de natuurlijke 
instelling waarbij we uitgaan van het gegeven dat de dingen er gewoon zijn. De feno-
menologie gaat er immers van uit dat om terug te keren naar de ‘zaken zelf ’, we een 
tegennatuurlijke houding moeten aannemen. Volgens Husserl moeten we de blik richten 
naar datgene waaraan de zaken verschijnen, namelijk het bewustzijn. Het feit dat het 
bewustzijn betrokken is op iets wordt de intentionaliteit genoemd. Dit houdt concreet in 
dat de bestudering van de ervaring van een fenomeen niet gebaseerd is op één of andere 
theorie, maar op de fenomenologische beschrijving van de ervaring (Gallager & Zahavi 
2008: 5-10; Slatman 2002: 10-2).

Toch wil ik opmerken dat ook in de fenomenologie het beeld als evidentie voorop ge-
plaatst is. Het fenomeen is vooral als een visueel fenomeen bestudeerd en de waarneming 
wordt dan ook heel dikwijls tot een visuele waarneming gereduceerd. Joseph Smith stelt 
voor om de fenomenologie te verbreden naar het luisteren en de muziek en om te spre-
ken van een akoemenologie (1979) in plaats van een fenomenologie. Hoewel ik mij in 
deze studie tot het geluid in de film richt, betrek ik de akoemenologie van Smith toch bij 
dit hoofdstuk. Een aantal inzichten die hij aanbrengt, gelden immers evenzeer voor het 
geluid en het luisteren.

Ondanks de gerichtheid op de visuele fenomenen, valt het op dat Husserl, net als Berg-
son, gebruik maakt van de melodie als uitgangspunt zodra hij het heeft over de tijd. Zo-
wel Bergson als Husserl leggen hun denken over de tijd uit aan de hand van een melodie 
en ze schuiven vervolgens beelden en situaties als toonhoogtes in de ‘melodie des tijds’, 
waarmee ze hun tijdsanalyses verduidelijken. Husserl gebruikt de melodie als uitgangs-
punt voor zijn uiteenzetting over het temporele karakter van de intentionele act van de 
waarneming. Hij gaat echter niet in op de interne grammaticale samenhang van de (to-
nale) melodie, die toch ook een rol speelt in de perceptie (Zahavi 2003: 86-7).

Hierin zet Husserl een stap verder dan zijn leermeester Brentano die het probleem van het 
tijdsbewustzijn heeft geïntroduceerd en het verschil tussen het geluid als fysisch fenomeen 
en het geluid als mentaal fenomeen naar voren heeft gebracht.37 In een recente benadering 
van Husserls innerlijke tijdsbewustzijn stelt Dan Zahavi dit inzicht in relatie tot de pre-
reflectieve zelfgewaarwording van onze ervaringen, een stromende zelfgewaarwording die 
zelf geen intentionele act of een intentioneel object is (HUA 10/83), maar een intrinsiek 
en irrationeel kenmerk van ons bewustzijn. 

37 Huemer, Wolfgang, “Franz Brentano”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/
brentano/>. 1/13/12

The desert is a vast space. When you’re there, the feeling it evokes is psychic as well as 
physical. The problem is that if you record the actual sound that goes with that space, 
it has nothing to do with the emotion of being there. In fact it’s a very complex, sterile 
sound. You hear people’s voices, clearly, but there’s nothing else, unless there is a wind 
of some kind. So the trick in The English Patient36 was to evoke, with sound, a space that 
is silent. We did it by adding insectlike sounds that, realistically, would probably not 
be there. There was a whole palette of little clicks and presences that came from insects.

Also tiny sounds – as tiny as we could get – of grains of sand rubbing against each 
other, little things that would not record even if you had a microphone there – like 
those flies buzzing in the manure. We took those tiny things and made a fabric out 
of them. (Ondaatje 2002: 118)

In het geluid waarvoor de cineast kiest, geeft hij dus eveneens zijn persoonlijke manier 
van luisteren door en met dit luisteren de manier waarop hij de dingen wil laten beleven. 
Via de opnames en de opbouw (constitutie) van het geluid in de film in relatie tot het 
beeld delen wij als toeschouwer/luisteraar in zijn manier van luisteren die zijn ervaringen 
en herinneringen in zich draagt. Op zijn beurt verknoopt elke toeschouwer/luisteraar zijn 
herinneringen en persoonlijke context in zijn persoonlijke manier van luisteren naar de 
geluiden en ‘het luisteren van de cineast’ in de film. 

L’auditeur s’appropriant le son le personnalise, construisant ses mondes par sa 
mémoire. Les images sonores apparaissent alors, amplifiées par ce qu’ajoute son 
imaginaire. Ici on retrouve un monde sans images contraints, délivrés de la vue, 
qui répond aux règles d’un sonore autonome, accumulateur de rêves et producteur 
d’images. (Deshays 2006: 30)

Daniel Deshays spreekt over herinneringen. Maar een deel van het luisteren is niet reflectief 
bewust. Om dit te kunnen bespreken is een fenomenologie van het luisteren nodig. 

1.1.  Fenomenologie als uitgangspunt

Campan en Belton volgend, stel ik voor om nader te kijken naar de fenomenologie als 
methode om de ervaring van het geluid en het luisteren als waarneming uit te diepen. 

De fenomenologie is een filosofische strekking die begint bij Husserl en verder is uitge-
werkt door onder andere Heidegger, Merleau-Ponty en Sartre. De fenomenologie keert 
terug naar ‘de zaken zelf ’. Voor Husserl is de zaak zelf datgene wat verschijnt, zij is het 

36 The English Patient (1996), een film van Anthony Minghella, gebaseerd op het boek van 
Michael Ondaatje, die meewerkte aan het script van de film. Walter Murch is monteur en 
re-recording mixer van de film. 
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op Husserls innerlijke tijdsbewustzijn. Uit deze verschillende studies is gebleken dat er om te 
beginnen verschillende manieren zijn om de teksten en de fenomenologische methode van 
Husserl toe te passen en verder uit te bouwen.

Ik sta voor de keuze om in het spoor van één van deze auteurs de fenomenologie van het 
geluid in de film verder te ontwikkelen. Ihde is interessant omdat hij de rijkdom van het 
geluid en het luisteren in een alledaagse context beschrijft. Ik zal dikwijls verwijzen naar 
zijn fenomenologie van het geluid. Schaeffers musique concrète, gebaseerd op het sonore 
object en het gereduceerde luisteren wordt immers door vele sound designers als een basis 
van de klankband van een film beschouwd.38 Schaeffer is interessant omdat hij de focus 
legt op het opgenomen geluid als een energetische beweging die vastgelegd is en eindeloos 
herhaald kan worden. 

Campan is interessant omdat zij binnen het dispositief van de filmische klank wijst op de 
dislocatie tussen de oorspronkelijk opgenomen klank en de in een filmcontext gedistri-
bueerde klank, met de nadruk op de ruimtelijkheid van de klank. Met haar concept van 
syncope (zie II, 5.3) plaatst zij een alternatieve manier om over synchroniciteit van geluid 
en beeld na te denken tegenover Chions concept van synchrese.

Hierbij voeg ik nog de fenomenologie van de muziek van Smith, die zowel het verste 
als het dichtste bij deze studie staat. Enerzijds heeft Smith het over akoestische muziek, 
dus niet over geluid en niet over een opgenomen klank, maar anderzijds plaatst hij wel 
het lichaam van de luisteraar centraal. Hij baseert zich vooral op de fenomenologie van 
Merleau-Ponty. 

Naast de fenomenologieën die vooral in de theorie ontwikkeld zijn, vond ik het belang-
rijk om het denken in geluid van Daniel Deshays te plaatsen. Deshays kiest radikaal voor 
een belichaamde beluistering van het geluid als uitgangspunt voor de opname van de 
klank. Het is deze belichaamde beluistering die de luisteraar van de opgenomen klank 
positioneert tegenover het klinkend object door het feit dat een klankgebeurtenis intrin-
siek verbonden is met de ruimte waarin deze plaatsvindt. Dit is hoorbaar en voelbaar in 
de geluidsopnames. Intrinsiek heeft Deshays het over de betrokkenheid van de luisteraar 
op het geluid. 

38 Walter Murch verwijst regelmatig naar het feit dat hij als kleine jongen experimenteerde 
met een bandopnemer en via de radio de muziek van Schaeffer hoorde. Ren Klyce verwees 
eveneens naar Schaeffer in zijn lezing over sound design in de School of Sound in Londen 
(30-3-2005).

It is necessary to distinguish the prephenomenal being of the act, that is, its being 
prior to the reflective thematization and its being as phenomenon (HUA 10/129). 
The prephenomenal being of the act, its original mode of prereflective self-manife-
station, cannot be captured by a thinking that holds onto the distinction between 
subject and object, between act and object, between the experiencing and the expe-
rienced. In reaching these conclusions, Husserl is parting from a principle that the 
constituting and the constituted belong to two essentially different dimensions. The 
principles that hold true for the realm of object-intentionality fail when it comes to 
the self-manifestation of subjectivity. (2003: 91)

Husserl maakt een verschil tussen het constitueren zelf en het geconstitueerde. De ki-
naesthetische beleving motiveert het ontstaan van de thematische ervaring bij Husserl. 
Dit houdt in dat het ontstaan van de intentionele act, en dus ook het intentioneel object 
niet los gezien kan worden van het lichaam van diegene die ervaart en waarneemt. In 
die zin lijkt de fenomenologie van Merleau-Ponty, die het beleefde lichaam centraal stelt 
en wiens denken meestal wordt voorgesteld als een kritiek en antwoord op de transcen-
dentale fenomenologie van Husserl, meer aan te knopen bij de hoofdthema’s van de late 
Husserl dan meestal wordt voorgesteld (Zahavi 2003: 143). De nadruk op het beleefde 
lichaam en de beleefde ervaring met de klemtoon op het innerlijke tijdsbewustzijn en 
het zelfbewustzijn zijn weer in de belangstelling gekomen. Dit is mede veroorzaakt door 
perspectieven op de cognitieve wetenschappen en de neurowetenschappen die op dit mo-
ment de fenomenologie van Husserl en Merleau-Ponty opnemen in hun denken. Binnen 
deze wetenschappen worden vanaf de jaren negentig het brein en de reële wereld niet lan-
ger los gesteld van elkaar. Dit levert een belichaamde benadering van het brein (embodied 
dynamicism) op waarin het cognitieve niet langer los gezien wordt van de emoties en de 
bewegingen (motor actions) in de wereld. Dit embodied dynamiscism wordt door Varela, 
Thompson en Rosch in 1991 verbonden met de fenomenologische beschrijvingen van 
menselijke subjectiviteit en ervaring – wat ze voorstellen als de enactive approach (Varela: 
1991; Thompson 2007: 4-5). Hierop kom ik later terug in hoofdstuk V.

1.2. Naar een belichaamde beluistering van het geluid 

Hoewel de fenomenologie zich vooral op het kijken richt, zijn het luisteren en het fenomeen 
van de klank een gegeven dat zowel door Husserls leermeester Brentano als door Husserl zelf 
wordt geproblematiseerd. Wat de fenomenologie van het luisteren betreft, wordt snel duide-
lijk dat er niet één fenomenologie van het luisteren bestaat. Pierre Schaeffer (1966) vindt een 
aansluiting bij de statische fenomenologie van Husserl om zijn concept van het sonore object 
in correlatie met een gereduceerd luisteren scherp te stellen. Don Ihde (1976) richt zich op de 
stem en het geluid in het alledaagse luisteren en vertrekt vanuit de fenomenologie van Hus-
serl en Heidegger. Véronique Campan (1999) baseert haar essay over het filmische luisteren 
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geen bijkomende voorstellingen nodig zijn. Het ‘enerzijds’ en het ‘anderzijds’ vallen 
samen in eenzelfde beweging van de mentale act. (De Preester 2004: 140)

De filosofe Helena De Preester besluit dat we in de innerlijke observatie het secundaire 
object (het luisteren) als primair object kunnen opvatten: dat we het luisteren zelf als 
object van de observatie kunnen nemen in de herinnering.

Het bewustzijn vormt een eenheid: terwijl we verschillende fysische fenomenen tegelij-
kertijd waarnemen, kunnen we maar één mentaal fenomeen op een bepaald moment 
waarnemen, stelt Brentano.

When we seem to have more than one mental act at a time, like when we hear a 
melody while tasting a sip of red wine and enjoying the beautiful view from the 
window, all these mental phenomena melt into one, they become moments or, to 
stick with Brentano’s terminology, divisives of a collective. (Huemer 2010)

De descriptieve psychologie van Brentano is interessant voor het geluid en zelfs voor het 
opgenomen geluid. Brentano maakt duidelijk dat het onmogelijk is om over een geluid 
te spreken zonder het luisteren erbij te betrekken: een geluid wordt pas een waargenomen 
geluid in het luisteren zelf. Hij maakt om te beginnen een verschil tussen het geluid als 
fysisch object en als fenomeen. In de waarneming maakt hij dan een verschil tussen het 
beluisterde geluid als een fysisch fenomeen (externe waarneming) en als een mentaal fe-
nomeen (interne waarneming). Het geluid als fysisch object is als een objectief meetbaar 
en complex gegeven van trillingen. In de beluistering van het geluid vanuit de eigenschap-
pen van het geluid, wordt het geluid een fysisch fenomeen. Vele studies over geluid (Flüc-
kiger 2001; Sonnenschein 2001, Lensing 2009, Farnell 2010) vertrekken immers vanuit 
het fysische geluid en trekken dan verdere conclusies over het geluid als symbool of teken 
van iets, zonder stil te staan bij het luisteren zelf of het geluid als ‘mentaal fenomeen’. 

Met mijn casestudies is echter reeds duidelijk geworden dat er verschillende manieren 
van luisteren tegelijkertijd gehanteerd kunnen worden. Brentano zet een eerste stap in 
het ontrafelen van deze complexe materie. Hij omschrijft het geluid als een mentaal feno-
meen dat de innerlijke voorstelling van het geluid inhoudt en waarin geluid en luisteren 
samenkomen. Dit nog ruwe inzicht vind ik nog steeds actueel. Vele hedendaagse ge-
luidsstudies vertrekken vooral vanuit het geluid als fysisch object en als fysisch fenomeen 
zonder echt in te gaan op het luisteren en het geluid als mentaal fenomeen. In de praktijk 
levert dit geluidsopnames op die wel technisch perfect zijn maar juist daardoor ‘steriel’ 
worden. Het inhoudelijke aspect van een geluidsopname vertrekt vertrekt immers bij 
het luisteren. Dit wordt door sound designers en klankingenieurs als Walter Murch, Larry 
Sider en Daniel Deshays beaamd.

Voor een cineast die het opgenomen geluid plaatst in een filmische context, is het bijzonder 
belangrijk om zich te trainen in de ‘innerlijke voorstelling’ van een geluid in functie van zijn 

2. 
BRENTANO EN HUSSERL: EEN INLEIDING 

Ik leid Husserls fenomenologie in met het probleem van het luisteren en het geluid, zoals zijn 
leermeester Franz Brentano het heeft voorgesteld. Brentano brengt het geluid en het luisteren 
samen in de mentale act (De Preester 2004: 105-55). In Husserls fenomenologie daarente-
gen worden het sonore en het auditieve, het geluid en het luisteren van elkaar onderscheiden 

2.1. Brentano: geluid als mentaal fenomeen

Husserls leermeester Franz Brentano (1838–1917) richt zich met zijn descriptieve empiri-
sche psychologie naar de mentale fenomenen die ons volgens Brentano ‘innerlijk gegeven 
zijn’. Brentano beklemtoont dat alle kennis gebaseerd moet zijn op een directe ervaring en 
hij beschrijft het bewustzijn vanuit het standpunt van de eerste persoon. Ik blijf even bij 
Brentano stilstaan omdat hij een onderscheid maakt tussen fysische objecten en fysische 
fenomenen enerzijds en fysische fenomenen en mentale fenomenen anderzijds. Het cri-
terium voor het onderscheid tussen de mentale en de fysische fenomenen is de innerlijke 
versus de externe waarneming (De Preester 2004: 135). 

De innerlijke waarneming is voor Brentano de basis voor het beoefenen van de empiri-
sche psychologie. Dat moet aangevuld worden met een innerlijke observatie via de herin-
nering (De Preester 2004: 134). Alle mentale fenomenen worden waargenomen in een 
innerlijke waarneming, terwijl fysische fenomenen worden waargenomen door een ex-
terne waarneming. 

Een mentaal fenomeen als substantiële drager van een idee of een voorstelling komt tot 
stand via een zintuiglijke waarneming of verbeelding. Elke voorstelling veronderstelt dus 
een act van het voorstellen. Brentano maakt een onderscheid tussen een harmonische of 
disharmonische klank als een fysisch fenomeen en de emotie die deze klank oproept als 
mentaal fenomeen. 

Brentano brengt het sonore (wat klinkt) en het auditieve (wat gehoord wordt) samen in 
eenzelfde beweging van de mentale act: niet het geluid zelf, maar de voorstelling van het 
geluid bevindt zich in de persoon. Via de herinnering kunnen we ons bewust zijn van 
een bewustzijnsact. Ik kan me na mijn act van het horen bewust worden van mijn horen. 
Zoiets spreekt echter de ervaring tegen die ons vertelt dat we ons tijdens het horen bewust 
zijn van het horen en niet enkel van het geluid. 

Om dit probleem op te lossen stelt Brentano dat het geluid en het horen twee namen 
zijn voor hetzelfde fenomeen. De mentale act is dus enerzijds gericht op het object 
(in casu het geluid), maar anderzijds ook op zichzelf (het luisteren zelf ), waardoor 
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Zahavi merkt op dat constitutie niet verward mag worden met fabricatie. Bij Husserl is 
er geen ‘ego’ dat iets maakt. Er is een vervlochtenheid tussen een ‘ego’ en een ‘non-ego’ 
(de wereld) aan de bron van de constitutie. In het proces van de constitutie veronderstelt 
Husserl een passieve voor-gegevenheid (pregivenness) zonder actieve participatie of bij-
drage van het ego. Hierin sluit Husserls filosofie dicht aan bij het in-de-wereld-zijn van 
Merleau-Ponty (Zahavi 2003: 73). 

Zoals ik reeds heb aangegeven, is het belangrijk om in te gaan op het onderscheid tus-
sen de statische en genetische fenomenologie van Husserl. In dit onderzoek zal ik vooral 
verder ingaan op de genetische fenomenologie van Husserl. Hiervoor doe ik een beroep 
op filosofen die het werk van Husserl grondig hebben bestudeerd vanuit thema’s zoals in-
tentionalteit40 (De Preester, 2004; Zahavi 2003), innerlijke tijdsbewustzijn41 (Kortooms 
1999 en Zahavi 2003, 2010 en Thompson 2007) en zelfbewustzijn (Zahavi 2010, Depraz 
2008). Ik zal vooral Zahavi’s benadering van de late Husserl vanuit zijn studie over de 
intentionaliteit bij Husserl volgen. Zahavi stelt dat de intentionaliteit bij Husserl gemoti-
veerd is door een kinaesthetische beleving die tot stand komt in het ‘geaffecteerd’ worden 
van de waarnemer. In de genetische fenomenologie van Husserl komt het accent te liggen 
op de act, meer dan op het object. Deze act kan zowel reflectief als pre-reflectief zijn, 
waarmee Zahavi eveneens het onderscheid maakt bij Husserl tussen waarnemen en erva-
ren. Hij stelt voor om een ervaring op een pre-reflectieve, en niet-objectiverende manier 
op te vatten. Dit betekent dat de gegevenheid van de ervaring vanuit een eerstepersoonsper-
spectief een intrinsiek kenmerk is van de ervaring. De act zelf verloopt in de tijd en is dus 
met andere woorden onderhevig aan het innerlijke tijdsbewustzijn.

Deze zienswijze verbind ik met het luisteren (de act) naar het opgenomen filmgeluid in 
een filmcontext, waarin het lichaam van de toeschouwer/luisteraar steeds centraal staat 
(eerstepersoonsperspectief). Zo biedt deze benadering een invalshoek om het geluid in de 
film niet alleen in een verbondenheid met het beeld, maar eveneens vanuit de auditieve 
ervaring en waarneming van de toeschouwer/luisteraar bespreekbaar te maken.

De genetische fenomenologie van Husserl – met de nadruk op de kinaesthetische be-
leving, het innerlijke tijdsbewustzijn en het onderscheid tussen actieve en passieve syn-

40  Intentionaliteit staat voor de eenheid tussen de act van het bewustzijn (intentionele act) en 
datgene waar het bewustzijn bewust van is (intentioneel object). (Slatman 2003: 15-17)

41 Volgens Husserls analyse heeft elke ervaring (waarneming, herinnering, verbeelding enz.) 
een gemeenschappelijke temporele structuur waarin elk moment van die ervaring een 
retentionele referentie naar datgene wat het moment voorafgaat (de retentie) bevat, een 
openheid voor wat er in het presens gebeurt (de eerste impressie) en een protentionele 
anticipatie van ervaringsmomenten. Deze temporele structuur van bewustzijn impliceert de 
zelfmanifestatie van het bewustzijn. Dat is het pre-reflectieve zelf-bewustzijn. (Gallagher& 
Zahavi 2010)

creatieproces. Zelfs als hij de verbinding tussen geluid en beeld in een montage tot stand laat 
komen zonder op voorhand te weten wat er precies zal gebeuren, moet hij het resultaat ach-
teraf kunnen ‘lezen’. Dit vergt een bewustzijn en een ‘innerlijke waarneming’.39

In de film gaat het echter om een nog complexere materie. Het gaat dan niet alleen om 
een beluisterde geluid, maar om een beluisterd opgenomen geluid in een audiovisuele 
context. Door de opnametechniek is het mogelijk geworden om een vluchtige klank vast 
te leggen. Maar dat niet alleen: in deze opname is eveneens een beluistering (een in-
nerlijke waarneming) vervat. Ik kom hierop terug bij de opvattingen over het geluid en 
geluidsopname van Daniel Deshays.

2.2. De fenomenologie van Husserl in functie van het geluid in de film

Bij Brentano is de mentale act zowel gericht op het object als op de act zelf. Met andere 
woorden, de waarneming is zowel gericht op het geluid als op het horen zelf. Horen en 
geluid worden dus eenzelfde mentaal fenomeen. Husserl biedt in zijn fenomenologie ech-
ter een fijnere manier om een onderscheid te maken tussen het geluid dat klinkt, de be-
luistering van het geluid en datgene wat die beluistering tot stand brengt. Het is immers 
niet steeds zo dat men naar het geluid op zich luistert. Soms luistert men naar de bron 
van het geluid, of naar de handeling die het geluid veroorzaakt, of naar de persoon die de 
handeling uitvoert die het geluid veroorzaakt (zoals de cipiers die stappen in de gang bij 
Bresson). Husserl maakt dus een onderscheid tussen de reële waarnemingsinhoud en het 
intentionele object dat in de intentionele act tot stand komt. Een waarneming komt tot 
stand in de correlatie van de intentionele act en het intentioneel object. 

Om een object tot stand te laten komen, is dus een subject nodig bij Husserl. Dit bete-
kent echter niet dat er een causaal verband is tussen het subject en het object. Het object 
wordt geconstitueerd. De constitutie van een object is een proces. Zahavi verwijst naar 
Husserl (Hua 15/434, 14/47)

Constitution must be understood as a process that allows for manifestation and 
signification, that is, it must be understood as a process that permits that which is 
constituted to appear, unfold, articulate, and show itself as what it is. (2003: 73)

39  In een workshop (Gent, 17-19 oktober 2011) bracht Walter Murch een memo mee van 
Orson Welles over het geluid in Touch of Evil. Het gaat om een poging van Welles om aan 
zijn producer (vooral Ed Muhl bij Universal) uit te leggen wat de rol van het geluid in de 
film is en hoe de film gemonteerd moet worden. Uit dit document blijkt dat Welles een 
volledige innerlijke voorstelling had van hoe de film moest klinken. Murch verwijst naar dat 
document in het boek van Ondaatje (2002: 181-93). Deze memo is voor Murch de basis 
geweest om de film van Welles opnieuw te monteren en te mixen, de opmerkingen van 
Welles in acht nemend. 
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sche data (reële waarnemingsinhoud of sensa) en het object dat verschijnt. We kunnen de 
appelboom nooit volledig zien. De ongeziene kanten van de boom zijn dan gegeven in de 
intuïtie (Zahavi 2003: 95-6). 

Husserl maakt dus een onderscheid tussen de hyletische data en het intentionele object in 
de intentionele act. Verschillende hyletische data kunnen constituerende elementen zijn 
van eenzelfde intentioneel object en op die manier de kennis van dit object steeds verder 
vervolledigen. Het gegeven dat een intentioneel object nooit in zijn geheel kan worden 
waargenomen, dat intentionele objecten worden geconstitueerd in de intentionele acts en 
dat de waarneming vanuit een eerstepersoonsperspectief, perspectivisch wordt opgebouwd 
(geconstitueerd), heeft een aantal consequenties. Door het feit dat een perspectivische 
verschijning steeds de verschijning is van iets voor iemand, is er altijd een belichaamd 
standpunt van waaruit waargenomen wordt. Het lichaam is dus aanwezig in elke ervaring 
en waarneming, als het ‘hier’-punt waaraan het object verschijnt. Het lichaam is met an-
dere woorden het centrum van de ervaren ruimte – de egocentrische ruimte ontvouwt zich 
rond het lichaam. Husserl beweert dat onze ervaring van perceptuele objecten begeleid is 
door een kinaesthetische beleving: een co-functionerende, maar niet-thematische ervaring 
van de positie en het bewegen van het lichaam. In Zahavi’s interpretatie van Husserl is deze 
kinaesthetische beleving een vorm van lichamelijk zelfbewustzijn dat niet zomaar de status 
van begeleiding van de fenomenen toebedeeld kan krijgen. Integendeel, deze kinaestheti-
sche beleving is onontbeerlijk voor de constitutie van de waarnemingsobjecten. 

Our experience of perceptual objects is accompanied by a co-functioning but un-
thematic experience of the position and movement of the body, termed kinaesthetic 
experience. When I play the piano, the keys are given in conjunction with a sen-
sation of fingermovement. When I watch a horse race, the running horse is given 
in conjunction with the sensation of eye movement. This kinaestetic experience 
amounts to a form of bodily self-awareness and, according to Husserl, it should not 
be considered as a mere accompanying phenomena. On the contrary, it is absolu-
tely indispensable when it comes to the constitution of perceptual objects. (HUA 
16/189; 11/14-15; 4/66; 16/159; 6/109) (2003: 99)

Door de kinaesthetische belevingen waarvan de gewaarwordingsacts enerzijds afhankelijk 
zijn en waardoor ze anderzijds gemotiveerd zijn, is het lijf (het lichaam dat leeft in een 
omgeving) volgens Husserl een waarnemingsorgaan. 

Diejenige Empfindungen, die extensionale Auffassungen (zu dinglich extendierten 
Merkmalen) erfahren, sind in ihren wirklichen und möglichen Abläufen motivierte 
und apperzeptiv bezogen auf motivierende Reihen, auf Systeme von kinaestheti-
schen Empfindungen, die frei in ihrem wohlvertrauten Ordungszusammenhang 
ablaufen. (Husserl in De Preester 2004: 328)

these – stel ik voor als een denkkader om enerzijds de verschillende fenomenologische 
benaderingen van film en klank te profileren en anderzijds mijn eigen fenomenologische 
benadering van geluid in film te formuleren. Deze fenomenologische benadering van het 
geluid in de film vertrekt vanuit de ervaring van de luisteraar met een accent op de pre-
reflectieve niet-thematische kinaesthetische beleving van het geluid in film.

2.2.a. De statische fenomenologie van Husserl 

Met zijn fenomenologie wil Husserl terugkeren naar de zaken zelf, namelijk naar datgene 
wat verschijnt, de fenomenen. In verband met de waarneming van de dingen, moeten we 
volgens Husserl afstand doen van onze natuurlijke instelling, waarin we ervan uitgaan dat 
de zaken waarmee we te maken hebben werkelijk en objectief bestaan. Deze natuurlijke 
instelling, die in het dagelijkse leven wel nuttig kan zijn, belet ons om inzicht te krijgen 
in het fenomeen van de waarneming. Husserl stelt daartegenover de ‘fenomenologische 
reductie’42 als basis voor het bestuderen van een fenomeen (Zahavi 2003: 50).

2.2.a.1. De correlatie van de intentionele act en het intentioneel object 

De waarneming komt dus volgens Husserl niet zozeer tot stand door iets wat gegeven is 
in de natuurlijke instelling, maar door een (intentionele) relatie met een object. Vanuit dit 
inzicht maakt Husserl een onderscheid tussen de zogenaamde reële waarnemingsinhoud 
en het intentionele object. Verder maakt hij een onderscheid tussen het intentionele object 
van de waarneming en de intentionele act van het waarnemen zelf. Deze zijn gecorreleerd 
met elkaar: het intentionele object komt tot stand in de act van het waarnemen. Vanuit 
deze optiek beschrijft Husserl de waarneming vanuit een situationeel eerstepersoonsper-
spectief. Niet om ze subjectief te maken, maar omdat de reële waarnemingsinhoud altijd 
perspectivisch is. Het intentioneel object kan nooit in zijn geheel gevat worden. (Zahavi 
2003: 22-7)

2.2.a.2. De intentionele act, de constitutie van intentionele objecten en de kinaesthetische 
beleving. 

Husserl onderzoekt de intentionele act waarin deze intentionele objecten worden gecon-
stitueerd (Zahavi 2003: 94). Als ik een appelboom zie, is er een verschil tussen de hyleti-

42 “De fenomenologie die wil breken met de natuurlijke instelling zet het oordeel over het 
bestaan van de werkelijkheid tussen haakjes. Zij streept alles weg om zo bij iets uit te komen 
dat niet meer weggestreept kan worden en dat is het bewustzijn. Dat de werkelijkheid een 
bepaalde betekenis voor ons heeft, ligt niet in haar bestaan besloten, maar in ons bewustzijn 
dat zich op de werkelijkheid betrekt. Deze methodische zet in het denken wordt de 
fenomenologische of transcendentale reductie genoemd en vormt eigenlijk het hart van de 
fenomenologie. De betekenis van de werkelijkheid wordt gereduceerd tot het transcendentale 
bewustzijn dat een intentioneel bewustzijn is.” (Slatman 2003:11)
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2.2.b. De ‘genetische’ fenomenologie van Husserl

Zahavi stelt de jaren 1917-1921 in Husserls werk voor als transitiemoment van een sta-
tische naar een genetische fenomenologie die nog later in de Cartesianische Meditationen 
(1929) en de Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie 
(1936) een fenomenologie wordt gebaseerd op de leefwereld en die afstand doet van de 
objectgecentreerde transcendentale fenomenologie (2003: 143). 

De genetische fenomenologie richt zich op de genesis van de intentionele ervaring in de 
tijd en neemt niet zozeer het intentionele object als startpunt, maar de intentionele act 
in functie van een vroegere ervaring: wat we zien is in functie van hoe we kijken en hoe 
we kijken is in functie van een vroegere ervaring. Wat we ervaren komt voort uit vroegere 
ervaringen (Thompson 2007: 29). 

2.2.b.1. Het tijdsobject bij Husserl

Tijdsobjecten zijn objecten met een tijdsverloop, een temporele extensie waarvan de 
verschillende aspecten verschijnen doorheen de tijd, zoals in een melodie bijvoorbeeld 
(HUA 10/23; Zahavi 2003: 81). Husserl stelt de vraag hoe een dergelijk object ervaren 
kan worden. Het is niet mogelijk om dat object louter in het nu te ervaren. Dan zou er 
geen tijdsduur bestaan. Hij stelt de tegenwoordigheid voor als een boog, een breedte 
waarin in het moment zelf het vorige moment (retentie) en het volgende moment (pro-
tentie) zijn vervat. Dit legt hij uit aan de hand van een melodie. Als we drie toonhoogtes 
na elkaar horen – C, D en E –, dan blijven de twee vorige toonhoogtes hangen in de E. 
We horen ze nog en ervaren (beleven) de opeenvolging van de twee vorige toonhoogtes. 
Deze eerste impressie wordt gesitueerd in een temporele horizon, begeleid door retentie 
(wat ervoor gebeurde) en protentie (een onbepaalde intuïtie of verwachting van wat zal 
komen). Husserl argumenteert dat we op een impliciete en onthematische manier altijd 
voorbereid zijn op wat zal komen. Dit wordt het duidelijkst als we verrast worden. 

This primal impression must be situated in a temporal horizon; and be accom-
panied by a retention, an intention that provides us with a consciousness of the 
phase of the object that has just been, and a protention, a more or less indefinite 
intention of the phase of the object about to occur (HUA 9/202,33/46). Husserl, 
consequently, argues that in an implicit and unthematic manner we always antici-
pate that which is about to happen. (Zahavi 2003: 83)

In een melodie gaat het om het vasthouden en voorafgaan van een toon. Het gaat dus niet 
om een lineair verloop van het begin naar het einde, maar om een dieptestructuur die ver-
schillend is van een herinnering aan een reis of het vooruitblikken op een komende uit-
stap. Bij het terugblikken op of het verlangen naar een reis, wordt een nieuw intentioneel 
object geïntroduceerd. Bij retentie en protentie is dat niet het geval. Er is dus een verschil 
tussen retentie en protentie enerzijds en herinnering en verwachting anderzijds. Retentie 

Husserl onderscheidt twee soorten gewaarwordingen: de kinaesthetische en de themati-
sche en stelt dat de eerste de laatste motiveren. 

2.2.a.3. Husserls statische fenomenologie in een filmtheorie: Casebier 

De film lijkt de uitgelezen kunst te zijn om aan te sluiten bij de fenomenologische ana-
lyse. Het feit dat we een object niet als een geheel, maar fragmentarisch en perspectivisch 
waarnemen, is bijzonder duidelijk in de filmtechniek met découpage en camerabewegin-
gen. Husserl geeft ons een sleutel om een onderscheid te maken tussen de beelden zoals 
we ze waarnemen op het scherm, en het beeld dat we constitueren. We interpreteren 
vanuit datgene wat op het scherm verschijnt. Alan Casebier past dit toe op de Zeven 
Samurai van Kurosawa. 

The objects of spectator/critical perception in an experience of Kurosawa’s The se-
ven Samourai are not a series of images/sounds, for example, a shot of a figure 
riding across screen space left, a high pitched cry, some faint, some vivid. Instead 
the objects of perception are persons, things, events, actions, and state of affairs. 
(1991: 39)

Als hyletische data worden beelden en geluiden in film geappercipieerd, zonder dat ze zelf 
als een object van waarneming gelden, stelt Casebier. Deze geappercipieerde beelden en 
geluiden dienen als gids om in de act van de waarneming het waarnemingsobject tot stand 
te laten komen. Filmbeelden en geluiden helpen om in de act van de waarneming op de 
objecten te focussen. Het waarnemingsobject wordt geconstitueerd in de waarnemings-
act van de toeschouwer/luisteraar, gegidst door zintuiglijke gewaarwordingen (sensations) 
(1991: 40). Casebier plaatst de apperceptie van de beelden en de geluiden onmiddellijk 
in relatie tot bewust waargenomen beelden, zonder in te gaan op de manier waarop deze 
waarneming tot stand komt. Hij gaat niet echt in op het geluid in film en maakt geen 
onderscheid tussen beeldopname en geluidsopname. 

Husserl maakt een onderscheid tussen een ‘ruimtelijk’ intentioneel object dat we kunnen 
zien en waarrond we kunnen bewegen om het te leren kennen en het tijdsobject dat een 
temporele horizon heeft (een begin en een einde) en vanuit een genetisch-fenomenolo-
gisch perspectief procesmatig wordt benaderd. Geluid en bewegend beeld in film zijn 
fenomenen met een tijdsverloop. Dit vergt een andere aanpak binnen de waarneming die 
als act eveneens verloopt in de tijd. 

Tegelijkertijd kan de aandacht in film gericht zijn op een klinkend object als bron van 
het geluid. Dit klinkend object kan een ruimtelijk object zijn dat uitnodigt tot een ‘be-
lichaamd standpunt’. Hierover spreekt Casebier niet. Hij spreekt enkel van geappercipi-
eerde geluiden. Nochtans zal een geluid dat van heel dichtbij opgenomen is, een andere 
kinaesthetische beleving oproepen bij de toeschouwer/luisteraar dan een geluid dat in de 
verte is opgenomen. 
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object in question, retention provides us with an intuition of the just-past sense of 
the object (HUA X, 41). (Zahavi 2010: 322)

2.2.b.3. Het verschil tussen ervaring en gebeurtenis

In de eerste plaats wordt een ervaring als een ‘veld’ geïnterpreteerd, wat ervaring on-
derscheidt van ‘gebeurtenis’. Een gebeurtenis is een temporeel gegeven: het één gebeurt na 
het ander, misschien met oorzaak en gevolg. Maar daarnaast is er de manier waarop die 
gebeurtenis wordt ervaren. Hierbij is het duidelijk dat het om een ervaring gaat door 
iemand (een belichaamd subject) die gesitueerd is binnen de ervaring. Dit betekent een 
situering die de intentionele inhoud mede tot stand brengt. Binnen de ervaring als veld, 
is een nu-moment steeds vergezeld van een retentie en een protentie. De gebeurtenis als 
temporeel gegeven heeft een temporele horizon. 

Phrased differently (noematically), perceptual presence is not punctual, it is a field 
in which now, not-now and not-yet-now is given in a horizonal gestalt. This is what 
is required if perception of an enduring object is to be possible. (Zahavi 2010: 323) 

Ik pas dit verschil tussen gebeurtenis en ervaring toe op de film en het geluid in de film 
aan de hand van de beginscène van Un condamné à mort s’est échappé waarin Fontaine 
vlucht terwijl de auto wordt opgehouden door de tram. Dit moment horen we vooral, we 
zien het niet echt. Het moment bevat eveneens de momenten die we zichtbaar hebben 
meegemaakt als Fontaine het bereik van de deurklink van de autodeur heeft afgemeten. 
Op dat moment ‘herinneren’ we ons niet dat Fontaine bezig is geweest om te voelen hoe 
hij uit de auto kan ontsnappen, maar we nemen deze doorleefde momenten mee in het 
volgende moment, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot een spanning voor het vervolg. 
Het geluid kan hier eveneens als de frasering van een gebeurtenis opgevat worden die 
betekenis kan laten ontstaan.

Frasering (horizonal Gestalt) speelt een belangrijke rol in de perceptie en het tot stand 
komen van de intentionele act en de intentionele inhoud. Dit gaat essentieel over ritme: 
de manier waarop de tijd wordt ervaren. Maar tegelijkertijd kan hier ook het concept van 
synchrese aangehaald worden als een moment in de film waarin het kijken en het luiste-
ren gebundeld worden in eenzelfde intentionele act. Binnen Husserls opvatting van tijds-
object en innerlijke tijdsbewustzijn bundelt zich in deze audiovisuele zintuiglijke ervaring 
een verknoping aan retenties en protenties. Er komt als het ware een ‘akkoord’ tot stand 
dat in het moment verschillende ‘dieptestructuren’ oproept. Een kleine verschuiving van 
het geluid ten opzichte van het beeld kan op die manier een totaal andere betekenis op-
roepen door een ander ‘akkoord’ te laten ontstaan of door anders te gaan fraseren. Dit is 
een sleutelgegeven in de montage van beeld en geluid. 

en protentie zijn momenten afhankelijk van de lopende ervaring, en maken deel uit van 
één en hetzelfde tijdsobject. Zij voorzien ons niet van nieuwe intentionele objecten, maar 
van het bewustzijn van een temporele horizon van het ‘tegenwoordige’ object. In de reten-
tie is er een intuïtie van wat juist is geweest. In de herinnering is er een re-presenterende 
(vergegenwärtigende) intentionele act gericht op een afgesloten verleden. Een herinnering 
is bij Husserl iets wat we bewust doen. Retentie, daarentegen, is passief. Ze doet zich voor. 

Zahavi beklemtoont dat de eerste impressie bij Husserl het bewustzijn van het nu-moment 
is en niet het nu-moment zelf. Retentie en protentie zijn in die zin geen verleden en toe-
komst van de eerste impressie, maar zijn aanwezig, passief vervat in het nu-moment.

2.2.b.2. De tijd als eenheid van een veelheid van samen-bestaande inhouden 

In de geschriften over het innerlijke tijdsbewustzijn verdedigt Husserl de mogelijkheid 
van een intuïtieve presentatie van opeenvolging, verandering en vasthouden (persistence). 

Op het moment dat het niet meer alleen gaat over een statisch object (een boom of een 
tafel, bijvoorbeeld), is het niet meer mogelijk om het nu-moment in de waarneming te 
isoleren. Het horen van een melodie begint en eindigt met het begin en het einde van de 
melodie. Maar zo simpel is het allemaal niet: de perceptie zelf bevat ook de verschillende 
temporele fases van de eerste impressie, retentie en protentie. Om een opeenvolging te 
ervaren is het noodzakelijk om een eenheid te ervaren (Zahavi 2010: 320).

Zahavi stelt de vraag hoe een veelheid van samen-bestaande inhouden een bewustzijn 
van successie kan opwekken. Hierin benadrukt Husserl de wijdte (de diepte) van het 
presens als een temporeel veld dat drie tijdsmodi bevat. De concrete en volle structuur 
van een levende ervaring is dus: protentie/nu-fase/retentie. Hoewel de inhoud van de 
ervaring voortdurend verandert van moment tot moment, is er steeds deze drievoudige 
(synchrone) structuur aanwezig als een geheel (2010: 321).

In een melodie wordt een toon die net geklonken heeft, vastgehouden in het bewustzijn 
als een toon die net voorbij is. Deze toon is dan niet meer fysisch present. Hij wordt vast-
gehouden in het bewustzijn, in de intentionele inhoud. Retentie moet dus gezien worden 
als een specifieke vorm van intentionaliteit: “Being retentionally aware of the just-past 
phase of the object or event consequently does not entail having the just-past phase sen-
suously co-present in some strange distorted way” (Zahavi 2010: 322). De vorige beteke-
nis beïnvloedt de huidige fase. Voor het geluid betekent dit dat eenzelfde geluid in een 
andere temporele context, een andere intentionele inhoud krijgt. Husserl noemt dit een 
intuïtie vanuit datgene wat net voorbij is. 

Rather, the basic idea is that whatever we perceive will necessarily be embedded in 
a temporal horizon. Its meaning will be influenced by what went before, which is 
still intentionally retained. […] Rather than being a memory that re-presents the 
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Maar Zahavi vindt deze oplossing problematisch. Hij legt de nadruk op het feit dat het 
gaat om een innerlijk tijdsbewustzijn. Dit betekent dat de structuur van het innerlijke 
tijdsbewustzijn (eerste impressie-retentie-protentie) gezien kan worden als de analyse van 
de structuur van de pre-reflectieve zelf-manifestatie van onze acts en ervaringen. Hieruit 
besluit Zahavi dat de intentionele act bij Husserl zowel bewust is van iets dat anders, met 
name het intentioneel object, maar eveneens zichzelf manifesteert.

The object is given through the act, and if there were no awareness of the act, 
the object itself would not appear. Therefore, apart from being intentional, the 
act is also characterized by its ‘internal consciousness’, Urbewußtsein or ‘impressio-
nal consciousness’, to mention three different terms fore one and the same (HUA 
4/118-119, 10/83, 89-90, 119, 126-127, 23/321). (2003: 90)

2.2.b.5. Het innerlijke tijdsbewustzijn als pre-reflectief zelfbewustzijn

Zahavi stelt dat de beschrijving van de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn toe-
gepast kan worden op de structuur van de pre-reflectieve zelfmanifestatie van onze acts 
en ervaringen. Zeggen dat een act tot stand gekomen is in een innerlijk tijdsbewustzijn, 
betekent dat dit bewustzijn van zelf (zonder thema) is tot stand gekomen. Dit gaat dan 
over de acts zelf, niet over een object (2003: 90)

Oorspronkelijk zijn intentionele handelingen momenten van een zelf-temporaliserende 
stroom, en nog niet reflectief geconstitueerd. Het is pas als ze gethematiseerd worden 
door reflectie dat ze objecten worden in een subjectieve, sequentiële tijd. Het innerlijke 
tijdsbewustzijn is met andere woorden net als de kinaesthetische ervaring voorwaarde voor de 
thematische ervaring. 

Dit verschil tussen een innerlijke reflectieve waarneming en pre-reflectief, niet-thematisch 
innerlijk bewustzijn, is heel erg toepasbaar op het geluid. Hoeveel geluiden horen we niet, 
zonder onze aandacht er naartoe te richten? Toch hebben ze hun aandeel in de waarne-
ming en laten ze ‘intentionele acts’ ontstaan. 

Bovendien kan de intieme link tussen de ervaren fenomenen en het gegeven aan de eerste 
persoon onmiddellijk binnen het denken van Bresson geplaatst worden. In zijn film als 
cinématographe wil hij ervaringen overbrengen. Dit betekent het overbrengen van de be-
trokkenheid van een personage met een ander personage, een geluid of een handeling. 
Dit heb ik beschreven aan de hand van het kort fragment waarin Fontaine zijn deur de-
monteert. Als toeschouwer/luisteraar nemen we deels het luisterstandpunt van Fontaine 
in. Dit betekent echter niet dat we ons met Fontaine identificeren (zie II.2.1.).

2.2.b.6. De kinaesthetische ervaring en de passieve genese 

De gerichtheid op het beleefde lichaam stelt de kinaesthetische beleving in het daglicht, 
die aan de thematische ervaring voorafgaat. De actieve genese van de intentionele act ver-

2.2.b.4. De act van de waarneming is eveneens temporeel gestructureerd

Husserl stelt dat de act van de waarneming eveneens temporeel gestructureerd is (Zahavi 
2007: 84-5). Om dit te begrijpen, moeten we ons richten naar de subjectzijde van de waarne-
ming. Zahavi legt dit als volgt uit: Husserl stelt dat je, om een subject te zijn, je bewust moet 
zijn van jezelf. Subjectiviteit bij Husserl moet verstaan worden vanuit de intieme relatie tus-
sen de ervaren fenomenen en de eerste persoon zoals gegeven. Ervaringen zijn essentieel ge-
karakteriseerd door een subjectieve gegevenheid. Er moet dus een zelfbewust subject zijn om 
de fenomenen te ‘voelen’. Maar dit zelfbewustzijn kan impliciet of expliciet zijn.

Meestal zijn onze handelingen impliciet zelfbewust, terwijl een expliciet zelfbewustzijn 
kan leiden tot reflectie. Als ik reflecteer over iets, dan vind ik mijzelf ‘in relatie’ tot iets dat 
mij beweegt (affective) of activeert. Datgene waarmee ik verbonden ben, is voor mij reeds 
een beleefde ervaring. 

In short, reflection is not an act sui generis, it does not appear out of nowhere, but 
presupposes, like all intentional activity, a motivation. According to Husserl, to be 
motivated is to be affected by something, and then to respond to it (HUA 4/217). 
(Zahavi 2003: 89)

Als ik begin te reflecteren, stelt Zahavi, dan is de motivatie hiervan reeds eerder begonnen 
dan op het moment dat mijn aandacht gaat naar iets. Dus als ik begin te reflecteren, dan 
is de motiverende fase in dit reflecteren vervat als retentie.

It is, as he writes, because of the retention that consciousness can be made into an 
object (HUA 10/119). In other words, reflection can only take place if a temporal 
horizon has been established. (2003: 89)

De reflectie op zich is dus in Zahavi’s interpretatie van Husserl eveneens een temporele 
act (met een temporele horizon). Zahavi brengt hier de problematiek van de relatie tussen 
de stroom van het innerlijke tijdsbewustzijn en de temporeel geconstitueerde act terug 
naar voren. In een algemene opvatting43 wordt dit probleem opgelost naar analogie van 
de verhouding tussen de geconstitueerde objecten en constituerende acts.

Just as we have to distinguish between the constituted objects and constituting acts 
that permit them to appear, we have to distinguish between the constituted acts 
and the deeper constituting time-consciousness that allows them to appear. (Zahavi 
2003: 90)

43 Zahavi verwijst hier naar Brough en Sokolowski en heeft een aantal teksten aan dit thema 
gewijd, waaronder “Brentano and Husserl on Self-awareness”. In: Études Phénoménologiques 
27-28 (1998): 127-68. Verder ook Self-awareness and Alterity. A Phenomenological 
Investigation. Evaston, IL: Northwestern University Press, 1999.
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otherwise there would be nothing to motivate and call forth the act of reflection. 
As Husserl points out, it is in the nature of reflection to grasp something which was 
already given prior to the grasping. Reflection is characterized by disclosing, not by 
producing its theme. (Zahavi 2010: 326)

Dit laatste citaat waarin gesteld wordt dat reflectie gekarakteriseerd wordt door het ont-
sluiten van een thema, geeft een totaal ander inzicht in de fenomenologie van Husserl 
dan wat werd voorgesteld door Deleuze. Tegelijkertijd staat ook Husserls genetische fe-
nomenologie diametraal tegenover Deleuzes opvatting omtrent het totstandkomen van 
betekenis. Terwijl in Deleuzes filmtheorie een betekenis van buitenaf tot stand komt door 
het samenbrengen van filmische elementen in het brein van de toeschouwer/luisteraar, 
komt de betekenis in een Husserliaanse opvatting van binnenuit tot stand. Hierin spelen 
de kinaesthetische beleving en het innerlijke tijdsbewustzijn dat een zelfbewustzijn in-
houdt een motiverende rol. Met andere woorden, toegepast op de film, staat het beleefde 
lichaam van de toeschouwer/luisteraar centraal in de filmbeleving en de filmperceptie. 
Ik kom hier uitgebreid op terug in hoofdstuk V, waarin ik eveneens dieper inga op de 
fenomenologie van Merleau-Ponty waarin het lichaam van de waarnemer een centrale 
plaats krijgt. 

3. 
FENOMENOLOGISCHE BENADERINGEN VAN KLANK, 

GELUID EN LUISTEREN

Na een uiteenzetting over Brentano en Husserl, ga ik verder in op verschillende klankthe-
orieën die gebaseerd zijn op Husserl. In tegenstelling tot de fenomenologie van het geluid 
van Don Ihde en de akoemenologie van Smith, is Schaeffer niet zozeer ingegaan op het 
innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl, maar heeft hij zich laten inspireren door diens 
statische fenomenologie.

 

3.1. Het objet sonore van Schaeffer als eerste methodologische stap van een 
transcendentale reductie van het geluid (1966)

De radioman en componist Pierre Schaeffer (1919-1995) werkte in de Radiodiffusion 
Française te Parijs vanaf 1936. Vanaf 1948 experimenteert hij met de ‘muzikale moge-
lijkheden’ van de op band opgenomen klank die verknipt en gemonteerd kan worden, 
versneld of vertraagd kan worden of omgekeerd weergegeven kan worden. Schaeffer com-
poneert zijn musique concrète met behulp van magneetbanden. Een eerste neerslag van 

onderstelt immers altijd een passiviteit. Het gaat er niet om dat deze persoon ‘inactief ’ is, 
maar om het feit dat niet hij beslist dat hij geraakt wordt – het geraakt worden overkomt 
hem. Dit wordt de passieve genese genoemd.

A state of being involuntary influenced and affected by something…on an aesthetic 
level, in the original Greek sense of aisthesis as sense perception, including especi-
ally the perception and felt experience of what is attractive and unattractive. Thus 
the thought behind active/passive distinction is that our active orientation toward 
things in practical and theoretical reason, or artistic creation, presupposes a deeper 
and more fundamental openness to the world. It is an openness to being sensuously 
affected and solicited by the world through the medium of our living body, and 
responding by the attraction and repulsion. Investigating these sensorimotor and 
affective depths of experience leads phenomenology to the notion of passive gene-
sis. (Thompson 2007: 29-30)

De passieve genese veronderstelt dat het lichaam, als beleefd lichaam, zichzelf en zijn om-
geving constitueert door een ongewilde vorming van gewoontes, bewegingspatronen, as-
sociaties, geaardheid, motivaties en herinneringen. Op het niveau van de passieve synthese 
in de beleving, is intentionaliteit niet zozeer een objectgerichte intentionaliteit, maar een 
openheid naar de wereld, een open gevoeligheid die geen duidelijke object-subjectstruc-
tuur heeft.44

Belangrijk hierbij is dat Husserl spreekt van een impliciete pre-reflectieve ervaring die nog 
geen thematische ervaring is (nog geen ervaring van iets). Hij maakt een verschil tussen 
ervaring en waarneming gebaseerd op een verschil tussen een pre-reflectieve ervaring van de 
intentionele act en een reflectieve waarneming van een intentioneel object. 

[O]n Husserl’s account, an act of reflection is a founded form or self-awareness in 
the sense that it relies upon a prior, tacit form of self-awareness. To utilize a termi-
nological distinction between perceiving (Wahrnehmen) and experiencing (Erleben) 
dating back to the Logische Untersuchungen: Prior to reflection one perceives the 
intentional object, but one experiences [erlebt] the intentional act. Although I am 
not intentionally directed at the act (this only happens in the subsequent reflection, 
where the act is thematized), it is not unconscious but conscious (HUA III, 162, 
168, 251, 349, IX, 29), that is, given in an implicit and pre-reflective manner 
(HUA IV, 118). Indeed, reflection is often taken to be a thematic, articulated, and 
intensified self-awareneness, initiated in order to bring the primary intentional act 
into focus. However, in order to explain the occurence of reflection it is neces-
sary that that which is to be disclosed and thematized is (unthematically) present, 

44 Dit kan vergeleken worden met het ‘panische’ luisteren bij Roland Barthes ([1976] 1982: 
217-30). 
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Met het oog op het ‘zuivere geluid’ ontwikkelt Schaeffer het concept van het sonore object. 
Hij wijst er vooral op dat het waargenomen object verschillend is van de waarneming zelf 
in die zin dat de kennis van het object resulteert uit verschillende perspectivische waarne-
mingen. Schaeffer haalt Husserls voorbeeld van de tafel aan: als ik een tafel zie, zie ik de tafel 
telkens anders vanuit een andere hoek als ik mij ruimtelijk verplaats. Met andere woorden, 
de waarneming van hetzelfde object verandert. En toch word ik bewust van de identiteit van 
de tafel in het synthetische bewustzijn dat elke nieuwe waarneming toevoegt aan de vorige. 
Dezelfde vorm verschijnt dus telkens anders. Schaeffer beschrijft hiermee het verschil tussen 
een ideëel object en een reëel object. Het reële object is geïndividualiseerd in tijd en ruimte. 

Quant à l’objet idéal, … il se présente comme le même théorème que j’identifie de 
nouveau. Mais, à la différence de l’objet réel, perçu comme extérieur, il n’est pas 
individualisé dans le temps et dans l’espace, si bien que la relation entre perception 
et ressouvenir n’est pas la même. (1966: 264)

Verder wijst Schaeffer erop dat Husserl constateert dat de “imperfectie van de waarne-
ming” niet zo imperfect is. Het gaat er niet om dat het object niet te kennen is “zoals het 
is”, maar om het feit dat er een verschil gemaakt kan worden tussen het geluid als waar-
genomen object en de produkten van mijn waarneming enerzijds of mijn verbeelding 
anderzijds. Zowel bij de waarneming als bij de verbeelding is het object niet de causale 
oorzaak van mijn waarneming, maar een correlaat.

Ce style [le style propre de la perception] est le mode même selon lequel le monde 
m’est donné comme distinct de moi. C’est un style particulier qui me permet de 
distinguer l’objet perçu des produits de ma pensée ou de mon imagination auxquels 
correspondent d’autres structures de la conscience. A chaque domaine d’objets cor-
respond ainsi un type “d’intentionalité”. Chacune de leurs propriétés renvoie aux 
activités de la conscience qui en sont “constitutives” et l’objet perçu n’est plus cause 
de ma perception. Il en est “le corrélat”. (1966: 267)

Makos Solomos (1999) contextualiseert de fenomenologische invalshoek die Schaeffer 
hanteert als een tijdsfenomeen in Frankrijk. In zijn boek La phénoménologie de la percep-
tion (1945) stelt Merleau-Ponty de fenomenologie voor als een ‘stijl’: “elle existe comme 
mouvement, avant d’être parvenue à une entière conscience philosophique” (1945, II).

Schaeffer beschrijft zelf hoe hij tot dat thema van luisteren is gekomen als volgt: 

J’ai donc été conduit à réinventer une approche authentique, adéquate, de l’objet 
de notre écoute, et à m’aider des corrélations entre phénomènes mesurables (c’est-
à-dire physiques) et perceptibles (c’est-à-dire psychologiques). Si j’ai cru d’abord 
travailler sur des objets extérieurs (bien qu’ils fussent les “objets de notre écoute”), 
j’ai bien dû convenir qu’ils étaient surtout marqués par les activités de perception et 
les intentions du sujet. (Schaeffer in Solomos 1999: 62)

zijn experimenten is gebundeld in A la recherche d’une musique concrète (1952). In 1966 
schrijft hij zijn Traité des objets musicaux, een nieuwe ‘notenleer’ die vertrekt van de opge-
nomen klank als objet sonore.

3.1.a. Schaeffer: ‘object sonore’ en ‘écoute réduite’

Voor Schaeffer is het erom te doen het sonore object als fenomeen naast de klank als fy-
sisch object te plaatsen. In het kielzog van Husserl wil hij het luisteren weghalen uit de 
natuurlijke instelling. 

Approprié à l’objet sonore cette fois, je devrai me libérer du conditionnement crée 
par mes habitutes antérieures, passer par l’épreuve de l’époché. Il ne s’agit nullement 
d’un retour à la nature. Rien ne nous est plus naturel que d’obéir à un condition-
nement. (Schaeffer in Solomos 1999: 66)

Het sonore object definieert hij als een akoestische beweging die los van een verwijzing naar 
een bron of een betekenis wordt beluisterd. Schaeffer wijst erop dat l’objet zich enkel in 
het bewustzijn manifesteert en onlosmakelijk met een écoute réduite verbonden is. In de 
terminologie van Brentano benadert Schaeffer het geluid als een fysisch fenomeen. 

Geplaatst binnen een muzikale context wordt het sonore object een muzikaal object en 
l’écoute réduite een écoute musicienne. L’écoute musicienne omschrijft Schaeffer als een luis-
teren dat openstaat voor alle sonore eigenschappen van een klank, zoals een muzikant 
gericht is op het vormen van een kwalitatieve klank, los van de context van die klank.

[…] nous allons écouter les objets sonores d’une oreille musicale, nous donner des ob-
jets sonores convenables, les façonner en conséquence, les extraire de leurs contextes 
naturels: c’est l’invention musicienne, qui relève de la création artistique. (1966: 358)

Schaeffer onderscheidt verschillende criteria van de muzikale perceptie: massa, dyna-
miek, harmonisch timbre, melodisch profiel, profiel van de massa, textuur (grain) en het 
verloop (l’allure). Met zijn musique concrète introduceert Schaeffer eveneens een nieuwe 
luisterattitude. De term concrète heeft hier niets te maken met de herkenbaarheid van de 
klankbron. Het gaat om het feit dat de klank in zijn concreetheid is vastgelegd en in deze 
uiterst genuanceerde ‘concrete’ hoedanigheid herhaald kan worden. Schaeffer heeft zich 
laten inspireren door Husserls transcendentale fenomenologische reductie om het basismate-
riaal van zijn musique concrète te verduidelijken. 

Pendant des années, nous avons souvent fait ainsi de la phénomenologie sans le 
savoir. […] C’est seulement après coup que nous avons reconnu, cerné par Edmund 
Husserl avec une exigence héroïque de précision à laquelle nous sommes loin de 
prétendre, une conception de l’objet que postulait notre recherche. Nous n’en résu-
merons ici […] dans un sens plus retreint, par l’objet sonore. (1966: 262)
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3.1.b. Het sonore object in een audiovisuele context: M. Chion en A. Harrod 

In zijn descriptieve audiovisuele analyse focust Chion op het filmische element vanuit een 
dynamisch model, los van alle bijkomende betekenissen.

Thus, audiovisual analysis is descriptive analysis; it should avoid any symbolizing interpre-
tation of a psychoanalytic, psychological, social, or political nature. Interpretation may of 
course follow, based on the findings of analysis. Here, for example, it is not the symbolism 
of water and waves that interests us, but rather the wave as a dynamic model. (1994: 198)45 

Net zoals Schaeffer zal hij de klank in de film als sonoor object gereduceerd beluisteren van-
uit zijn dynamische dimensie om in een tweede stadium zijn beschrijving te onderwerpen 
aan de compositorische structuur van de film. Maar deze structuur is bij Chion meestal 
vanuit de beeldcompositie of de narratie bepaald, waardoor de klank als sonoor object in een 
aan de klank ‘vreemde structuur’ (grammatica) terechtkomt. Bovendien is Chions theorie 
vooral toegespitst op films met een eerder gesloten narratieve structuur waarin de montage 
van het beeld vooral bepaald is door een temporele montage en een sequentiële narrativiteit. 
Chion heeft niet verder doorgewerkt op de fenomenologische inspiratie van Schaeffer. In 
L’audio-vision (1990) gaat Chion nog uitgebreid in op de correlatie van het sonore object en 
het gereduceerde luisteren die hij plaatst binnen Husserls fenomenologie (1990: 28). Maar 
gaandeweg verwijst Chion hier minder en minder naar. In Le son: traité d’acoulogie (2010) 
verlaat hij de correlatie objet sonore–écoute reduite voor een nieuw begrip, l’auditum, dat niet 
noodzakelijk verwijst naar een opgenomen klank, maar eveneens naar een ‘efemere’ klank. 

Il serait temps maintenant de redéfinir la perception sonore comme, ce qui, ayant 
plus de rapport avec une cause réelle (mais continue d’avoir une dimension figu-
rative/causale), dessine un objet support des différentes écoutes. … notre première 
proposition serait, … tiré du latin “audire”, et voulant dire “chose entendu” – le 
son en tant que perçu, laissant, dans le principe, le mot “son” aux techniciens et 
aux acousticiens, mais aussi à l’usage courant, qu’on ne va pas prétendre réformer…
l’auditum est objet de toutes les écoutes- réduite, causale, figurative, sémantique, 
différents niveaux d’appréhensions à la fois reliés et indépendants – sachant qu’il est 
bien à distinguer de ces écoutes qui le visent et dont il est le support. (2010: 204-5)

Vanuit een fenomenologisch perspectief worstelt Chion met het verschil tussen het geluid 
als fysisch fenomeen, als intentioneel object of als constitutief element van een intentio-
neel object. Hij vat alles samen in één begrip: het auditum. Hiermee lijkt hij terug te gaan 
naar Brentano’s opvattingen over horen en geluid als één mentaal fenomeen. Dit maakt 

45 Deze samenvatting staat enkel in de Engelse vertaling van het boek. Het is niet duidelijk of 
dit een samenvatting is van de vertaalster Claudia Gorbman of dit geschreven is door Michel 
Chion zelf. 

Met zijn sonoor object viseert Schaeffer echter de klank zelf: “C’est le son même que je 
vise, lui que j’identifie” (1966: 267). Hij maakt heel duidelijk het verschil met het luiste-
ren naar de bron en het luisteren naar de betekenis. Als men luistert naar de bron of de 
betekenis van de klank, vertrekt men niet van de klank als sonoor object. In beide gevallen 
verwijst de waarneming naar een ander object dan de klank zelf. De intentie om naar de 
klank te luisteren als een sonoor object, duidt hij aan als l’écoute réduite die hij onderscheidt 
van l’écoute des références.

Hiermee pleit Schaeffer voor de waarneming van de klank (als intentioneel object), de 
sonoriteit zelf, los van betekenis of bron, of welke ‘correspondance’ ook. Interessant is dat 
hij deze waarneming plaatst voor het linguïstische en het muzikale, waardoor hij het mo-
gelijk maakt om het geluid als sonoor object los te maken van zijn bron en voor-opgelegde 
‘syntactische’ structuren. 

Parlant d’indices ou de significations, nous oublions trop souvent la perception so-
nore dont ils ont été tirés, dont l’écoute réduite, visant enfin l’objet sonore lui-mê-
me, va nous permettre de prendre conscience. Et cette perception bloquée, raffinée, 
instable de l’objet sonore, véhicule enfin stoppé de toutes les autres perceptions, est 
dominée par des structures qui, avant d’être linguistiques ou acoustiques, dramati-
ques ou prosodiques, policières ou médicales ou, enfin proprement musicales, sont 
celles de la sonorité. (1966: 334)

De aandacht die Schaeffer geeft aan de ‘zuivere klank’, ontdaan van de evidentie om die te 
verbinden aan een bron of betekenis, is binnen de creatie van een muziekstuk of binnen 
de sounddesign bijzonder interessant. Enerzijds komt hierdoor de nadruk te liggen op het 
bewegingsaspect van de klank door de definitie van het sonore object als een akoestische 
beweging, anderzijds geeft dit de mogelijkheid binnen de film om eenzelfde geluid met 
verschillende visuele contexten te verbinden en zo terug andere bronnen en betekenissen 
met ditzelfde geluid te verknopen. Michel Chion, leerling van Pierre Schaeffer, zal zijn 
gedachtegoed introduceren binnen een filmtheoretisch kader. 

Ik heb Chion al vroeger geïntroduceerd. Maar hier plaats ik zijn filmklanktheorie in de 
context van Schaeffers opvattingen over l’écoute réduite en l’objet sonore. Het sonore object 
speelt een rol in de manier waarop Chion zijn filmklanktheorie uitbouwt (Chion 1990). 
Net als Schaeffer zal hij beweren dat het geluid niet los te maken is van het luisteren. Maar 
gaandeweg verlaat Chion de fenomenologische inspiratie van Schaeffer en plaatst hij het 
geluid binnen de filmtheorie van Bordwell & Thompson, waardoor het geluid meer ten 
opzichte van het beeld besproken wordt (Chion 2003). Op zijn beurt pleit Ariel Harrod 
(2010) ervoor om het filmgeluid als sonoor object als concept terug binnen zijn oorspron-
kelijke betekenis te plaatsen: een dynamische klankbeweging die niet referentieel is. Ik 
geef de opvatting van Chion en Harrod, die het sonore object binnen een audiovisuele 
context plaatsen, kort weer. 
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Schaeffer heeft zonder twijfel een belangrijke stap gezet in de richting van een fenome-
nologische benadering van het geluid. Maar gaandeweg heeft hij de fenomenologische 
analyse ingeruild voor een analyse vanuit door hem vastgelegde criteria. Zijn opvolgers 
hebben de stap niet gezet om het geluid als intentioneel object, of als een constitutief 
element van een intentioneel object binnen de filmische context op te vatten. 

Michel Chion introduceert het sonore object in de audiovisuele context als filmisch ele-
ment dat hij vanuit een dynamisch model voorstelt. Zoals Schaeffer het sonore object in 
een tweede stadium in een muzikale context introduceert, plaatst Chion het sonore object 
binnen de audiovisuele context van de film. Door de verbinding van het sonore object als 
energetische sonore beweging met een visuele beweging, ontstaat een synchrese: de illusie 
wordt tot stand gebracht dat het geluid uit dezelfde bron voortkomt als het beeld (zie 
audiovisueel contract en synchrese bij Chion in Hoofdstuk II).

Chion gaat echter niet verder in op de fenomenologische benadering van het geluid in de 
film. Hij stelt in 2010 een nieuwe term voor: het auditum. Het auditum staat open voor 
alle manieren van luisteren en beperkt zich niet tot de opgenomen klank. Van zijn kant 
stelt Harrod voor om binnen de audiovisuele structuur verder te werken met het begrip 
van het sonore object en de criteria die Schaeffer heeft vastgelegd. 

De uitdaging ligt volgens mij in het verdiepen van een fenomenologische benadering van 
het geluid: vanuit het sonore object als tijdsobject binnen de genetische fenomenologie 
van Husserl. 

3.2. Don Ihde: Voice and listening, phenomenologies of sound (1976)

De postfenomenoloog47 Don Ihde plaatst het geluid in de alledaagse omgeving en heeft 
het niet direct over het opgenomen geluid of het geluid in de film. Hij vertrekt van de 
fenomenologie van Husserl en betrekt eveneens het innerlijke tijdsbewustzijn in zijn fe-
nomenologie van de klank, die zowel over geluid als over de stem en de muziek gaat. Het 
is vooral de manier waarop hij het belang van de ruimtelijkheid in de auditieve ervaring 
en waarneming onderstreept, die ik meeneem in dit onderzoek.

47 Don Ihde stelt een postfenomenologie voor waarin de door de technologie bemiddelde waar-
neming mee is opgenomen. Hij pleit voor een pragmatische fenomenologie die ingaat op de 
fenomenen, eerder dan op het commentariëren van vroegere fenomenologische teksten. Ze is 
toekomstgericht en stelt de fenomenologie in de hedendaagse door-technologie-overspoelde 
dagelijkse realiteit. Ihde gaat in op een waarneming die door de technologie bemiddeld is. 
Vertrekkend vanuit de camera obscura duidt hij aan hoe in de cartesiaanse wereld, het sub-
ject is opgesloten in de box om de voorstelling van de “objectieve” wereld te kunnen bekij-
ken. Dit werd opengebroken door Husserl met het begrip ‘intersubjectiviteit’. (Ihde 2003). 

duidelijk hoe belangrijk het onderscheid (tussen hyletische data, intentioneel object en 
intentionele act) is dat door Husserls fenomenologie is geïntroduceerd. 

In een recente lezing (mei 2010) stelde Ariel Harrod 46 voor om Schaeffers sonoor object 
weer ter harte te nemen vanuit een creatief standpunt. Harrod gaat in op Schaeffers clas-
sificatie van de klank als muzikaal object vanuit morfologische, temporele en structurele 
criteria (Harrod 2010: 2). Volgens Harrod kan het sonore object perfect geïntegreerd wor-
den in een audiovisuele context, met dien verstande dat elk object gekozen is in functie 
van een logica die gestructureerd is door de logica van de film.

Au cinéma, la structure est de caractère audiovisuel; on pourrait alors parler d’une 
sélection en fonction de critères cinématographiques, tenant compte des lieux, de 
l’action, du mouvement des corps, du cadre, de la composition, de la lumière, des 
couleurs, de la narration, du discours, bref, de tout ce qui contribue à la création et 
au relâchement des tensions au cinéma. (2010: 6)

Harrod situeert vooral Schaeffers muzikale focus op het sonore object binnen een audiovisu-
ele context. Vanuit een creatief standpunt pleit hij ervoor om het luisteren van de muzikant 
(écoute musicienne) te behouden binnen de audio-visuele compositorische structuur. Ik haal 
dit even aan om aan te tonen dat Schaeffers opvattingen nog steeds leven binnen de film-
klanktheorie. Maar ook Harrod lost het probleem niet op dat het filmische luisteren niet ge-
lijkgeschakeld kan worden met een muzikaal luisteren. Hij werkt het filmische luisteren niet 
uit in zijn toepassing van Schaeffers concepten binnen een audiovisuele context. 

3.1.c. Besluit

Met zijn objet sonore en écoute réduite introduceert Schaeffer de fenomenologische reduc-
tie van Husserl binnen het veld van de klank en het luisteren. Zijn doel is om vanuit de 
opname van geluid, muziek en stem, een gemeenschappelijke basis te creëren in functie 
van zijn musique concrète. De term ‘concreet’ verwijst hier naar het feit dat de klank is 
vastgelegd en in dezelfde hoedanigheid kan worden gerepeteerd. Toegepast op het geluid, 
ontdoet Schaeffer het luisteren naar geluid van de ‘natuurlijke instelling’ om tot het op-
genomen geluid als akoestische beweging te komen, die los van een verwijzing naar een 
bron of een betekenis beluisterd wordt. 

In zijn Traité heeft Schaeffer het objet sonore als objet musical echter teruggebracht naar een 
fysisch fenomeen zoals Brentano het beschrijft. Zijn grote verdienste is dat hij de aandacht 
gericht heeft op het verschil tussen het fysische object en het fysisch fenomeen en, vanuit het 
luisteren, bruikbare criteria heeft voorzien om de klank als fysisch fenomeen te analyseren. 

46 Harrod, Ariel. “Perspective sur le son (au cinéma): retour sur les travaux de Pierre Schaeffer”, 
78° congrès de l’ACFA, Université de Montréal, 11 mei 2010.



128 129

Ihde spreekt over de ‘stem’ van de dingen. Niet alleen de vorm, maar ook de grootte en 
de textuur van een voorwerp verraadt zich in het geluid. Een rubberen balletje klinkt 
anders dan een glazen balletje. Wanneer we dit over een holle houten vloer doen rollen, 
dan horen we de oppervlakte en de ruimte onder die oppervlakte meeklinken en dit alles 
in de akoestiek van de ruimte waarin het geluid wordt voortgebracht. 

Vanuit het dagelijkse luisteren wijst Ihde eveneens op het cohabiteren van twee verschil-
lende ruimtes in het luisteren: een directionele en een omni-directionele ruimte. Dit 
verschilt van de visuele ruimtelijkheid die steeds naar voren gericht is. In de dagelijkse 
ervaring kan een klank een plaats in de ruimte aanduiden. We horen iets en richten onze 
aandacht naar de plek waar het geluid vandaan komt. Maar de klank kan eveneens een 
ruimte vullen. Gezang bijvoorbeeld in een kerkruimte, vult deze ruimte. Door de echo, 
is het niet meer mogelijk om te focussen op de precieze plaatsing van de bron van het 
geluid. Het luisteren wordt een omni-directionele waarneming: we zitten er midden in en 
worden omgeven door geluiden. Dit is niet mogelijk in de visuele waarneming die steeds 
naar voren is gericht: “Were it to be modeled spatially, the auditory field would have to be 
conceived of as a ‘sphere’ within which I am positioned” (2007: 75).

Met deze ‘sferische’ benadering van het geluid is een volgende stap mogelijk, namelijk de 
verbinding naar de innerlijke, onzichtbare wereld. Ihde geeft het voorbeeld van het luiste-
ren naar de Negende Symfonie van Beethoven in een uitstekende concertzaal en stelt dat 
het auditieve veld de luisteraar omringt. 

If I hear Beethoven’s Ninth Symphony in an acoustically excellent auditorium, I 
suddenly find myself immersed in sound that surrounds me. The music is even so 
penetrating that my whole body reverberates, and I may find myself absorbed to 
such a degree that the usual distinction between the senses of inner and outer is 
virtually obliterated. The auditory field surrounds the listener, and surroundability 
is an essential feature of the field-shape of sound. (2007: 76)

Het is interessant om Ihdes fenomenologie van het geluid en zijn opvatting over de co-
habitatie van directioneel en omni-directioneel luisteren toe te passen op een opgenomen 
geluid in de film. Meestal zijn we in een film gericht naar het geluid zelf: wat er gebeurt. 
Zelden zijn we bezig met de ruimtelijkheid van het geluid die meeklinkt. Toch speelt dit 
een bijzondere rol in de opname van een geluid. Een voorbeeld hiervan vinden we in La 
ville Louvre (1990) van Nicolas Philibert (21.43’-25.40’).

Op een bepaald moment in deze documentaire over het Louvre laat Philibert een archeo-
loge met rode hoge hakken doorheen het gebouw van het museum lopen. Hij benut de 
‘doelgerichte handeling’ van de vrouw, die een klein vaasje naar een atelier in de kelders 
van het gebouw brengt, om ons doorheen het museum te loodsen. In haar stappen ver-
klankt Philibert verschillende ruimtes van het Louvre die elk gekenmerkt zijn door hun 

Ihde stelt voor om de auditieve dimensie binnen de globaliteit van de zintuiglijkheid te 
plaatsen. Hij laat zijn fenomenologie starten bij het luisteren dat hij tegenover het kijken 
stelt. Hij begint met het luisteren naar heel gewone dingen in de dagelijkse wereld. Ihde 
laat kijken en luisteren gepaard gaan met elkaar. Soms gaan ze elk hun weg, soms overlap-
pen ze elkaar, soms vullen ze elkaar aan. Hij somt verschillende mogelijkheden op van het 
‘stomme’ object dat enkel visueel waarneembaar is naar het onzichtbare object dat enkel 
auditief waar te nemen is. 

Een ‘stom’ object als een paperclip brengt in het dagelijkse leven geen geluid voort. Het 
is een statisch object dat niet beweegt. Op het moment dat er beweging is, zoals een vlieg 
die in de kamer zoemt, is het mogelijk om die vlieg eerst auditief waar te nemen. De be-
weging van die vlieg kan met andere woorden visueel én auditief waargenomen worden. 
Ihde leidt hieruit af dat in bewegende fenomenen het visuele en het auditieve elkaar over-
lappen. Maar een klank kan ook een visuele ruimte vullen en daardoor het kijken modu-
leren. Ihde geeft het voorbeeld van de Notre Damekathedraal in Parijs. Op zich laat het 
interieur van dit gebouw al een zeer imposante indruk na door zijn visueel karakter en de 
akoestiek waarin het gemurmel van de toeristen weerkaatst tegen de muren. Maar op het 
moment dat kerkgezangen de ruimte vullen en deze gezangen in echo en re-echo, omni-
directioneel in de ruimte aanwezig zijn, krijgt deze ruimte volgens Ihde een dramatisch 
karakter dat het religieuze verleden doet heropleven. Ten slotte schakelt Ihde het visuele 
uit en merkt hij op dat het luisteren uitnodigt tot verbeelding: het luisteren kan present 
maken wat we op dat moment niet kunnen zien. Hij geeft het voorbeeld van een uil die 
we wel horen roepen als het donker is, maar die we niet meer kunnen zien. 

Ihde besluit dat we bij een eerste benadering van het auditieve veld een aantal auditieve 
aanwezigheden opmerken die het visuele veld niet overlappen. Er zijn geluiden of klan-
ken die bewegingen ‘begeleiden’,48 maar er zijn eveneens geluiden en klanken die geen 
visuele pendant hebben. Alle geluiden en klanken uiten zich als bewegingen. De horizon 
van de auditieve aanwezigheid is temporeel. De stilte omgeeft (surrounds) het veld van de 
auditieve aanwezigheid (2007: 38).

Voor Ihde begint een fenomenologische beschrijving van het geluid bij de ruimtelijkheid 
van het geluid.

Identifying things by sound is part of our ongoing ordinary experience. This com-
mon ability of listening contains within it an extraordinary richness of distinction 
and the capacity to discern minute differences of auditory texture, and by it we 
know to what and often to where it is that our listening refers. (2007: 61)

48 Zofia Lissa (1965) zal in haar functionele benadering van de auditieve laag in de film spreken 
over “beweging onderstrepen”.



130 131

Door het feit dat we ons als luisteraars steeds in het centrum van ons luisteren bevinden, 
worden we opgenomen in de akoestische ervaring van de museumruimtes, alsof we er zelf 
aanwezig zijn. Het klankconcept van Philibert is bewust gebruikt: via het geluid en het tra-
ject van de archeologe laat hij de ruimtes (auditief-haptisch) ervaren, eerder dan ze te laten 
‘zien’. Het geluid houdt geen rekening met het beeldscherm maar doet eerder appèl op ons 
lichaam als luisteraar. We bewegen mee met de archeologe doorheen de museumruimtes. 

Het geluidenveld verbindt dus beide mogelijkheden van de ruimte-ervaring via de klank: 
enerzijds het luisteren naar een klank (als klankevent) die geplaatst kan worden in een 
visuele ruimte en anderzijds het omgeven worden door de klank (als geluidsomgeving). 
Beide gaan dikwijls samen, ze zijn “copresent” volgens Ihde. 

Here an enigma of the auditory field emerges from these two dimensions of field 
spatiality; both the global, encompassing surroundability of sound, which is most 
dramatic and fully present in overwhelming sounds, and the often quite precise and 
definite directionality of sound presence, which is noted in our daily “location” of 
sounds, are constantly copresent. For the description to be accurate, both surrounda-
bility and directionality must be noted as copresent. This “double” dimensionality of 
auditory field characteristics is at once the source of much ambiguity and of specific 
richness that subtly pervades the auditory dimension of existence. (Ihde 2007: 77)

Bovendien maakt Ihde een verschil tussen het sonore veld en de auditieve aura. Iets wat 
klinkt, heeft een auditieve aura. Ihde beschrijft het aan de hand van twee personen die tot 
elkaar spreken in een ‘interfaciale sfeer’.51

The other, when speaking in sonorous speech, presents himself as ‘more’ than some-
thing fixed, ‘more’ than a outline body, as a ‘presence’ who is most strongly present 
when standing face to face. It is here that the auditory aura is most heightened… 
Rather, in the face-to-face speaking the other is there, embodied, while exceeding 
his outline-body, but the other is in my focus as there before me face to face. It is in 
his speaking that he fills the space between us and by it I am auditorily immersed 
and penetrated as sound “physically” invades my own body. (2007: 79)

51 “Zonder de premissen op tafel te leggen zijn we ondergedoken in een holenwereld voor 
twee personen, die beiden de melodieën van de ander met gesloten ogen mee neuriën, nog 
voor de handdruk, gesprek en oogcontact […] zodat we de ontmoeting tussen twee mensen 
in de standaardsituatie van wederzijdse waarneming laten beginnen, dat wil zeggen met 
het elkaar zien in het volle licht. Daarbij zullen we tot de ontdekking komen dat zelfs de 
schijnbaar gedistantieerde en afstandelijke optische ontmoeting met de ander het hare aan 
het tot stand brengen van een tweepolige, intieme wereld bijdraagt” (Sloterdijk 2005: 108). 
(De akoestische intimiteit behandelt Sloterdijk in het zevende hoofdstuk van zijn boek: “Het 
stadium van de sirenen: Over de eerste sonosferische alliantie.”)

eigen akoestiek. Via het geluid van haar stappen beleven we haar traject doorheen het 
museumgebouw en dalen we mee af in de kelders van het museum. Het geluid van haar 
stappen verklankt eveneens de grootte en de vloer- en muurbekleding van de ruimtes. 
Philibert heeft deze scène doelbewust vanuit deze akoestische ervaring van de ruimtes 
geconcipieerd.49

Als toeschouwer/luisteraar tasten we het gebouw mee af met ons gehoor, terwijl we visueel 
het traject van de archeologe volgen. We volgen zichtbaar en hoorbaar haar handelingen 
die ons, met haar rode schoentjes, letterlijk als een rode leidraad meenemen naar de diep-
tes van de opslagplaatsen van het museum.

In het begin van het fragment horen we duidelijk het stappen zelf: het harde ‘inhakken’ 
van de stappen op de stenen tegelvloer met de resonantie van dit geluid in de ruimte. De 
dame zet haar linkervoorvoet duidelijker op de grond dan haar rechtervoorvoet. In een 
tussengang verdwijnt de duidelijke resonantie van het geluid in de ruimte. Ze vervolgt 
haar weg in een tentoonstellingsruimte met voltapijt. Haar stappen klinken nu dof en 
allerlei bijgeluiden die daarvoor onze aandacht niet opeisten, worden nu hoorbaar. De 
vloerbedekking van de volgende ruimte is terug een stenen vloer. Deze ruimte leidt naar 
de keldertrap, een nauwe gang waarin een stil continu gezoem klinkt. Het geluid van de 
stappen van de archeologe is veranderd. Ze daalt de trap af. Het gebruik van haar gewicht 
bepaalt de impact van het geluid van haar stappen. Beneden in de kelderverdieping aan-
gekomen, blijven de camera en de microfoon staan. De archeologe stapt verder. Haar stap 
verwijdert zich zowel van het camerastandpunt als van het microfoonstandpunt.

Er is iets dubbels aan de hand in dit fragment (ik beschrijf het nu vanuit het perspectief 
van de eerste persoon). Enerzijds zie ik de vrouw stappen doorheen de ruimtes. Ik volg 
haar. Als toeschouwer/luisteraar is mijn blik voornamelijk op haar rug gericht, behalve in 
het begin van het fragment. De bron van het geluid is duidelijk zichtbaar: haar stappen 
vallen binnen het beeldkader en verlopen synchroon. Ik geloof dat dit geluid samenvalt 
met de beweging. 

Tot zover is dit een klassiek direct opgenomen geluid, verbonden met het beeld. Maar 
in de opnameomstandigheden heeft Philibert een duidelijke keuze gemaakt.50 De dame 
loopt niet in een door toeristen gevuld Louvre, maar in een leeg museum op het moment 
van de restauratie van het gebouw. Hierdoor ligt de nadruk op de akoestiek waarmee de 
ruimte tot klinken wordt gebracht en op de ondergrond waarop de vrouw loopt. Het 
geluid nodigt uit tot een ruimtelijke ervaring in de beluistering. 

49 Bron: een gesprek met Philibert in Gent, december 2008. Eveneens vermeld in Deshays 
2010, pp. 118-9.

50 Deshays wijst erop hoe Philibert alle overbodige, afleidende geluiden weert uit zijn scènes en 
hiervoor keuzes maakt in de organisatie van de geluidsopnames (2010: 107).
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Smith wijst erop dat in de fenomenologie voortdurend gebruik wordt gemaakt van visu-
ele metaforen, zelfs om het tijdsobject uit te leggen. De visuele fenomenen behoren tot 
de wereld van het licht, terwijl het luisteren begint als het donker wordt, aldus Smith. 
Hij stelt voor om een fenomenologie van de muziek te ontwikkelen, gebaseerd op het 
‘belichaamde subject’ van Merleau-Ponty. Wij zijn geen belichaamde geesten (embodied 
minds) maar bestaan in ons lichaam en nemen waar vanuit ons lichaam. Net zoals Mer-
leau-Ponty stelt Smith voor om zich te richten op de primordiale wereld die niet in het 
licht, maar in de duisternis vervat is.

And the area of darkness and the vague, which is not just the opposite of light and 
clarity but is the very womb of phenomenology in this area where eyes and vision 
fail us (and thus every theory of knowledge or philosophy built thereon) we must, 
like the “blind” learn to feel our way through the darkening night, to listen our way 
through envelopping shadows. It is precisely in this area that sound and sound me-
taphor are important and that phenomenology is eminently a philosophy of sound 
as well as of light, or perhaps more accurately a phenomenology of aboriginal and 
primordial sound. (1979: 43)

Smith spreekt niet alleen over verschijningen, maar ook over het verklanken van de dingen: 
om te controleren of een glas van kristal is, laten we het klinken. Om te weten of een vat 
vol of leeg is, hoeven we het niet uit te gieten, maar is een verklanking voldoende. Hij 
stelt voor om te spreken over een echos, een primordiale klank van geluid, muziek en taal, 
als basis van zijn akoemenologie: “The sonorous sound has to be bracketed, in order that a 
phenomenology of sound can be founded” (1979: 39).

Hiermee valt Smith terug op de fenomenologische reductie van Husserl en stelt hij een 
gelijkaardige basis voor als Pierre Schaeffer voor zijn fenomenologie van de muziek, met 
name de klank die tot haar essentie is teruggebracht en waarin een gemeenschappelijke 
basis gevonden wordt voor datgene wat klinkt: muziek, het gesproken woord en het ge-
luid. Smith noemt het de echos. Pierre Schaeffer noemt de opgenomen klank in correlatie 
met het gereduceerd luisteren het sonore object. 

Smith verwerkt het innerlijke tijdsbewustzijn en de passieve synthese van Husserl in zijn fe-
nomenologie van de muziek. Met het begrip van de passieve synthese stelt hij de constitutie 
van een muziekstuk of een geluidencompositie tegenover de (actieve) constitutie van een 
visueel intentioneel object. Het subject leent zijn oren. Luisteren is een passieve activiteit. 
De intentionaliteit werkt anders in het luisteren dan in het kijken. Het is een passieve in-
tentionaliteit die als affectief waargenomen wordt Deze passieve intentionaliteit beschrijft 
Smith als een bemiddeling tussen de subjectieve luisteraar en de objectieve klank. Een 
compositie wordt als een geheel ervaren zonder tussenkomst van iets dat actief handelt. 

Een mooie toepassing van dit citaat in een audiovisuele context is te vinden in Paranoid 
Park (2007) van Gus Van Sant. Aan het begin van de film (5.52’-10.20’) wordt het hoofd-
personage Alex ondervraagd door een detective. In het gesprek vermeldt de detective dat 
een skateboard is gevonden dat hoogstwaarschijnlijk in verband staat met de begane mis-
daad. Het is Alex’ skateboard. Voor zover we het kunnen zien, verpinkt hij amper, maar 
de wisselwerking tussen het sonore veld en de auditieve aura, die zowel door de woorden 
van de detective als door het luisteren van Alex worden gecreëerd, geeft de intensiteit aan 
waarmee Alex luistert en hoe hij resoneert met de woorden en de stem van de detective.

Don Ihde duidt heel concreet de complexiteit van een geluid in een ruimte aan. Hij 
spreekt over het klinkend voorwerp waarvan de grootte, de vorm, het gewicht, het materi-
aal en de texuur bepalend zijn voor de klank. Hij spreekt over het oppervlak, de textuur en 
de materialiteit van dat oppervlak en de ruimte onder het oppervlak als meeklinkende ele-
menten. Hij spreekt over de ruimte die in het geluid vervat zit en de positionering van het 
klinkende voorwerp in de ruimte. Het geluid is essentieel gekenmerkt door de beweging 
en heeft een temporele horizon. Dat wil zeggen dat het geluid aanvangt en stopt in de tijd. 

Wat betreft de audiovisuele perceptie is het mogelijk dat de auditieve en de visuele percep-
tie elkaar overlappen. Ihde wijst er echter op dat het eveneens mogelijk is dat het geluid 
klinkt buiten de visuele horizon. Dit zet de verbeelding in werking. 

In het luisteren naar een geluid als gebeurtenis is ook het luisteren naar de klankomgeving 
vervat: directioneel en omni-directioneel luisteren zijn co-present in het luisteren naar 
een geluid. 

Ten slotte onderscheidt Ihde het sonore veld en de auditieve aura van een geluid of van 
een stem. Dit onderscheid is interessant in verband met de film en kan de manier van 
opname en montage bepalen.

 

3.3. De akoemenologie van Joseph Smith (1979)

In zijn poging om de fenomenologie te verbreden naar het luisteren en de klank, stelt 
Joseph Smith (1979) dat niet alleen de fenomenen maar ook de akoemena bestudeerd 
moeten worden. Hij stelt voor om een fenomenologie van de muziek te laten vertrekken 
vanuit Merleau-Ponty’s existentiële fenomenologie.

It would be particularly fruitful to work out a musical phenomenology based on 
the “body subject” of M. Merleau-Ponty. We are not embodied minds but “bodily 
beings”. (1979: 24)
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synthese van Husserl. Smith spreekt over een akoemenon in plaats van over een fenomeen 
en over verklanken in plaats van verschijnen. De echos (als primordiaal begrip van de klank) 
komt tot stand in een belichaamd luisteren. 

Hiermee plaatst Smith zijn fenomenologie van de muziek bij een fenomenologie die het 
lichaam en de belichaamde ervaring van een in-de-wereld-zijn centraal stelt. Deze wereld 
wordt ook door andere subjecten ervaren. Het eerstepersoonsperspectief dat noodzakelijk is, 
wordt opengetrokken door de klemtoon te leggen op de intersubjectiviteit. 

Daarnaast stelt hij de niet-objectgerichte ervaring centraal, door het lichaam centraal te 
stellen. Deze self-given ervaring wordt beleefd en beïnvloedt de waarneming op een fun-
damentele manier. 

Smith heeft het over een passieve intentionaliteit. Ik kom hier later op terug. Wat ik nu 
al wil aangeven, is dat door het lichaam centraal te plaatsen, er gesproken kan worden 
over een ‘motorische intentionaliteit’ die zich niet binnen het reflectief bewustzijn van iets 
situeert. Deze ‘motorische intentionaliteit’ die door Merleau-Ponty is geïntroduceerd en 
door Smith verder is uitwerkt in zijn akoemenologie, zal mij de mogelijkheid geven om in 
hoofdstuk V te spreken over de ‘innerlijke beweging’ waarmee het geluid het lichaam van 
de toeschouwer/luisteraar ‘choreografeert’ en gidst doorheen de filmervaring: “Merleau-
Ponty stresses the importance of motor-intentionality and argues that consciousness is not 
primarily an ‘I think’ but an ‘I can’” (Gallagher & Zahavi 2008: 122).

4. 
DANIEL DESHAYS: EEN BENADERING VAN HET 

GELUID EN DE GELUIDSOPNAME IN DE PRAKTIJK

Na een inleiding in Husserls genetische fenomenologie en het voorstellen van een aantal 
fenomenologische benaderingen van geluid en muziek, wil ik dit hoofdstuk afsluiten met 
een terugkeer naar het fenomeen zelf, en iemand aan het woord laten die denkt in het 
geluid. Ik kies voor de Fransman Daniel Deshays die op dit moment het geluidsdeparte-
ment van de ENSATT52 in Lyon leidt. Hij heeft er een 27-tal geluidsmensen aan het werk 
gezet met elk hun specialiteit. ENSATT is geen filmschool, maar een theaterschool. Dit 
houdt in dat Deshays geen typische sound designer voor film is, maar zowel in het gebied 
van muziek, theater als film werkzaam is als ingénieur du son. (Hij stelt zelf een aantal 
vraagtekens bij de term sound designer.) In zijn boek over het geluid in de film Entendre le 

52 ENSATT: Ecole National Supérieure Arts et Techniques du Théatre.

Sounds come together, as it were, of themselves, without the intervention of an 
active agent. The synthetic character of perception must be thematised, for it is a 
stream of impressions, not an isolated phase. And in musical sound impression, re-
tention and protention acquire a synthetic unity of their own in a temporal process 
of continual self completion independently of what we traditionally call conscious 
activity. (1979: 108)

Smith legt verder het verband tussen het innerlijke tijdsbewustzijn en de vorm van een 
compositie die tot stand komt in de passieve synthese.

Time-consciousness is thus the primordial place for the constitution of musical 
identity and unity as well as the source of the connective forms of co-existence and 
succession of objects in consciousness. (Smith 1979: 112)

Hiermee plaatst Smith de fenomenale vorm van een muziekstuk die in de passieve syn-
these tot stand komt tegenover een van buitenaf opgelegde vorm. Smith komt in zijn 
boek verschillende keren terug op het feit dat de musicologie niet louter de ‘wetenschap 
van de muziek’ kan zijn. Hij stelt een transitie voor van een esthetica naar een aisthesis. 

Briefly it means a return to the thing itself as it presents itself in bodily perception. 
By “bodily” perception we mean that we are aware of things not just intellectually 
but as they give themselves to us “in person” in the living context of primordial ex-
perience. The primordial musical experience is that which arises out of our “first” 
encounter with musical sound before any “esthetic judgement”. (Smith 1979: 149)

Muziek wordt dus in de eerste plaats zintuiglijk ervaren door een subject. In de muziek 
wordt een wereld geëvoceerd door een intersubjectieve ervaring. Smith stelt dit zo voor dat 
een componist zijn luisterpubliek nodig heeft om zijn compositie tot stand te laten komen. 

It is rather intersubjective, for music more than any other art of experience de-
mands the overcoming of egotism and a reaching out toward the other. In music, as 
inter-subjective, the creative subject encounters the other. The composer does not 
compose just for himself … he needs and wants listeners. In the interplay between 
composer and listener, between performer and audience, the primordial experience 
we seek to describe comes about. We give ourselves “bodily”. The phenomenology 
of the pre-logical must provide the ground for any philosophical or musical logic. 
(Smith 1979: 183)

Smith stelt, in het spoor van Merleau-Ponty, het lichaam van de luisteraar (body-subject) 
voorop in de muzikale beleving en ervaring die in se intersubjectief is. Interessant is hoe 
hij er de nadruk op legt dat er een andere ‘passieve’ intentionaliteit bestaat in het luisteren 
naar muziek waarvan de constitutie niet zozeer in het reflectieve bewustzijn te situeren is. 
Hiervoor vertrekt hij vanuit het (pre-reflectieve) innerlijke tijdsbewustzijn en de passieve 
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opleveren bij het publiek? Eens het geluid is opgenomen, is het basismateriaal vastgelegd. 
Hieraan kan nog wel worden gesleuteld door het geluid te bewerken, te monteren en te 
mixeren. Maar als bijvoorbeeld een storend geluid mee is opgenomen, dan kan dit niet meer 
weggewist worden (er bestaat geen photoshop voor geluid) of als een geluid in een verkeerde 
ruimte of vanop een verkeerde afstand is opgenomen, dan is dat een onherstelbaar gegeven. 
Dan is dit geluid onbruikbaar voor het beoogde effect. 

Considérer le son au moment de sa prise est sans doute un lieu d’observation ras-
semblant toutes les questions qui seront retrouvées dans la longue chaîne du travail 
jusqu’à son installation dans l’espace. Le point de vue que la prise a engagé est 
déterminant. (Deshays 2006: 35)

Dit is een inzicht dat meestal in de praktijk groeit. Het is door het beluisteren en herbe-
luisteren van de geluiden binnen de montage en de mixage dat dergelijke inzichten rijpen. 
In de analyse van films kom je immers nooit de desillusie tegen dat een opgenomen ge-
luid onbruikbaar is. Als musicoloog ben je wel getraind in het beluisteren van de sonore 
objecten in hun muzikale eigenschappen, maar je bent niet getraind in het horen van de 
ruimtes of de afstanden die mee worden opgenomen. Dit is een terrein dat heel specifiek 
is voor het geluid in de film. Het is door de samenwerking met mijn collega’s geluidsop-
name en mixage, dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit verder uit te diepen. 

Daniel Deshays wijst op de enorme misverstanden die gegroeid zijn binnen de studie van 
het geluid en legt de nadruk op le vécu, de beleving, die in het geluid is vervat en mee wordt 
opgenomen in het luisteren naar het opgenomen geluid. Dit is een nieuwe benadering in 
de studie van het geluid die verder gaat dan de technische, semiotische, psycho-akoestische 
studie van het geluid die het opgenomen geluid isoleren van zijn beleefde context. 

On ne peut se contenter d’étudier le son uniquement dans ses pratiques technologi-
ques. Car s’est dans son fonctionnement qu’il apparaît, non pas sous le regard porté 
à l’objet achevé, mais durant l’acte de son élaboration. Une nouvelle approche reste 
à concevoir pour mieux le voir et le faire entendre.

Évitons de spéculer sur un savoir qui aurait été accumulé, la méconnaissance du 
sonore est trop profonde pour qu’on ait eu seulement l’idée de l’isoler, pour le clas-
ser et l’introduire dans les manuels de sémiologie, les traités de psycho-acoustique 
ou les méthologies d’enregistrement […] elles nous offrent leurs banques des sons 
aplatis, nourriture d’usine pur samplers. Voilà du son calibré, du son en boîte, facile 
à trouver, classé au catalogue des marchands de données tout public. (2006: 37)

Wat Deshays beoogt, is het plaatsen van het geluid in een tijdruimtelijke relatie. Hij 
verzet zich niet tegen de stap van Schaeffer die hij interessant vindt, maar voor hem is dit 
geen voldoende materiaal om de ervaring die het geluid bevat, over te brengen. Hij legt 
de nadruk op het opgenomen geluid als de neerslag, de schriftuur van een beleefde luis-

cinema (2010) en over ‘schriftuur’ van het geluid Pour une écriture du son (2006), stelt hij 
het luisteren en het luisteren bij de opname van het geluid centraal. 

In tegenstelling tot Schaeffer, spreekt Deshays fundamenteel over een gesitueerd luisteren. 
Dit houdt in dat hij naast het opgenomen en vastgelegd geluid als een akoestische beweging, 
eveneens de ruimtelijkheid in dit vastgelegde geluid mee in rekening brengt. Net zoals Ihde 
(III.3.3.2) en Campan (II.5.3), wijst Deshays op het feit dat een geluid niet alleen door een 
beweging geïdentificeerd wordt, maar eveneens ruimtelijke aspecten in zich draagt. 

Si une écriture du son a bien lieu, elle se dessine tout au long du trajet qui relie la 
prise à la restitution finale de ce son dans un autre espace que celui qui a vu son 
origine. Ce parcours est peut être très long, les pratiques des différents secteurs – 
musique, cinéma ou theater – sont divers mais toujours complexes. […] D’emblée 
pour percevoir ce qui s’est écrit et comment cela s’est écrit, il faut suivre un attentif 
parcours d’écoute. Il permet de répérer les choix qui s’effectuent à notre insu en 
amont de toute construction. (Deshays 2006: 35)

Daniel Deshays spreekt over een écriture du son. Hiermee doelt hij op het hele proces van 
de opname tot en met de distributie van de klank. Deshays heeft een lange ervaring in 
de opname, montage en mixage van geluid zowel voor film als voor theater en muziek. 
Voor hem is er een belangrijk onderscheid tussen de opname van geluid voor film en de 
opname van muziek. Dit heeft te maken met de positionering van het lichaam van degene 
die opneemt in de ruimte (wat de situering van zijn luisteren inhoudt ten opzichte van 
het klinkend object en bijgevolg de plaatsing van de microfoon). In de opname van het 
geluid gaat men het geluid zoeken, men kiest de plek met de juiste resonantie, de juiste 
afstand, de juiste akoestiek van de ruimte waarin wordt opgenomen. Een opname van 
muziek verloopt meestal anders. Men plaatst de microfoons eerder vanuit het concept van 
een perspectief waarmee naar de muziek in zijn geheel geluisterd zal worden. Onbewust 
nemen we als luisteraar deze positioneringen mee op. In fenomenologische termen kun-
nen we stellen dat we de opgenomen ruimte en afstand appercipiëren. Ze vormen geen 
onderwerp van onze waarneming maar spelen wel een rol in de manier waarop we een 
geluid ervaren. En preciezer nog, in de termen van Husserl draagt de ruimtelijke postiti-
onering van het geluid bij de opname een kinaesthestetische ervaring over bij het publiek 
die de intentionele waarneming motiveert. 

Ik keer terug naar de praktijk: het opgenomen geluid. Een opgenomen geluid bevat eveneens 
het luisteren van degene die opneemt (preneur du son). Hier wordt meestal weinig aandacht 
aan besteed. De identiteit van een geluid bestaat niet alleen uit muzikale eigenschappen, een 
bron of een betekenis. De geluidsopname geeft niet alleen een geluid (een klankbeweging) 
weer, maar eveneens de positie van de microfoon ten opzichte van het klinkende object, de 
klinkende ruimte, eventueel de beweging van de microfoon, enz. In de praktijk wordt een 
geluid meestal opgenomen in functie van een beoogd effect: welke ervaring moet dit geluid 
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5. 
BESLUIT 

In dit hoofdstuk heb ik het geluid binnen de fenomenologie geïntroduceerd. Zowel Bren-
tano als Husserl hebben het luisteren en de klank geproblematiseerd in hun geschriften. 
Van Brentano leren we het verschil tussen het geluid als fysisch object en het geluid 
als beluisterd fenomeen. Husserl biedt in zijn fenomenologie een mogelijkheid om een 
onderscheid te maken tussen het geluid dat klinkt, de beluistering van het geluid en 
datgene wat die beluistering tot stand brengt. Naast zijn statische fenomenologie die het 
bewustzijn benadert als een bewustzijn van iets, ontwikkelt Husserl een genetische feno-
menologie die ik voorstel als het denkkader voor het bestuderen van het geluid in film. In 
de statische fenomenologie ligt het accent op het intentionele object dat geconstitueerd 
wordt in de intentionele act. Het is de kinaestische gewaarwording die de intentionele act 
motiveert. In de genetische fenomenologie wordt het accent meer op de intentionele act 
gelegd. Husserl ontwikkelt hierin het innerlijke tijdsbewustzijn en het onderscheid tussen 
de passieve en actieve synthese. Hierdoor wordt het mogelijk om te spreken over het een 
pre-reflectief niet-thematisch bewustzijn van een geluid. Een geluid kan ervaren worden 
zonder gethematiseerd te worden. 

Volgens Zahavi kan de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn gezien worden als de 
analyse van de structuur van de pre-reflectieve zelf-manifestatie van onze acts en ervarin-
gen. Oorspronkelijk zijn intentionele acts nog niet reflectief geconstitueerd. Dit komt pas 
tot stand als ze gethematiseerd worden. Zahavi stelt dat voor Husserl naast de kinaesthe-
tische ervaring ook het innerlijke tijdsbewustzijn voorwaarde is voor het tot stand komen 
van een thematische ervaring. 

Naast Husserl heb ik nog verschillende fenomenologische benaderingen van klank, geluid 
en luisteren besproken. Als eerste heb ik Schaeffers Traité des objets musicaux (1966) voor-
gesteld. Schaeffer is geïnspireerd door de fenomenologie van Husserl om zijn begrippen 
van objet sonore en écoute réduite te ontwikkelen. Ik toon echter aan dat Schaeffer de klank 
en dus ook het geluid als intentioneel object bespreekt, en zo het luisteren onttrekt aan 
het luisteren naar de bron of de betekenis. Hiermee zet hij een stap in de richting van een 
muzikale interpretatie van het geluid, eerder dan een fenomenologie van de klank voor 
te stellen. Ik heb erop gewezen dat Schaeffer vooral door de statische fenomenologie van 
Husserl werd geïnspireerd en dat hij niet is ingegaan op diens genetische fenomenologie 
waarin de uitdaging zou liggen om het geluid als tijdsobject te behandelen en na te denken 
over het innerlijke tijdsbewustzijn. 

Ihde, Campan en Smith zijn elk op hun manier die uitdaging wel aangegaan. Zoals reeds 
vermeld, trekken Ihde en Campan allebei het besluit dat het ruimtelijk aspect van het geluid 
in rekening gebracht moet worden. Zij hebben het allebei ook specifiek over het geluid.

terervaring. Een zuiver voorbeeld van zijn opvatting is de geluidsopname in het fragment 
van de rode schoentjes van Nicolas Philibert (2010: 118-9).

De vraag blijft echter hoe men komt tot de keuze van geluiden, tot de keuze van het plaat-
sen van de microfoon in een welbepaalde ruimte op een welbepaalde afstand. 

Daniel Deshays legt in zijn vanuit de praktijk ontwikkelde ‘theorie’ een nadruk op de 
correlatie tussen luisteren en opname. Zijn uitgangspunt is dat een op een drager geregis-
treerde klank de presentatie is van een luisteren. Hiermee stelt hij het ontbreken van het 
ruimtelijk aspect in het sonore object van Schaeffer in vraag. Zelfs al luistert men niet naar 
de bron of de betekenis, dan nog blijft de ruimte in de opgenomen klank meeklinken. 
Anders gezegd, de ruimte waarin het geluid klinkt, is een essentieel bestanddeel van de 
vastgelegde sonore beweging. Een microfoon zomaar op een plaats neerzetten en laten 
opnemen, levert niet noodzakelijk een opname op die overeenkomt met wat de persoon 
naast de microfoon heeft waargenomen. Hij legt de nadruk op ‘intelligent luisteren’ waar-
in keuzes gemaakt worden: “Il faut apprendre à dégager l’inutile” (2006: 17). De keuzes 
betreffen de plaatsing van de microfoon in een ruimte ten opzichte van het klinkende 
object, zowel aangaande de richting als de afstand. De ruimte zelf waarin wordt opgeno-
men, maakt eveneens deel uit van deze keuzes. Om een geluid op te nemen, is bijgevolg 
een luisteren nodig dat dit geluid conceptualiseert, aldus Deshays. Zo ontstaat er een 
correlatie tussen de klank die in de opname beluisterd wordt en de sonore schriftuur, die 
een presentatie is van het luisteren zelf. 

Het lijkt erop dat Schaeffer hier abstractie van maakt en dat hij met het sonore object een 
sonoor fenomeen beschrijft dat niet alleen afstand doet van de verwijzing naar de bron en 
de betekenis, maar ook afstand doet van het oorspronkelijke klankconcept in de opname. 
De eenheid van het sonore object is volgens Schaeffer bepaald door het herkennen van de 
akoestische actie. Het belang van Schaeffers bijdrage is de mogelijkheid om in het sonore 
object muziek, geluid en spraak op eenzelfde leest te schoeien en als energetische beweging 
samen te brengen in de compositie van de ‘concrete muziek’, ontdaan van hun essentiële 
verschil in representatiemodaliteiten. Maar het fenomeen van de klank is divers. 

Binnen de filmklank benadrukt Daniel Deshays de ruimtelijkheid van de klank als essentieel 
element van de opgenomen klank. Hij beklemtoont het feit dat in de auditieve laag in de film 
verschillende representatiemodaliteiten tegelijkertijd aanwezig zijn. Deshays’ opvatting van 
de opgenomen klank kan vergeleken worden met het begrip echos van Smith dat ons tege-
lijkertijd bij Campans visie op de opgenomen klank als echo van de oorspronkelijke klank 
brengt. In de opname klinken zowel de ruimtelijkheid als akoestische sporen in de klankbe-
weging zoals ze bij het oorspronkelijk geluid zijn beluisterd of geconcipieerd.
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HOOFDSTUK IV. 

De ruimtelijke aspecten van het geluid in de film 

1. 
INLEIDING

 
In dit hoofdstuk problematiseer ik de auditieve ruimte in de film. In een eerste deel stel ik 
de vraag in hoeverre de auditieve ruimte heautonoom kan bestaan in verbinding met de 
visuele ruimte. Hiermee onderzoek ik verder wat door Deleuze is ingezet op het einde van 
zijn boek L’image-temps (1985); hij beargumenteert dat in het nieuwe type van filmbeeld 
dat hij voorstelt de klank heautonoom is. Zoals ik reeds vermeld heb, werkt Deleuze dit 
wel uit voor het gesproken woord, maar niet voor het geluid. 

In het tweede deel behandel ik deze vraag vanuit verschillende perspectieven, om dan een 
terminologie voor te stellen in verband met de ruimtelijke aspecten van een opgenomen 
geluid in de film. 

Een eerste perspectief betreft de probleemstelling van de eigenheid van de auditieve ruim-
te ten opzichte van de visuele ruimte. Michel Chion integreert de sonore ruimte in de 
visuele ruimte. Maar aan de hand van een aantal filmfragmenten stel ik deze integratie 
in vraag vanuit het standpunt van de filmwaarneming. Ik stel de auditieve ruimte die tot 
stand komt bij de toeschouwer/luisteraar voorop, in plaats van de sonore ruimte die in de 
filmtekst aangeduid kan worden. 

Als tweede perspectief ga ik in op de ruimtelijkheid van en in het opgenomen geluid. Dit 
is een complexe materie waarop gewezen is van bij het begin van de klankfilm. Hoewel de 
technische middelen op dat moment nog zeer beperkt zijn, zijn theoretici als Béla Bàlasz 
en Robert Beyer zich ervan bewust dat in een geluidsopname of muziekopname de ruimte 
meeklinkt waarin het geluid of de muziek is opgenomen. 

Hierdoor ontstaat er een interessant spanningsveld in de auditieve waarneming tussen 
de sonore ruimte in het opgenomen geluid, de ruimte die wordt geëvoceerd door de 
cineast in de samenstelling van de filmische elementen volgens zijn filmische klankcon-
cept, en de auditieve ruimte die wordt waargenomen door de toeschouwer/luisteraar. 
Om dit onderscheid bespreekbaar te maken, maak ik een zijsprong naar de seriële muziek 
waarin de compositieruimte zeer verschillend kan zijn van de klinkende ruimte van de 
compositie (Nauck 1997) en de opvattingen van Boulez omtrent de auditieve ruimte 
in de seriële muziek die hij onderverdeelt in referentiële (strié) en niet-referentiële (lisse) 
ruimtes. Ik maak deze zijsprong omdat Deleuze op het einde van L’image-temps (1985) 

Don Ihde vertrekt vanuit het dagelijkse luisteren om een fenomenologie van het luisteren 
en het geluid te ontwikkelen. Hij wijst op de complexiteit van het geluid in de ruimte. 
Een geluid klinkt gesitueerd in een ruimte, die zelf eveneens meeklinkt. Met andere woor-
den, in het directionele luisteren naar een geluid is eveneens het omni-directionele luiste-
ren naar de klankomgeving present. 

Joseph Smith poogt in zijn akoemenologie om de fenomenologie te verbreden naar het 
luisteren en de muziek. Smith stelt de luisteraar centraal en bovendien wijst hij voort-
durend op het verschil tussen de visuele en de auditieve waarneming. Hij verdiept het 
nadenken over de auditieve waarneming met begrippen zoals de nadruk de passieve ge-
nese en de passieve synthese, de passieve intentionaliteit die affectief beleefd wordt, het 
luisteren als een passieve activiteit, de primordiale lijfelijke ervaring van de muziek en de 
intersubjectieve ervaring. Hij stelt dat de echos tot stand komt in een belichaamd en gesi-
tueerd luisteren en baseert zijn akoemenologie vooral op de existentiële fenomenologie van 
Merleau-Ponty en de genetische fenomenologie van Husserl. In navolging van Merleau-
Ponty spreekt hij over een lichamelijke intentionaliteit die zich niet binnen het reflectief 
bewustzijn van iets situeert. 

Ten slotte laat ik in dit hoofdstuk Daniel Deshays aan het woord. Zijn benadering van 
het geluid en de geluidsopname is een fenomenologie van het geluid in de praktijk. De 
fenomenologie van het dagelijkse luisteren van Don Ihde wordt bij Deshays een fenome-
nologie van het opgenomen geluid. In zijn geschriften vertrekt hij niet van een fenome-
nologisch denkkader, maar van de fenomenen zelf. 

Deshays’ benadering vanuit een praktijk nodigt eveneens uit om een hoofdstuk aan de 
ruimtelijkheid in het opgenomen geluid te wijden. Hierin wil ik het opgenomen geluid 
op zich belichten, om het dan in een audiovisuele context te plaatsen. Als inleiding van 
dit hoofdstuk, stel ik het probleem van een autonome sonore/auditieve ruimte binnen de 
filmische ruimte. Deze probleemstelling koppel ik terug aan hoofdstuk II waarin ik de 
theorieën over het samengaan van beeld en klank van respectievelijk Michel Chion, Gilles 
Deleuze en Véronique Campan heb voorgestel



142 143

2. 
PROBLEEMSTELLING VAN DE AUTONOME AUDITIEVE 

RUIMTE IN DE FILMISCHE RUIMTE

De filmische ruimte is vanaf de klankfilm een audiovisuele ruimte die door een gelijk-
tijdig verloop van klank en beeld gedefinieerd is. Dit wil zeggen dat een visuele ruimte 
die weergegeven en/of gesuggereerd is in beeld, wordt samengezet met een sonore ruimte 
die weergegeven en/of gesuggereerd is in klank. Zelden is de filmische ruimte een enkel-
voudige ruimte die vanuit één perspectief te bevatten is. Bij nader inzicht is ze meestal 
samengesteld en ervaart de toeschouwer/luisteraar verschillende ruimtes tegelijkertijd. 
Vanuit een beeldgecentreerde visie op film, wordt de sonore ruimte meestal afhankelijk 
of ten opzichte van de visuele ruimte in de film beschreven.53 Dit heeft niet alleen zijn 
oorsprong in het feit dat de film bij aanvang een stil, beeldend medium was waarbij 
de muziek een begeleidende functie had, maar eveneens in het feit dat de filmindustrie 
vertrekt van scenario en beeldopname als basiselementen om een film tot stand te bren-
gen. Dit is vooral het geval in de klassieke Amerikaanse cinema.54 Ondertussen is hierin 
verandering gekomen, mede door de evolutie van de technologie, maar ook door de 
invloed van de Europese cinema. De Nieuwe Hollywoodfilm vond inspiratie in het vrije 
denken over geluid van de Nouvelle Vague (Whittington 2007: 19-27; Flückiger 2001: 
123), waardoor de sound designers en componisten meer en meer van bij het begin bij het 
filmproductieproces betrokken worden.

In het eerste en het tweede hoofdstuk heb ik beschreven hoe de klank nog steeds meestal 
vanuit of ten opzichte van het beeld wordt beschreven. Bordwell & Thompson (1979) 
introduceren de begrippen diëgetische en non-diëgetische klank. Ze beschrijven de non-
diëgetische klank als een klank die geen bron heeft binnen de diëgese, de wereld van de 
vertelling. Filmmuziek kan hier een voorbeeld van zijn. Hiermee openen zij een veld voor 
de werking van de klank ten opzichte van de toeschouwer/luisteraar. De diëgetische klank 
daarentegen heeft wel een bron in de wereld van de vertelling en situeert zich binnen of 
in relatie met de (visuele) ruimte in het beeldkader (1979: 366-72).

53 Zie onder andere de tri-cercle van Michel Chion, beschreven in II.3.1C.1.b.

54 “Since establishing the proof of their commercial viability in 1927, American filmmakers 
have mainly utilised these aural ingredients to emphasise the visuals, to no greater extent 
than a stage play. The general use of these elements has been to promote comprehension and 
defuse any confusion of the narrative. A great majority of filmmakers have conventionally 
employed music to underscore emotion; they have, for the most part, used dialogue to define 
characters and sound effects to accentuate specific objects on the screen” (Barnes 2005: 12).

letterlijk verwijst naar Boulez en naar de seriële muziek om zijn nieuwe filmconcept voor 
te stellen. Bovendien is Boulez’ terminologie van espace lisse en espace strié via Deleuze & 
Guattari (1980) uitgewerkt door Laura Marks (2000) binnen de filmtheorie. Marks heeft 
het echter enkel over de visuele ruimte en niet over de auditieve ruimte in film. Enerzijds 
vergelijkt Marks de espace strié met de optische visuele ruimte en de espace lisse met de 
haptische visuele ruimte. Anderzijds werkt zij de haptische visuele ruimte als filmische 
ruimte verder uit als een ruimte waarvan de toeschouwer het centrum vormt. Voor haar 
zijn optische en haptische visualiteit complementair. Ik ga hierop in omdat de auditieve 
ruimte niet alleen eveneens haptisch is, maar daarnaast een eigen referentiële of niet-
referentiële ruimte kan creëren. Hiervoor is het geluid niet noodzakelijk afhankelijk van 
een beeld of van een narratie. Om dit te kunnen vatten, is het noodzakelijk om stil te 
staan bij de geluidsopname. 

Het is in de echo-theorie van Véronique Campan dat de relatie tussen het oorspronke-
lijke geluid en het opgenomen geluid scherp wordt gesteld. Campan wijst erop dat in 
een opgenomen geluid steeds het oorspronkelijke geluid, en dus de ruimte waarin dat 
oorspronkelijke geluid geklonken heeft, vervat zit. De cineast kan dus kiezen voor een 
mise-en-scène in de geluidsopname, hij kan ervoor kiezen om een luisterpunt mee te 
geven aan de toeschouwer. Bovendien is het mogelijk om in het geluid een andere wereld 
te evoceren dan de zichtbare wereld. Dat maakt het mogelijk om ‘innerlijke’ ruimtes te 
evoceren in het geluid en door de ruimte die in het opgenomen geluid meeklinkt. Met 
andere woorden, een geluid opnemen vraagt om een geluidsconcept dat bepaald wordt 
door de cineast. 

Ik vond het belangrijk om deze materie die ik vanuit verschillende theoretische perspec-
tieven heb benaderd, ook vanuit de praktijk te belichten. Het is immers in de praktijk 
van het opnemen van een geluid dat alles duidelijk wordt. Pas als je met geluidsopname-
apparatuur op stap gaat, hoor je het verschil tussen wat een microfoon opneemt en wat 
je zelf hoort. Iedereen vindt het evident om foto’s te nemen en de ‘realiteit’ in te blikken 
binnen een kader. Maar voor het geluid bestaat er geen kader. Hierin verschilt de opname 
van een geluid van de opname van een beeld. Het is dus belangrijk om de ruimtelijke 
aspecten van het opgenomen geluid en de auditieve ruimte apart te bestuderen, om ze 
daarna terug binnen een audiovisuele context te plaatsen. 
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men in het creatieproces steeds moet vertrekken vanuit een visuele ruimte om daarna alles 
wat men er niet in kan vertellen of duidelijk mee maken door middel van het geluid op te 
lossen? Campan beweert het tegendeel en stelt dat door de opname de ruimtelijkheid van 
het oorspronkelijke opgenomen geluid steeds meegenomen wordt in de verwerking van 
dit geluid in de film. Zij spreekt over het opgenomen geluid in de film als echo van een 
oorspronkelijk geluid in plaats van over het geluid als meerwaarde van een beeld. 

Ik stel voor om bij wijze van experiment aan de auditieve kant te gaan staan en de vraag scherp 
te stellen: is het mogelijk om binnen het creatieproces te vertrekken van een auditieve ruim-
te die al dan niet visuele ruimtes oproept? Is het mogelijk om binnen de film een auditieve 
ruimte te creëren die vertrekt vanuit de ruimtelijkheid van het geluid? De vraag die daarop 
volgt is: in hoeverre laat deze auditieve ruimte zich vangen binnen het visuele kader? Anders 
gesteld: in hoeverre hebben we het visuele kader nodig om deze auditieve ruimte te ervaren 
en ze ruimtelijk te ervaren? Chion geeft zelf de grenzen van zijn benadering aan door erop 
te wijzen dat hij het niet heeft over de “innerlijke klank” (le son interne) (Chion 2003: 224).

Chion gaat dus niet in op een zeer specifieke eigenschap van het geluid, namelijk de weergave 
of evocatie van wat zich onder of naast de zichtbare fenomenen bevindt. Via het geluid en het 
luisteren is het immers mogelijk om dieper door te dringen tot ruimtes die onzichtbaar en 
virtueel zijn en niet meer via de visuele waarneming functioneren. Deze grenzen van Chions 
theorie worden vooral duidelijk als men vertrekt vanuit de perceptie en de positie van de toe-
schouwer/luisteraar. Een toeschouwer/luisteraar kan opgenomen worden in een auditieve 
ruimte die de suprematie van het beeld en van het beeldkader doet vervagen. Mijn hypothese 
is dat in het geluid een andere ruimtelijke beleving tot stand kan komen dan in het beeld en 
dat dit een onbemiddelde ruimtelijke beleving is die de visuele ruimtelijke beleving conta-
mineert.56 In het geluid weerklinkt immers onder andere de akoestiek van de ruimte, de tex-
tuur van de materialen die het geluid voortbrengen en de positionering van het geluid in de 
ruimte (zie Ihde III.3.2.). Door niet alleen te focussen op het geluid als echo verruim ik het 
filmische luisteren van Campan. Dit zou betekenen dat de auditieve ruimte een autonome 
status moet krijgen binnen de audiovisuele ruimte. 

Dit standpunt wordt eveneens aangegeven door de literatuurwetenschapper en film-
klanktheoreticus Rick Altman (1992). Hij gaat in op consequenties van de beleefde waar-
neming van de beluisterde klank door erop te wijzen dat in de film verschillende luis-
terpunten tegelijkertijd kunnen worden ingenomen. Hij toont aan dat de relatie tussen 
klank en beeld in film niet altijd vanuit een realiteitsgetrouw concept ontstaat, maar vaak 
geconcipieerd wordt ten opzichte van de toeschouwer/luisteraar. Door een luisterpunt 
(point of audition) wordt het mogelijk te luisteren vanuit het lichaam van een personage 
en zo twee standpunten tegelijkertijd in te nemen: dat van het personage en dat van de 

56 Campan spreekt over contamineren om de wederzijdse beïnvloeding van beeld en geluid te 
bespreken. 

Deze concepten van diëgetische en non-diëgetische klank en van een klankbron binnen 
en buiten het beeldkader zijn overgenomen in de filmklanktheorie van Michel Chion. 
Hiermee ontwikkelt hij een theorie over de ruimtelijke plaatsing van de klank in de film, 
gerelateerd aan het beeldkader of de diëgese. In Un art sonore, le cinéma (2003) stelt 
Chion heel duidelijk dat er geen autonoom sonoor veld bestaat in de film en dat de reële 
en imaginaire dimensies van dit veld steeds samen met het beeld tot stand komen.

La notion de champ sonore, au cinéma, est donc complètement articulée à ce que 
l’image fait apparaître. En d’autres termes, il n’y a pas au cinéma de champ sonore 
autonome, c’est en collaboration avec l’image que se créent ses dimensions réelles et 
imaginaires, qu’en même temps le son ne cesse de déborder et de transgresser et c’est 
dans ce double mouvement que vit le son au cinéma. (2003: 223)

De visie die uit dit citaat blijkt, is zeker niet evident. Om te beginnen is het niet duide-
lijk of het nu gaat om het sonore veld of om het auditieve veld. Chion maakt blijkbaar 
geen verschil tussen de ruimtelijkheid van de sonore klank op zich en de manier waarop 
de toeschouwer/luisteraar klank en beeld verbindt vanuit de waarneming (het luisteren 
en het kijken). Hij stelt dat de klank steeds wordt aangetrokken door de visuele ruimte 
(aimantation spatiale) (2003: 206). 

Hij wijst op het feit dat het shot55 een eenheid is in de film van waaruit een analyse kan 
vertrekken en dat hiervoor geen equivalent in de klank bestaat omdat er meestal verschil-
lende lagen tegelijkertijd klinken en de verbindingen (raccords) niet steeds waarneembaar 
zijn. Waar Chion het echter helemaal niet over heeft, is over de ruimtelijkheid die in een 
klank zelf kan vervat zijn en die een al dan niet visuele ruimte oproept bij de luisteraar. 
Hij heeft het niet over datgene wat centraal staat bij Campan en Deshays. 

Het probleem dat ik hier wil aankaarten is dus in hoeverre er gesproken kan worden over een 
autonome auditieve ruimte binnen de filmische ruimte. In een audiovisuele waarneming 
wordt deze autonome auditieve ruimte op een of de andere manier verbonden met de visuele 
ruimte. Daar bestaat geen twijfel over. Maar Chions vooropstelling is dat de klank binnen 
het audiovisuele niet losgekoppeld kan worden van het beeld, net zoals het beeld niet los-
gekoppeld kan worden van de klank. Chion vertrekt eenzijdig vanuit het beeld (het shot als 
analyse-eenheid) waardoor er geen autonome auditieve ruimte meer mogelijk is.

Dit stemt tot nadenken. Is de filmische ruimte daadwerkelijk steeds vanuit het beeld ge-
definieerd? En is ruimtelijk gezien het geluid niet meer dan een ‘meerwaarde’ ten opzichte 
van het beeld of een uitbreiding van het visuele filmische beeld? Stelt Chion hiermee dat 

55 Het shot is de basiseenheid van het filmverhaal. De materiële definitie luidt: een stuk film 
waarin het verloop van de handeling geen onderbrekingen vertoont. Zie: Monaco, James, 
1984. Film: Taal, techniek en geschiedenis. Weesp: Wereldvenster. p. 113.
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concreet ervaren situaties, mogelijk? Kunnen we stellen dat deze cohabitatie en gelijk-
tijdigheid van ruimtes (en tijd) vanzelfsprekender is voor de auditieve ruimte dan voor 
de visuele filmische ruimte? Sluit deze manier van denken aan bij de spatiale montage 
waarover Lev Manovich spreekt in zijn boek The Language of the New Media (2001)?59 
Zelfs al is in de beeldmontage van een film de industriële sequentiële manier van narratie 
gehanteerd, dan is dit zelden het geval voor de klankband. Zelden klinkt er maar één 
enkele ruimte die volledig overeenstemt met wat er zich in het beeld afspeelt. Op het 
moment dat muziek en geluid tegelijkertijd klinken zijn er sowieso al twee verschillende 
sonore ruimtes aanwezig die elk op een eigen manier functioneren. Dit is een aspect dat 
heel weinig wordt aangehaald in een traditionele filmanalyse. 

In deze probleemstelling wil ik terugkeren naar het begin van de klankfilm. Van bij het 
begin was het probleem van de auditieve autonome ruimte aanwezig in de teksten over de 
klankfilm. De vraag was eerder omgekeerd: hoe is het mogelijk om deze auditieve ruimte 
te verbinden met het beeld? Zal ze de esthetische verworvenheden van de stille film niet 
bederven? Deze vraag is in de vergetelheid geraakt door opvattingen over klankfilm die 
de verstaanbaarheid van de dialoog en getrouwheid van het geluid ten opzichte van het 
beeld hebben opgedrongen en in een productioneel proces hebben vastgelegd.60 Het pro-
bleem van de autonomie van de auditieve ruimte duikt echter weer op in hedendaagse 
films die minder vertrekken vanuit de suprematie van het beeld en die de narratie bij de 
toeschouwer/luisteraar tot stand laten komen. Het is op deze films dat deze studie zich 
richt. Binnen dit kader dringt zich de noodzaak op om andere concepten dan de represen-
tatieconcepten te hanteren. Ik koppel de vraagstelling naar de autonome auditieve ruimte 
binnen deze probleemstelling dan ook aan een aantal filmfragmenten.

59 Lev Manovich stelt voor om tegenover de montage van de klassieke filmische ruimte, die 
voorgesteld wordt als een montage in de tijd, een ruimtelijke montage te stellen: “Cinema 
followed this logic of industrial production as well. It replaced all other modes of narration 
with a sequential narrative, an assembly line of shots that appear on the screen one at a time. 
This type of narrative turned out to be particularly incompatible with the spatial narrative 
that had played a prominent role in European visual culture for centuries. From Giotto’s 
fresco style at Capella degli Scrovegni in Padua to Courbet’s ‘A Burial at Ornans’, artists 
presented a multitude of separate events within a single space that can be taken in by the 
viewer all at once” (2001: 322).

60 “Normally, narration is attributed to how filmmakers edit the picture, followed by discus-
sions on camera movement and mise-en-scene. As Allan Rowe explained in An Introduction 
to Film Studies (1996, p. 102, 106,109): ‘Having assembled other components of our shots, 
the next procedure involves a process of recording these elements [...] Having created the 
pro-filmic event and lit it, the next set of choices surround the positing of the camera [...] 
Having established the codes contributing to our understanding of the single shot, we can 
now look at the combination of shots which construct a film flowing over time [...] The final 
element in constructing the ‘image’ of a film is the soundtrack’” (in Barnes 2005: 17).

kijker/luisteraar die kijkt naar het beeld. Hierdoor worden auditief twee beleefde ruimtes 
met elkaar verbonden en de relatie tussen beide ruimtelijke belevingen duidelijk gemaakt. 

The point-of-audition sound thus constitutes the perfect interpellation, for it in-
serts us into the narrative at the very intersection of two spaces which the image 
alone is incapable of linking, thus giving us the sensation of controlling the relati-
onship between those spaces. (Altman 1992b: 61)

Ook de filmtheoretici Thomas Elsaesser en Malte Hagener (2007) vertrekken vanuit de 
beleefde waarneming van de beluisterde klank als ze spreken over de surround klankdis-
tributie in een filmzaal. Het luisteren is voor hen een ruimtelijke waarneming waarbij 
de toeschouwer/luisteraar een lichamelijke aanwezigheid (Körperwesen) is die akoestisch, 
sensomotorisch, somatisch en affectief in de textuur van de film verweven is (2007: 19). 
Ze stellen dat het vanuit deze visie nodig is om andere concepten te ontwikkelen dan de 
representatieconcepten om een filmervaring te beschrijven. Door te vertrekken vanuit 
het luisteren komt de nadruk op de ervaring van de ruimtelijkheid en op de innerlijke 
ervaring van de toeschouwer/luisteraar te liggen (2007: 166).57

Met andere woorden, een sonore ruimte wordt auditief ervaren en waargenomen. Ze 
roept niet alleen auditieve maar ook beleefde 58ruimtes op die zich onderscheiden van 
“optisch geometrische ruimtes”.

Het onderzoeken van deze auditieve ruimte binnen een audiovisuele context is een bij-
zondere uitdaging. Een klankband is immers opgebouwd vanuit divers sonoor materiaal 
met een eigenheid en eigen manieren om een auditieve ruimte tot stand te brengen. Zo is 
een auditieve ruimte die opgebouwd is vanuit geluid fundamenteel verschillend van een 
muzikale auditieve ruimte als je vertrekt van de situering van het lichaam van de luisteraar 
ten opzichte van de klank. In mijn benadering, waarin het geluid geen representatie is van 
iets, is het mogelijk om in het geluid een gelaagdheid van betekenissen tot stand te laten 
komen bij de toeschouwer/luisteraar. Hierbij vertrek ik van de hypothese dat abstracte, 
virtuele en concrete ruimtes cohabiteren in de auditieve ruimte van de film. De gelijk-
tijdigheid van verschillende auditieve ruimtes is te vergelijken met sommige muzikale 
composities van de twintigste eeuw. In Le sacre du printemps (1913) van Igor Stravinsky 
bijvoorbeeld is het tonale éénmakende perspectief in de abstracte muzikale ruimte door-
broken door de polytonaliteit en de polyritmiek. In deze compositie cohabiteren verschil-
lende interne muzikale ruimtelijke organisaties (Van den Toorn 1987).

De vraag is in welke mate we dit kunnen vertalen naar film. Is een gelijktijdigheid van 
verschillende auditieve ruimtes, die elk verbonden zijn met interne gestructureerde of 

57 Elsaesser en Hagener verwijzen naar de fenomenologie zonder hier concreet op in te gaan. 

58 Zie hoofdstuk V.
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afford a new potentiality of montage development and perfection” (Weis [1928] 1985: 83). 
Pudovkin gaat concreter in op dit thema in het artikel “On asynchronism” (1929).66 Michel 
Chion (2003) bekritiseert dit artikel precies vanuit het standpunt dat de auditieve ruimte in 
de film nooit losgekoppeld kan worden van de visuele (het kader).

2.1.a. Het auditieve veld bij Pudovkin: geluid als weergave van een ‘innerlijke inhoud’

In “On asynchronism”denkt Pudovkin na over de manier waarop in de klankfilm de visuele 
en de auditieve ruimte samengebracht kunnen worden. Hij stelt dat op die manier het ge-
luid de potentiële expressiviteit van de inhoud van de film kan verhogen door de innerlijke 
inhoud weer te geven die niet door het beeld getoond kan worden. Hij geeft twee voorbeel-
den. In een eerste situatie beschrijft hij hoe twee ervaren ruimtes simultaan bij elkaar kunnen 
worden gebracht door het superponeren van een auditieve en een visuele ruimte. Hij geeft 
het voorbeeld van een man die opgegroeid is in de stad en zich te midden van een woestijn 
bevindt. Met de klankfilm is het mogelijk om stadsgeluiden te introduceren bij het beeld van 
de woestijn. In een stille film zou een shot van de stad ingelast moeten worden om dit duide-
lijk te maken. In de stille film moet alles in een lineair verloop getoond worden, terwijl het 
met de klankfilm mogelijk is om simultaan twee totaal verschillende werelden bij elkaar te 
brengen. Het geluid kan de innerlijke, niet-zichtbare wereld van de man in geluid weerge-
ven. Pudovkin beschrijft dit principe als asynchronisme, een principe dat volgens hem wel 
toegepast wordt maar nog niet algemeen erkend is.

In een tweede situatie wil hij aantonen dat in de dagelijkse realiteit ‘synchroniciteit’ niet 
zo vanzelfsprekend is. Hij doet dit aan de hand van de beschrijving van de volgende 
situatie. Je zit in je kamer te lezen met het venster open. Plots hoor je iemand om hulp 
roepen. Je kijkt op en je ziet enkel het venster. Je staat op, loopt naar het open venster en 
kijkt naar buiten. Je ziet het verkeer en hoort nog steeds het geschreeuw. Je let niet op het 
geluid van het verkeer. Uiteindelijk zie je de plek waar het geschreeuw vandaan komt: een 
menigte staat rond een gewonde man die door iemand opgetild wordt. Op het moment 
dat je de gewonde man ziet, is hij gestopt met schreeuwen. Je wordt je nu steeds meer 
bewust van het verkeer en te midden van dit geluid hoor je de sirenes. Luisterend naar het 
verkeer en de sirenes merk je op dat de man in kwestie dezelfde kleren heeft als je broer 
met wie je om 2 uur hebt afgesproken. Op dat moment besef je dat de gewonde man je 
broer is. Je kijkt vlug naar de klok en je hoort de klok tikken. Dat is het eerste synchrone 
moment sinds de schreeuw, schrijft Pudovkin:

In the tremendous tension that follows, the anxiety and uncertainty whether this 
possibly dying man may not indeed be your brother himself, all sound ceases and 

66 Pudovkin, VsevolodV.I.., 1929. “A-synchronism”. In: Theory and Practice: Filmsound. 
Elisabeth Weis & John Belton (eds.). New York: Columbia University Press, 1985.

2.1. Observaties bij het begin van de klankfilm 

Van bij het begin van de klankfilm verwijzen een aantal cineasten en theoretici naar de 
ruimtelijke mogelijkheden van het geluid of de klank. Béla Bàlasz61 wijst er in 1930 op dat 
een klank niet los te maken is van een ruimte. Hij stelt dat dezelfde klank van dezelfde stem 
anders klinkt in een kelder, onder een hoge koepel, op het water of op straat ([1930] 2004: 
150-82). Hierbij aansluitend schrijft Rudolf Arnheim62 in 1932 dat een klank de illusie van 
een concrete ruimte kan oproepen, terwijl het beeld nauwelijks de diepte en de Körperlich-
keit van de ruimte weergeeft. Wanneer beeld en geluid samenkomen, draagt het beeld ook 
bij tot de ruimtelijke ervaring. Vanuit deze vaststellingen zal Arnheim ervoor pleiten om de 
klankopname zo dicht mogelijk bij de beeldopname te situeren ([1932] 2002: 189-260). In 
haar artikel “Applause: the Visual and Acoustic Landscape” (1985) wijst Lucy Fischer63 op 
het feit dat Ruben Mamoulian zich zeer bewust was van de geluidsperceptie van zijn publiek. 
In zijn film Applause (1929) slaagt Mamoulian erin om met de beperkte technische midde-
len van die tijd een travel64 te maken in het geluid. De muziek in het eerste shot van deze film 
voert ons al meteen naar het podium waar Kitty Darling optreedt, terwijl het beeld een lege 
straat toont. Hierdoor creëert hij de illusie voor de toeschouwers/luisteraars dat ze zich in de 
gefilmde ruimte bevinden (Fischer 1985: 232-46).

Het is echter in Rusland dat we de meest radicale standpunten vinden. In 1928 publiceert 
Vsevolod Pudovkin samen met Sergei Eisenstein en Grigori Alexandrov een ‘statement’ met 
een pleidooi voor een ‘contrapuntische’ relatie tussen klank en beeld.65 Dit houdt in dat de 
nieuwe mogelijkheden van de montage vertrekken bij de ontkoppeling van auditieve en de 
visuele ruimte: “Only a contrapuntal use of sound in relation to the visual montage piece will 

61 Balász, Béla, [1930] 2004. Der Tonfilm in Der Geist des Films. Berlin, Budapest: Hanser, pp. 
150-82.

62 Arnheim, Rudolf, [1932] 2002. Film als Kunst. Frankfurt: Suhrkamp, Carl Hanser Verlag, 
pp. 189- 260.

63 Fischer Lucy, 1985. “Applause: the Visual and Acoustic Landscape”. In: Weis, 1985, pp. 232-
46.

64 Een travelling-shot is een shot waarbij de camera beweegt van het ene punt naar het andere 
(Monaco 1977: 470). Mamoulian past dit principe toe op de microfoon.

65 In 1928 publiceren de Russen Pudovkin, Eisenstein en Alexandrov een statement over 
klankfilm in een tijdschrift in Leningrad. Zij vertrekken vanuit het gegeven dat de montage 
de film tot zo’n krachtig medium heeft gemaakt: “The affirmation of montage, as the chief 
means of effect, has become the indisputable axiom on which the worldwide culture of the 
cinema has built” ([1928] 1985: 83). Het is vanuit de montage dat ook het geluid in de film 
bedacht moet worden. Een opname van een ‘gesproken theater’ zou de hele eigenheid van de 
film verwerpen. Daarom moet de klank contrapuntisch gebruikt worden en niet synchroon 
met het beeld.
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historisch te plaatsen en Pudovkins tekst niet alleen vanuit compositorische begrippen, 
maar eerder vanuit de probleemstelling van de audiovisuele waarneming te lezen. Mis-
schien legt Pudovkin te veel de nadruk op het verloop van het bewegende beeld en de 
klank, terwijl in essentie in beide teksten aangeduid wordt dat met de klank een andere 
(onzichtbare) ruimte kan geëvoceerd kan worden. Door deze verbondenheid aan die an-
dere (onzichtbare) ruimte is het mogelijk om simultaan verschillende ruimtes te laten co-
habiteren, waardoor met de klank de complexiteit van de geregistreerde wereld vollediger 
weergegeven kan worden.68

2.1.b. Kritiek van Michel Chion op het artikel van Pudovkin

Michel Chion geeft in Un art sonore, le cinéma (2003) commentaar op beide teksten van 
Pudovkin. Chion wijst er terecht op dat de termen contrapunt en non-synchronisatie niet 
precies omschreven zijn: “le problème est de savoir ce qu’on appelle contrepoint et non-
synchronisation” (2003: 181). Het eerste voorbeeld van Pudovkin bekritiseert hij vanuit 
het feit dat Pudovkins voorstelling niet te begrijpen zou zijn. Hij stelt zich de vraag hoe een 
toeschouwer/luisteraar kan weten dat de stadsgeluiden symbolische of mentale akoesma-
tische geluiden zijn binnen een concrete diëgetische realiteit die door het beeld gegeven 
wordt. Met andere woorden, hoe kan een toeschouwer/luisteraar begrijpen dat, wanneer 
hij op het scherm een man in de woestijn ziet en stadsgeluiden hoort, die geluiden behoren 
tot de mentale wereld van het personage of als symbool onder het beeld gezet worden: “Là 
justement surgit une difficulté: celle de faire percevoir comme mentaux ou symboliques 
des sons acousmatiques, alors que l’image donnerait la réalité concrète diégétique” (Chion 
2003: 181). Chion verbindt de klank rechtstreeks met het gelijktijdige beeld, in een verticale 
doorsnede, zonder enige aandacht voor het feit dat de manier waarop klank ruimtes oproept 
anders kan zijn dan alleen maar een verbinding te leggen met een beeld.69 Dit veronderstelt 
impliciet een lineaire tijdsstructuur in de film, waardoor geen betekenissen kunnen ontstaan 
in datgene dat het besproken moment in de film voorafgaat.70 

68 In het artikel “Music and Space in the French Heritage Film” (2006) verbindt Phil Powrie 
deze verknoping van ruimtes met Foucaults begrip “heterotopia”, “a term to identify 
counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all the other real 
sites that can be found within the culture, are simultaneoulsy represented, contested, and 
inverted” (2006: 94).

69 Didi Merlin schetst de problematiek van diëgetische en non-diëgetische klank in “Diegetic 
Sound. Zur Konstituiering figureninterner und -externer Realitäten im Spielfilm”. In: 
Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung. 6, 2010, pp. 66-100. Hij wijst op de grenzen van de 
terminologie van Chion en Bordwell in verband met het weergeven van de innerlijke wereld 
van een personage. 

70 Zie infra, structuur van het innerlijk tijdsbewustzijn bij Husserl en de bespreking ervan aan 
de hand van de muziek van Mozart in Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Bresson. 

there exists for your perceptions total silence. Can it be two o’clock? You look at 
the clock and at the same time you hear its ticking. This is the first synchronized 
moment of an image and its caused sound since first you heard the cry. (Pudovkin 
in Belton & Weis 1985: 87)

Pudovkin zelf analyseert het fragment vanuit een polyritmische situatie. Volgens hem zijn er 
twee ritmes aanwezig: het ritme van de objectieve wereld en het ritme van de man die de we-
reld observeert. De wereld is een volledig ritme, terwijl wij er maar delen van horen, zien en 
voelen met de huid. Het tempo van de impressies van de man varieert met het toe- en afne-
men van zijn emoties, terwijl het ritme van de objectieve (visuele) wereld die hij waarneemt 
in een onveranderlijk tempo doorgaat. Het tempo van de wereld wordt weergegeven in het 
beeld. De veranderlijkheid van ritme in de perceptie van de man is weergegeven door het 
geluid. Dit geeft hij als een voorbeeld van contrapunt tussen klank en beeld. 

The course of man’s perception is like editing, the arrangement of which can make 
corresponding variations in speed, with sound just as with image. It is possible 
therefore for sound film to be made correspondent to the objective world and man’s 
perception of it together. The image may retain the tempo of the world, while the 
sound strip follows the changing rhythm of the course of man’s perceptions, or 
vice versa. This is a simple and obvious form of counterpoint of sound and image. 
(Pudovkin in Belton & Weis 1985: 87)

Pudovkin geeft hier in 1929 op een zeer heldere manier de mogelijke functie van het 
geluid aan als scharnier tussen de externe (zichtbare) wereld en de innerlijke wereld van 
zijn personage. Het synchrone moment waarin geluid en beeld samenvallen, het moment 
van synchrese67 – in de termen van Chion – is een cruciaal moment om die twee werelden 
met elkaar te verbinden. 

Pudovkin zelf vertrekt van het muzikale polyfone compositiemodel van contrapunt. Maar 
voor Pudovkin is het principe van asynchronisme niet enkel een dialectisch statement. 
Het is eveneens een bedenking over de mogelijkheden binnen de klankfilm die voort-
komt vanuit de observatie van de dagelijkse wereld waarin het kijken en het luisteren 
niet continu samenvallen. Binnen de klankfilm is het bovendien mogelijk om in het 
geluid een innerlijke wereld weer te geven. Pudovkin gebruikt de term contrapunt om 
de simultaneïteit van verschillende ‘realiteiten’ weer te geven. Ik stel voor om deze term 

67 Het begrip synchrese bij Chion houdt in dat de toeschouwer/luisteraar synthetiseert wat 
synchroon is. Zelfs al is de effectieve bron van het geluid verschillend van wat we op het 
beeldscherm te zien krijgen, dan nog plaatsen we beeld en geluid samen. Dit is zeker een 
belangrijk gegeven in de verankering van de toeschouwer/luisteraar in de film. Meestal is het 
tijdens dergelijke synchrone momenten dat betekenissen ontstaan (II.3.1).
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standig iets uit te drukken binnen een audiovisuele context aangezien hij ondanks zijn 
pleidooi voor het auditieve en het sonore, toch het beeld en de gecodeerde betekenis van 
het geluid centraal blijft stellen in zijn theorie? 

Ik wil niet ontkennen dat een geluid of een klank gecodeerd moet zijn om een precieze 
betekenis aan te duiden. Door een consequente verbinding van een geluid met een per-
sonage, een object of een idee kan het geluid gecodeerd worden en een betekenis krijgen. 
Maar ik stel het tweede punt van Chions opmerking in vraag: heeft een geluid noodza-
kelijk een code nodig om te functioneren binnen een audiovisuele context? Reduceert 
Chion het geluid hiermee niet tot een sonoor beeld dat begrepen moet worden? Kunnen 
we stellen dat Chion de cohabitatie van een visuele wereld enerzijds en een auditieve we-
reld anderzijds ontwijkt, waardoor hij de beleefde auditieve ruimte reduceert tot een deel 
van de beleefde visuele ruimte, uitgebreid met hors-champ geluiden? 

Met de kritiek op Pudovkin en zijn pleidooi voor de positie van het visuele in het filmi-
sche beeld, beperkt Chion de mogelijkheid om autonome auditieve ruimtes gelijktijdig 
met visuele ruimtes te laten functioneren. Hiermee ontneemt Chion aan de audiovisuele 
waarneming het spanningsveld dat tussen deze twee ruimtes kan zinderen. Hij houdt 
geen rekening met het interval tussen het visuele en auditieve dat vorm en betekenis krijgt 
bij de toeschouwer/luisteraar en essentieel is in de filmtheorie van Deleuze. 

2.2. Vier casestudies

In deze casestudies onderwerp ik Pudovkins voorstellen aan concrete filmfragmenten. 
Vertrekkend vanuit Pudovkins beschrijving van iemand die uit het raam kijkt en beeld 
en geluid tegelijkertijd maar ook zelfstandig waarneemt, stel ik voor om een fragment uit 
Rear Window (1954) van Alfred Hitchcock en één uit de documentaire Là-bas (2006) van 
Chantal Akerman te bestuderen. Anders dan in Pudovkins situatie is er in beide fragmen-
ten een telefoon die rinkelt en een telefoongesprek dat zich ontspint. 

2.2.a.  Een fragment uit Rear Window (1954) van Alfred Hitchcock (40’30”-41’11”)

Het hoofdpersonage Jeff, een fotograaf, is met een been in het gips aan zijn rolstoel ge-
kluisterd. Hij zit voor het raam dat uitgeeft op een binnenplaats. De camera toont ons 
de situatie en volgt op een bepaald moment de blik van Jeff. Als toeschouwers/luisteraars 
horen, luisteren, kijken en observeren we vooral vanuit Jeffs standpunt en stilaan vergaren 
we informatie die nodig is om het verhaal te situeren en het verloop ervan te volgen. Op 
een bepaald ogenblik zien we dat de overbuur die ruzie gemaakt had met zijn bedlegerige 
vrouw, een groot mes neemt in de keuken en het in krantenpapier wikkelt. Onze blik is 
samen met het personage van Jeff gefocust op dit gebeuren dat zich achter het raam aan 
de overkant afspeelt. Auditief zijn we van die ruimte afgesneden. We horen enkel straat-

Vertrekkend vanuit de vraagstelling in hoeverre visuele en auditieve ruimte kunnen coha-
biteren en daarbij aansluitend in hoeverre een auditief ervaren ruimte, ‘beleefde’ ruimtes 
kan oproepen, stel ik voor om Pudovkins voorstel in vraag te stellen. Is Pudovkins be-
schrijving te verfilmen? Is het mogelijk om de toeschouwer/luisteraar te laten waarnemen 
dat de stadsgeluiden zich afspelen in de mentale wereld van het personage dat we zien op 
het scherm? En zo ja, op welke manier?

De vraag is niet zozeer of de luisteraar de stadsgeluiden zal herkennen, maar eerder hoe 
hij de gelijktijdigheid van deze twee ruimtes moet interpreteren, hoe hij zich ten opzichte 
van deze twee ruimtes tegelijkertijd moet situeren. Om Pudovkins voorstel mogelijk te 
maken, is het belangrijk om in te gaan op de manier waarop geluiden ruimtes kunnen 
oproepen die niet visueel aanwezig zijn. Verder kan de vraag gesteld worden welke relatie 
dit personage heeft met deze “onzichtbare auditief waarneembare ruimte”. 

De tegenstelling tussen de immense ruimte van de woestijn en de dynamiek van de stads-
geluiden kan zo pertinent zijn dat bij de toeschouwer/luisteraar een gevoel van intense ver-
vreemding blijft hangen. Kunnen we Pudovkins voorstel niet op die manier interpreteren? 

Een andere mogelijkheid zou zijn dat dit ankerpunt vroeger in de film kan plaatsvinden, 
waardoor Pudovkins voorstel perfect in scène kan worden gebracht zonder de toeschou-
wer/luisteraar met een onopgelost raadsel achter te laten. Pudovkin geeft ons geen uitge-
werkte oplossingen voor zijn voorstellen. Maar Chions voorstel om de filmische ruimte 
te definiëren vanuit het kader of de diëgese, biedt evenmin een oplossing. Mijn vraag is 
echter in hoeverre Pudovkins voorstel uitgewerkt kan worden als de auditieve ruimte van 
de toeschouwer/luisteraar niet meer afhankelijk van de visuele ruimte wordt beschreven.

Het tweede voorbeeld van Pudovkin, waarin hij de situatie in de kamer schetst, vindt 
Michel Chion eerder banaal en weinigzeggend. Hij stelt dat binnen de asynchroniciteit 
de geluiden als subjectief ‘gecodeerd’ moeten worden via het beeld en meer bepaald via 
de perceptie van één van de personages: “A quoi mène cette scène mélodramatique ima-
ginée de Pudovkine? […] Le problème commence avec l’établissement d’un code pour 
faire identifier ces sons comme subjectifs, filtrés par la perception particulière d’un des 
personages” (2003: 181). Hiermee situeert Chion zich duidelijk binnen een visie op film 
waarin de identificatie van de toeschouwer/luisteraar met het personage vanzelfsprekend 
is.71 Kan ik stellen dat Chion hierdoor de mogelijkheid ontneemt aan de klank om zelf-

71 Deleuze haalt met zijn tijdsbeeld (image-temps) een ander soort film aan, een film waarin de 
cineast niet vertrekt vanuit de identificatie met het personage, maar waarin beelden (opsignes) 
en klanken (sonsignes) voor zich spreken. Chion beperkt het luisteren hier tot een gecodeerd 
luisteren en houdt geen rekening met wat Campan vanuit de fenomenologie beschrijft als de 
klank als spoor: een luisteren waarin een betekenis procesmatig tot stand komt en niet door 
een onmiddellijke codering met het beeld.
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hun omringende functie isoleren ze het gerichte kijken op een dergelijke manier dat dit 
moment blijft hangen als vraag. 

2.2.b. Een fragment uit Là-bas (2006) van Chantal Akerman (7’05”-9’50”)

Deze laatste benadering vindt nog een duidelijkere toepassing in de documentaire Là-bas 
(2006) van Chantal Akerman. In deze documentaire bevindt Akerman zich in een ap-
partement in Tel Aviv. Ze heeft de opdracht gekregen om een documentaire te maken. 
Geïsoleerd van haar onmiddellijke omgeving telefoneert ze en schrijft ze. We horen haar 
stem off-screen. In het fragment zien we haar niet. We zien haar trouwens in de hele film 
niet. Horen en zien komen zelden samen in deze film. Toch vormen beeld en klank een 
geheel, een geheel dat we als toeschouwer/luisteraar voor een deel samenstellen vanuit 
een onzichtbaar personage dat mentaal ‘opgesloten’ zit in een kamer, voor een deel vanuit 
onze eigen observaties.

Het raam staat open en als publiek nemen we (visueel en auditief ) de omringende wereld 
waar die zijn gewone gang gaat. Deze waarneming van de buitenwereld is niet gestuurd 
door het personage, maar lijkt een ‘objectieve’ captatie te zijn van de camera en de daaraan 
verbonden microfoon. Beeld en geluid leveren echter een totaal andere informatie op die 
we voor alle duidelijkheid op de volgende pagina oplijsten.

In Là-bas volgen we noch de gedachten noch de ervaring van een personage via beeld of 
geluid. Als toeschouwers/luisteraars kijken en luisteren we via beeld- en klankopnames. 
De klank is opgenomen vanuit dezelfde plaats als het beeld: hoe dichter het geluid gelo-
kaliseerd is bij de camera, hoe dichter het geluid voor ons klinkt. Op die manier nodigt 
Akerman haar publiek uit om met haar te luisteren, vanuit dezelfde kamer van waaruit zij 
kijkt en luistert, zonder zich ergens op te focussen en zelf een focus te kiezen of accenten 
te leggen. Heel zelden is het beeld synchroon met het geluid. Er kunnen drie auditieve 
velden aangeduid worden in het fragment: een diffuus veld van buitengeluiden waarvan 
we de bron visueel nooit te zien krijgen – de spelende kinderen, de auto’s, het verkeer –, 
het interieur van het appartement waarin haar stem en haar stappen klinken en verder in 
de film, een voice-over. Het beeld toont ons vooral de buitenwereld en de manier waarop 
het dagelijkse leven verder gaat: man en vrouw vertoeven samen op het terras, elk met 
hun eigen bezigheden. Binnen in het appartement zit de cineaste, opgesloten, niet in staat 
om naar buiten te gaan, via de telefoon verbonden met andere mensen. Ze is eenzaam 
en gevangen in haar situatie. Dit wordt vooral auditief verteld. L’invisible krijgt hier een 
dubbele betekenis: enerzijds als datgene wat niet gezien wordt binnen het filmkader, an-
derzijds als datgene wat niet zichtbaar is aan de oppervlakte en toch gehoord wordt, zoals 
de intonatie en zwakte in haar stem.

Door het loslaten van een gerichte aandacht die gestuurd is door een personage worden 

geluiden en spelende kinderen. Klank en beeld geven dus totaal andere ruimtes weer. 
Hoewel we de geluiden van de straat wel kunnen plaatsen omdat Hitchcock ons eerder 
de omgeving heeft getoond, blijven we als publiek in spanning achter met allerlei vragen. 
In Chions interpretatie kunnen we deze geluiden als een off-screen klankdecor interpre-
teren. Maar binnen de film is dit een merkwaardig moment waarin het interval tussen 
het doorgaande alledaagse geluid (dat dit keer niet in relatie staat tot de camerabeweging 
of de blik van Jeff) en het statische gekaderde beeld dat ons biologeert, heel erg voelbaar 
is. De visuele ruimte en de auditieve zijn misschien wel op het grondplan met elkaar in 
verbinding te brengen, maar noch in de belevingswereld van Jeff, noch in de belevings-
wereld van de toeschouwer/luisteraar zijn zij op elkaar betrokken. Het is juist door deze 
niet-betrokkenheid in combinatie met de intentionaliteit van de kijker/luisteraar dat de 
spanning ontstaat. Kijken we nog vanuit het standpunt van Jeff of is het onze eigen 
nieuwsgierigheid die aan het werk is? 

Volgens Chion verstaan we deze situatie vanuit de identificatie met het personage en ‘ver-
staan’ we de film. Maar tegelijkertijd ‘verstaan’ we de situatie niet. We blijven met vragen 
zitten omdat dit nu net het moment is waarbij een actie-betrokken geluid ontbreekt. De 
stadsgeluiden zijn off-screen. Eigenlijk kunnen we ze niet precies positioneren in de visu-
ele ruimte. Ze omringen ons veeleer. Maar ons kijken is gefocust: we zijn samen met Jeff 
voyeur en de onopgemerkte stadsgeluiden lijken dit nog te beklemtonen. Er ontstaat een 
vervreemding door het superponeren van twee ruimtes, een gerichte visuele ruimte en een 
niet-gerichte auditieve ruimte. Beide ruimtes zijn in hun beleving en waarneming niet op 
elkaar betrokken. Maar binnen de audiovisuele waarneming draagt het luisteren wel bij 
tot de verscherping van de focus in het kijken. Was dit niet de essentie van Pudovkins 
artikel, namelijk de wisseling van de focus van het kijken naar het luisteren en van het 
luisteren naar het kijken binnen de audiovisuele waarneming? 

Het is duidelijk dat het geluid hier niet zozeer door het beeld is bepaald, maar door de 
situering van de toeschouwer/luisteraar. Het is de cineast die de luisterstrategie van de 
toeschouwer/luisteraar bepaalt. Hij bepaalt hoe het verhaal wordt overgedragen. Hitch-
cock betrekt ons als publiek zodanig bij het gebeuren dat we niet meer bezig zijn met de 
nieuwsgierigheid of de angst van het personage, maar geconfronteerd worden met onze 
eigen nieuwsgierigheid en angst.

Dit korte fragment kan dus op twee manieren bekeken worden. Aan de ene kant vanuit 
de positie van voyeur, met de volledige aandacht voor datgene wat op het scherm gebeurt 
en de onderschikking van de auditieve ruimte. De stadsgeluiden worden dan hors-champ 
geplaatst (Chions interpretatie). Aan de andere kant kunnen we het bekijken vanuit de si-
tuering van de toeschouwer/luisteraar die kijkt en luistert en zich gelijktijdig in twee soor-
ten ruimtes bevindt: een visueel gefocuste ruimte (binnen een kader) en een omringende, 
omni-directionele auditieve ruimte. De stadsgeluiden herkennen we als stadsgeluiden. Ze 
fungeren als een klankdecor. Ze zijn aanwezig en kunnen overal vandaan komen. Door 
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we als toeschouwer/luisteraar uitgenodigd om op een heel andere manier naar een film 
te kijken. In dit fragment biedt het kijken niet meer dan een houvast. De film speelt zich 
af op het auditieve vlak, in de gebieden die niet zichtbaar zijn. De cineaste neemt de toe-
schouwer/luisteraar mee in haar herinneringen, bedenkingen en de kleine nuances in de 
waarneming van een vrouw die ‘gevangen’ zit in een appartement in Tel Aviv.

Het is moeilijk om hier Chions opvatting over de filmische ruimte vol te houden: in dit 
fragment vindt het geluid zijn plaats zonder het beeld. Als toeschouwer/luisteraar worden 
we gesitueerd tegenover wat Akerman te vertellen heeft en niet tegenover het ‘filmbeeld’. 
Het is niet meer mogelijk om in dit fragment de klank als ‘gecodeerd’ te beschouwen 
vanuit het filmbeeld of het filmkader. We kunnen uit deze film niet opmaken waarheen 
de blik van de cineaste/protagoniste zich richt. Net zoals de geluiden die van op de straat 
klinken als omgevingsgeluiden of klankdecor functioneren, functioneren de beelden als 
omgevingsbeelden of als decor. In deze film nemen we de ‘gebeurtenissen’ puur auditief 
waar. De klank staat hier niet ten dienste van het beeld, maar richt zich rechtstreeks naar 
de toeschouwer/luisteraar. Là-bas stelt duidelijk de suprematie van de visuele ruimte in 
film in vraag. 

Met deze twee filmfragmenten heb ik willen aantonen dat een autonome auditieve ruimte 
wel mogelijk is als men vanuit de waarneming van de toeschouwer/luisteraar vertrekt. In 
eenzelfde situatie kan een auditieve waarneming naar een andere ruimte verwijzen dan 
de visuele, en bovendien een andere beleving van de ruimte hanteren. Maar in film kan 
de auditieve waarneming eveneens ruimtes oproepen die geen rechtstreekse betrekking 
hebben op het beeld en ook niet vanuit eenzelfde waarnemend standpunt vertrekken. Dit 
haalt Pudovkin aan met zijn man in de woestijn. In het oeuvre van Gus Van Sant vinden 
we hier verregaande voorbeelden van. Ik verwijs naar twee fragmenten: één uit Paranoid 
Park (2007) en één uit Last Days (2005). 

2.2.c. Een fragment uit Paranoid Park (2007) van Gus Van Sant (5’52”-10’20”)

In het fragment uit Paranoid Park (2007) van Gus Van Sant krijgen we tijdens een ver-
hoor een kreet te horen die op dat moment uit het niets lijkt te komen. In het fragment 
voert een detective Lu een gesprek met het hoofdpersonage Alex aangaande een ongeluk 
met een beveiligingsagent. Tijdens het gesprek zoomt de camera heel langzaam in op 
Alex. Auditief zoomt de microfoon ook in. Het gesprek wordt steeds intiemer. Zowel de 
auditieve als de visuele ruimte geven dit weer. Op een gegeven moment gaat het gesprek 
over een gevonden skateboard. Precies dan weerklinken in een aan het beeld vreemde 
(misschien zelf virtuele) ruimte een aantal tikkende geluiden. Deze tikken klinken in een 
andere akoestiek en zijn gemonteerd in de stilte die op dat moment valt tussen Alex en 
zijn ondervrager. De tikken introduceren een akoestiek waarin later een schreeuw weer-
klinkt die uit het niets lijkt te komen. 

Beeld Geluid buiten Geluid binnen Stem
0’00” Beeld door de blinden: 

rode daken en de muur 
van een appartement.

De blinden zelf bewegen.

Geroezemoes van de 
straat: werken, kinde-
ren, verkeer en vogels.

0’13”

0’39”

0’49”

1’10”

1’16”

1’30”

1’58”

Beeld van de overkant: 

Een zijbalkon met een 
openstaande deur, waarin 
een man staat. Een 
balkon boven waarop een 
vrouw zit.

De man gaat naar binnen.

De man komt bij de 
vrouw op het balkon en 
verzorgt de planten.

Brommertje. 

Stemmen op de ach-
tergrond.

De stemmen gaan 
meer en meer domi-
neren. Ze klinken van 
beneden. Kinderen 
roepen tegen elkaar.

Vogels.

Brommertje en stem-
men. De stemmen 
blijven over.

Vogels.

Verkeer.

Straatwerken beneden.

De stemmen van de 
kinderen klinken 
holler.

Tikken.

Gerommel.

Geluiden van 
bestek, water 
dat loopt.

2’40”

3’50”

3’54” 

De man krabt zich in 
het haar en doet allerlei 
klusjes op het terras.

De man verdwijnt weer 
van het terras.

Geluid van buiten 
blijft aanwezig.

Zwaardere motor.

Stemmen lopen door.

Beetje muziek op de 
achtergrond.

De telefoon 
rinkelt 3 keer. 

De hoorn wordt 
opgenomen. 

Voetstappen.

Sleutels. 

Voetstappen.

Allo.
Non, ça va bien.
Oui, il fait beau.
Non, non ça va, je t’assure ça va.
Non, non je me remets. 
Oh, mais ça fait maintenant déjà 
quelques jours.
Non, je t’assure je me remets.
À la mer? Non, non.
Non, je ne vais pas à la mer. Non, 
il faut que je travaille. 
Oui, je vais la voir ce soir.
Non, non, je fais attention. Je 
t’assure. Oui.
Non, juste du riz et des carottes.
Oui, il y en avait dans 
l’appartement.
Bon, alors, à demain. Je 
t’embrasse.
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zachtere, empathische stem naar een iets indringender en beslistere stem die de feitelijke 
informatie als het ware in het gezicht van Alex gooit. Hij spreekt kordaat en met een be-
heerste, zachte slagkracht. Alex probeert terug te slaan door snel, overvloedig en kordaat 
te antwoorden, maar de stiltes en de kreet verraden zijn betrokkenheid bij het voorval. 
Hij verdwijnt uit het beeld. 

In dit fragment zijn we als toeschouwers/luisteraars onmiddellijk geconfronteerd met het 
feit dat het geluid ons niet alleen gidst in de manier waarop we het gesprek ervaren, maar 
eveneens met het feit dat het geluid ons verplaatst naar een andere ruimte (en een andere 
tijd) waarover we in dit stadium van de film nog niets weten. We kunnen de kreet om-
schrijven als een echo, een ver-plaatste of gedislokeerde klank in de terminologie van Cam-
pan. In Chions terminologie is de kreet akoesmatisch. De bron is immers niet zichtbaar. 
Maar er is veel meer aan de hand dan een loutere akoesmatiek of een gedislokeerd zijn 
van het geluid. Het is niet zozeer problematisch om de bron te achterhalen, maar veeleer 
de omstandigheden waarin de kreet is ontstaan en waarom deze kreet in de stilte tussen 
zichtbare personages ‘spookt’.

Het gaat hier niet om een hors-champ, maar om een geluid dat voor de luisteraar werkt als 
een storing, als een symptoom in het continuüm van het gesprek. Niet alleen de situering 
in de ruimte, maar ook de situering in de tijd speelt hier een rol. In dit hoofdstuk over de 
ruimtelijke aspecten van het geluid wil ik echter vooral het feit benadrukken dat de ‘tik-
kende geluiden’ en de ‘kreet’ in een ‘virtuele’ auditieve ruimte klinken. 

De auditieve ruimte beantwoordt in dit fragment slechts gedeeltelijk aan de visuele ruim-
te. Beeld en geluid lijken samen te spannen om ons als toeschouwer/luisteraar van een 
van-buitenaf standpunt naar een van-binnenuit standpunt te brengen. Er zijn parallellen te 
trekken tussen de camerabeweging en de beweging in het geluid (steeds intiemer en meer 
vanuit het standpunt van Alex). Op het moment dat alles beluisterd en beleefd wordt 
vanuit het standpunt van Alex draait de camera om hem heen en volgt er visueel een 
shot/tegenshot-montage die het interval tussen beide personages, de interfaciale auditieve 

Tijdens het gesprek moduleert het visuele kader voortdurend, waardoor er visueel een 
dynamische ruimte ontstaat: als toeschouwer/luisteraar bewegen we mee met de camera-
beweging die zich steeds meer op Alex focust.

Vanuit een overzichtsshot van het secretariaat brengt de camera een wachtende persoon 
in het gezichtsveld. Alex komt in dit visueel kader door zich tegenover de ondervrager te 
plaatsen. Het camerastandpunt blijft lang gefixeerd, maar zoomt geleidelijk en continu 
in op Alex, zodat de ondervrager uit het gezichtsveld verdwijnt – een langzame, zachtjes 
duwende beweging die ons als kijker steeds alerter doet toekijken. Op het moment dat 
Alex nog meer informatie geeft over de bewuste avond waarover hij wordt ondervraagd, 
zien we Alex frontaal. Het vraaggesprek geeft informatie over het hoofdpersonage (zijn 
thuissituatie) en de gebeurde feiten. Maar de stem van de ondervrager evolueert van een 
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minuten van Doors of Perception73 van Westerkamp vermengen zich met andere geluiden 
die ten opzichte van het filmbeeld zijn gekozen. Bij de beluistering van de film is het niet 
mogelijk om elk geluid oorzakelijk74 te plaatsen. Dit fragment kunnen we opnieuw op 
twee manieren analyseren: als audiovisueel fragment waarin we als toeschouwer/luisteraar, 
op zoek naar betekenisvolle geluiden, bepaalde geluiden met het beeld laten versmelten 
(synchrese), of als fragment waarin de vervreemding van Blake ten opzichte van de wereld 
wordt weergegeven door een auditieve wereld die niet in het beeld geplaatst kan worden 
en ook te onsamenhangend is om een “mentale ruimte” van Blake weer te geven.

2.3. Besluit

Ik ben vertrokken vanuit een citaat van Chion dat stelt dat er geen autonoom sonoor 
veld is in film. Volgens Chion heeft het auditieve het beeld nodig om zijn reële en ima-
ginaire dimensies te laten ontstaan. Vertrekkend vanuit de toeschouwer/luisteraar is de 
verbondenheid van kijken en luisteren of beeld en klank echter niet zo strikt. Hiermee 
problematiseer ik het citaat van Chion. 

Ik heb deze problematiek nog duidelijker gesteld door een artikel van Pudovkin en de 
commentaar van Chion hierop te bespreken en dit verder uit te werken in een confrontatie 
met een aantal filmfragmenten. In de eerste twee fragmenten (uit Rear Window en Là-bas) 
zijn beeld en klank nog ruimtelijk met elkaar te verbinden door de plaatsing ten opzichte 
van de gefilmde situatie: het beeld toont wat aan de overkant te zien is, het geluid laat 
horen wat op de straat gebeurt of wat in de kamer vanwaar gefilmd wordt klinkt. In beide 
fragmenten is vanuit een oppervlakkige analyse sprake van een hors-champ. Maar tegelij-
kertijd is deze interpretatie een duidelijke reductie van het geluid tot het beeld. Hoewel 
beide fragmenten op het eerste gezicht sterk op elkaar gelijken, zijn ze essentieel verschil-
lend omdat bij Hitchcock duidelijk het kijken primeert en bij Akerman het luisteren. 

In de fragmenten van Gus Van Sant heeft de auditieve ruimte een andere status gekregen. 
Hier is het niet meer mogelijk om de klanken steeds hors-champ te situeren. Ze verwijzen 
duidelijk naar een andere wereld, die in het laatste fragment zelfs niet meer diëgetisch te 
plaatsen is. De hypothese dat in de klank een andere ruimtelijke beleving tot stand kan 
komen dan in het beeld heb ik geconcretiseerd via de filmfragmenten. 

73 Doors of Perception (1954) is eveneens een boek van Aldous Huxley waarin hij zijn 
veranderde waarneming door mescaline beschrijft. Deze titel komt uit William Blakes  
The Marriage of Heaven and Hell (1793).

74 Oorzakelijk krijgt hier een dubbele betekenis: een geluid met een bron of een geluid dat 
binnen de diëgesis te verklaren is.

sfeer,72 benadrukt. In de stilte in het gesprek ontsluit zich een vreemde, grote, nog niet 
gekende ruimte die zich in een tikken en in een schreeuw uit en de intieme interfaciale 
ruimte van het gesprek verstoort. 

In dit fragment functioneert de auditieve ruimte op een bepaald moment zelfstandig 
en worden binnen een puur auditieve logica ruimtelijke elementen geïntroduceerd. De 
dislocatie van de kreet werkt vanuit de auditieve logica door in de audiovisuele logica. De 
klank roept duidelijk een andere ‘ruimte’ op in de ruimte waarin het gesprek plaatsvindt. 
De camerabeweging ondersteunt een globale beweging van steeds alerter luisteren bij de 
toeschouwer/luisteraar om zo tot de kern van de zaak gedreven te worden. Het gaat hier 
niet om een ‘begrijpen’ maar om een empathisch meegaan in de situatie van Alex.

2.2.d. Een fragment uit Last Days (2005) van Gus Van Sant (7’00”-10’00”)

Als vierde en laatste fragment in deze probleemstelling van de auditieve ruimte in de film, 
stel ik het beginfragment van Last Days van Gus Van Sant voor. Daarin wordt de bestaan-
de geluidencompositie Doors of Perception (1996) van Hildegarde Westerkamp gebruikt. 
Deze compositie heeft een heel eigen wereld die Van Sant in twee verschillende films 
confronteert met zijn beeldmateriaal, namelijk in Elephant (2003) en in Last Days (2005). 

Het hoofdpersonage Blake leeft totaal geïsoleerd van zijn omgeving. Als toeschouwer/
luisteraar worden we niet uitgenodigd om ons met hem te identificeren. We kijken toe en 
weten niet welke geluiden in zijn omgeving of in zijn hoofd klinken. Zijn innerlijke men-
tale wereld en de uiterlijke, fysische wereld waarin hij zich beweegt lijken helemaal door 
elkaar te lopen. Zonder te begrijpen wat er aan de hand is, worden we als publiek ingeleid 
in de bizarre wereld van Blake die we tijdens zijn laatste dagen, voor zijn zelfmoord, mee-
beleven. De geluidencompositie van Hildegarde Westerkamp speelt een heel eigen rol in 
deze film. Op bepaalde momenten lijkt ze zich in de visuele ruimte te vervlechten. Maar 
door haar compositorische kracht blijft ze ook op zichzelf staan waardoor de luisteraar 
onbewust een zekere afstand neemt van wat hij ziet en een andere (diepere) laag aanboort 
om het fragment te begrijpen. Ik kom hierop terug in het laatste hoofdstuk. 

Aan het begin van de film komt Blake aan bij een huis na een lange natuurwandeling. Tij-
dens de wandeling hebben we drie verschillende ruimtes kunnen onderscheiden: 1. de na-
tuur als omgeving (met het geluid van de vogels, het water, de wind, enz.); 2. de persoon-
lijke sfeer van Blake (zijn acties, zijn stappen); 3. de innerlijke ruimte van het personage 
(Blake murmelt onverstaanbaar flarden van woorden terwijl hij stapt. Bij het kampvuur 
zingt hij een lied, louter voor zichzelf ). Wanneer Blake het huis bereikt, worden een aan-
tal geluiden geïntroduceerd die niet direct ‘geplaatst’ kunnen worden in het beeld. Drie 

72  Interfaciale sfeer is een term uit de sferologie van Peter Sloterdijk (2005). Hiermee duidt hij 
de ruimte aan die gecreëerd wordt tussen twee gezichten door een blik of een geluid.
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Maar voor ik op dit alles inga, keer ik terug naar de ruimtelijkheid van en in de opgeno-
men klank, nu in verbinding met Campans voorstel om dieper in te gaan op de ruimte-
lijkheid en de akoestische sporen van het geluid in de film. Zo plaats ik de ruimtelijkheid 
van het geluid terug binnen de film. Binnen deze filmische context doet zich nog een 
andere verwikkeling voor: een toeschouwer/luisteraar kan vanuit zijn eigen positie in de 
filmzaal waarnemen, maar in het geluid wordt hij dikwijls gestuurd door de geluidsop-
name om te luisteren vanuit de positie van het personage binnen de diëgetische ruimte. 
Om dit duidelijk te maken neem ik Rick Altmans (1992) luisterpunt (point of audition) 
en ruimtelijke signatuur (spatial signature) over. Hiermee is het standpunt van waaruit 
een auditieve ruimte tot stand komt bij de luisteraar vlot bespreekbaar. Een inzicht in de 
ruimtelijkheid van het opgenomen geluid maakt eveneens duidelijk hoe het geluid als een 
scharnierpunt kan functioneren tussen een externe (zichtbare) ruimte en een innerlijke 
ruimte. Met andere woorden, de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid is één 
van de elementen waarmee een cineast een ervaring kan overdragen. 

Vanuit dit inzicht bespreek ik een reeks van opgenomen geluiden, waarin telkens een 
ander aspect van deze ruimtelijkheid aan bod komt.

3.1.  De ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid in het begin van  
de klankfilm 

Van bij het prille begin van de klankfilm is het inzicht aanwezig dat in de opname van 
een geluid de ruimte meeklinkt waarin het opgenomen geluid weerklinkt. Dit inzicht is 
in de loop van de tijd ondergesneeuwd door een té grote aandacht voor de verstaanbaar-
heid van de dialoog en de eis van een geloofwaardige audiovisuele ruimte. Hiervoor zijn 
verschillende technieken ontwikkeld waarvan de plaatsing van de microfoons er één is die 
tot de dag van vandaag is blijven bestaan (Altman 1992b: 47). Bàlasz (1930) spreekt in 
zijn hoofdstuk over de klankfilm vooral over de ruimtelijke dimensie van het geluid als 
geluidsdecor en als weergave van de akoestiek. De akoestische omgeving beschrijft hij als 
het bruisen van de branding, het kabaal van de fabriek, de eentonige melodie van herfst-
regen tegen de donkere vensterruiten en het kraken van de vloer in een eenzame kamer. 
Hieruit besluit Bàlasz dat het geluid niet los te maken is van de ruimte. Het is een kwestie 
van scholing van het oor om het ruimtelijk karakter van het geluid te herkennen. In het 
geluid kunnen we immers afstanden horen, ook als we de bron van het geluid niet zien. 
Het geluid geeft andere en complementaire informatie over de ruimte dan het beeld. Het 
is onmogelijk om met geluid op eenzelfde precieze manier een (optische) ruimte te schep-
pen zoals we dat kunnen doen met het beeld. Maar met de microfoon is het wel mogelijk 
om het ‘originele timbre’ van een ruimte op te nemen en weer te geven, schrijft Bàlasz.

Hiermee is het probleem niet opgelost. De vraag is hoe een auditieve ruimte en een 
ruimtelijke beleving vanuit het geluid kunnen benaderd worden in film. In de vorige 
hoofdstukken heb ik aangetoond dat de fenomenologie een bruikbaar theoretisch kader 
kan zijn. Ik heb er ook reeds op gewezen dat er een verschil is tussen de directionele visu-
eel optische ruimte en een auditieve ruimte die én omni-directioneel én directioneel kan 
zijn. De akoemenologie van Smith en de door de praktijk gevoede theoretische geschriften 
van Deshays stellen niet alleen de vraag naar de gepositioneerdheid van de klank in de 
ruimte, maar eveneens naar de gesitueerdheid van de luisteraar ten opzichte van de klank. 
Kortom, het is belangrijk om al deze aspecten in verband met de ruimtelijkheid in en van 
de opgenomen klank in film te onderzoeken. Met de focus op het geluid zal ik het geluid 
buiten de filmische context behandelen en dan deze bevindingen meenemen naar de 
ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid binnen een audiovisuele context. 

3. 
DE RUIMTELIJKHEID IN EN VAN HET 

OPGENOMEN GELUID 

Op het moment dat het geluid een nieuw filmisch element wordt en de film een audio-
visuele compositie wordt in plaats van een visuele compositie, is men er zich van bewust 
dat de ruimte waarin de opgenomen muziek of het opgenomen geluid klinkt, mee wordt 
geregistreerd in de opname. Dit blijkt uit de teksten van Béla Balász (Der Tonfilm [1930] 
2004) en van Robert Beyer (Musik und Tonfilm [1930] 1997) die hier beiden op wijzen. 
Ik laat dit hoofdstuk bij Balász beginnen om duidelijk te stellen dat van bij het begin van 
de klankfilm het inzicht aanwezig was dat het geluid een belangrijke impact zou hebben 
op de filmische ruimte.

Na het bespreken van de tekst van Balász, maak ik een zijsprong naar een tekst van Gisela 
Nauck (1997) over de ruimte als compositorisch element in de seriële muziek en waarin 
zij Beyer naast Varèse vermeldt als inspirator voor de tweede ruimtelijke revolutie in de 
westerse muziek. Haar analyse en begripsvorming is interessant omdat ze een onderscheid 
maakt tussen de compositieruimte die door de componist tot stand komt (en niet altijd waar 
te nemen is) en de klankruimte (Klangraum) van de compositie waarmee ze de ruimtelijk-
heid van de klinkende muziek aanduidt. Ik werk dit onderscheid verder uit en voeg hier 
de auditieve ruimte aan toe. De auditieve ruimte komt tot stand bij de luisteraar. Boulez 
(1963) benoemt ze als een gegroefde, referentiële ruimte (strié) of als een gladde, niet-refe-
rentiële ruimte (lisse). Deze begrippen (lisse en strié) zijn op hun beurt door Gilles Deleuze 
en Félix Guattari overgenomen en omgezet naar nomadische en sedentaire ruimte en hebben 
verder via Laura Marks ingang gevonden in de filmtheorie als haptische en optische ruimte. 
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duidelijk dat hoe zintuiglijker75 de film wordt, hoe minder houvast de theorie van Chion 
biedt om het geluid in dit soort films te analyseren. Ik geef als voorbeeld de films van Béla 
Tarr of van Gus Van Sant.

Van zijn kant biedt Gilles Deleuze met zijn filmtheorie en taxonomie een andere in-
valshoek om de film te benaderen: hij stelt de perceptie centraal. Niet alles wordt in de 
filmtekst uitgedrukt, stelt hij. Een film is geen representatie van iets, maar een presentatie. 
De uiteindelijke betekenis wordt door de toeschouwer/luisteraar gevormd doorheen de 
film en meer nog in het brein van de toeschouwer/luisteraar. “Le cerveau c’est l’écran,” 
zegt Deleuze in een interview dat in 1986 in de Cahiers du Cinéma verscheen (Bergala 
et al. 1986: 25-32). Dezelfde film kan verschillende betekenissen oproepen bij verschil-
lende toeschouwer/luisteraars. Essentieel in de theorie van Deleuze is de samenstelling 
van beeld en klank, als filmische elementen (opsignes en sonsignes) die niet causaal met 
elkaar verbonden behoeven te worden, maar als heautonome elementen een plaats vinden 
in een compositorisch geheel, dat Deleuze le tout noemt. 

Vanuit de musicologie stel ik voor om dit le tout van Deleuze, dit geheel dat alle elemen-
ten beheerst, te vergelijken met de compositieruimte (musikalicher Innenraum oder Kompo-
sitionsraum) zoals Gisela Nauck deze ruimte beschrijft in haar studie over ruimtelijkheid 
in de seriële muziek (1997: 28). Deleuze verdedigt dat le tout tot stand komt door het 
geheel van de relaties (zie II.3.2.c) en verwijst in zijn tweede boek over film letterlijk naar 
de seriële muziek van Boulez (1985: 381). Omdat Deleuze steeds films bespreekt vanuit 
de filmtekst en niet vanuit de waarneming van de toeschouwer, is het niet duidelijk of hij 
spreekt over dit geheel van relaties als een conceptueel gegeven binnen de film-com-positie 
of als een resultaat van de de montage en de mixage. Nauck definieert de compositieruim-
te als een muzikale interne ruimte van een muziekstuk die men pas door een zorgvuldige 
analyse van de partituur kan ontdekken. Deze compositorische ruimte is ontworpen en 
uitgewerkt door de componist en wordt in de interpretatie van de muzikant tot klinken 
gebracht. Voor de luisteraar die geconfronteerd wordt met het hoorbare, klinkende re-
sultaat is deze compositorische ruimte niet rechtstreeks waarneembaar, zeker niet als het 
om seriële muziek gaat. Deze compositieruimte omschrijft Nauck als een geïntendeerde 
(vooropgezette) ruimte die verschilt van de klankruimte van een compositie (Klangraum 
einer Komposition) die in de reële ruimte tot stand komt. Met de reële ruimte duidt ze de 

75 Ik verwijs hierbij naar De fabel van de cinema van Jacques Rancière waarin hij het verschil 
beschrijft tussen de mythos (de rationaliteit van de intrige) en de opsis (de zintuiglijkheid 
van het spektakel) “de kunst van bewegende beelden verschaft juist volledige toegang tot een 
waarheid die inherent is aan het zintuiglijke. […] Door beweging in het licht te schrijven 
wordt de fictieve materie tot zintuigelijke materie” ([2001] 2010): 8). Rancière spreekt hier 
niet over het geluid, enkel over het beeld. In het artikel dat hij aan Deleuze wijdt (138-60), 
spreekt hij over het esthetische regime dat het bewust opleggen van een vorm aan de materie 
verwerpt (152).

Beim Tonfilm geschieht nicht nur optisch, sondern auch akustisch jene Aufhebung 
der Distanz zwischen Zuschauer und dargestelltem Werk, von deren entscheiden-
der Bedeutung ich schon gesprochen habe. Auch als Zuhörer haben wir das Be-
wußtsein, uns mitten im Raum der dargestellten Gegebenheiten zu befinden. 

Warum das nur im Tonfilm und nicht auch im Hörspiel möglich is, habe ich auch 
schon gesagt. Weil trotz des Lokaltimbres der Töne wir, ohne Bild und ohne Be-
schreibung eines Sprechers, uns im Raum nicht orientieren, ihn uns also auch nicht 
genau vorstellen können. (Bàlasz [1930] 2004: 365)

Ten slotte wijst Bàlasz erop dat om van de klankfilm een nieuwe kunst te maken, de regis-
seur het oor van de toeschouwer/luisteraar zal moeten leiden, net zoals hij in de stille film 
het oog van de kijker heeft geleid.

Anno 2011 vindt de sound designer Walter Murch de tekst van Bàlasz nog steeds actueel. 

Everything he says I absolutely agree with. And it is something to wonder about the 
way someone [Béla Bàlasz] in the beginning of sound in cinema was able to capture 
such a profound understanding of what film sound is and how it should be used. 
Even though technically he was living in a very remote world. Everything that he 
says can be applied to film soundtracks made today. (Murch in een workshop op 
17 oktober 2011)

In de opname van de klank zit een ruimtelijkheid vervat die een afstand tot het klinkende 
object, de grootte en eigenheid van de ruimte waarin de klank resoneert en de intensi-
teit en textuur belichaamt waarmee de klank wordt beluisterd. Hiermee wordt al snel 
duidelijk dat de auditieve ruimtelijkheid een zelfstandigheid heeft die niet noodzakelijk 
overeenkomt met wat gezien wordt op hetzelfde moment.

3.2. De auditieve ruimte geëvoceerd in en door het opgenomen geluid  
is verschillend van de compositieruimte en de sonore ruimte.  
Een vergelijking met de muzikale auditieve ruimte 

In mijn onderzoek dat focust op het sonore en auditieve in film heb ik drie verschillende 
benaderingen van de audiovisuele perceptie voorgesteld aan de hand van de theorieën van 
Michel Chion, Gilles Deleuze en Véronique Campan (zie hoofdstuk II). De terminologie 
van Chion (1990, 2003) is ondertussen geaccepteerd in de geschriften over de klank en 
het geluid in de film. Toch duiken er een aantal bedenkingen en kritieken op (Campan 
1999; Powrie 2008; Merlin 2010), vooral wat Chions opvatting over de filmische ruimte 
en de rol van het geluid hierin betreft. In het toepassen van Chions theorie wordt stilaan 
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gegroefde en gladde ruimte.76 Boulez beschrijft het verschil tussen deze twee ruimtes als een 
niet-referentiële ruimte (lisse) en een referentiële ruimte (strié). Oppervlakkig zouden we 
hieruit kunnen concluderen dat de compositorische ruimte, waarin alles heel duidelijk 
referentieel is, de referentiële ruimte van de compositie is. Maar Boulez zegt duidelijk dat 
de referentiepunten in het luisteren tot stand komen om de ‘auditieve ruimte’ te organi-
seren. Het is het luisteren dat bepaalt of de klinkende muziek als een referentiële of niet-
referentiële auditieve ruimte wordt opgevat (1963: 95). Het al dan niet referentieel zijn 
van de auditieve ruimte is dus geen eigenschap van de compositorische ruimte op zich, 
maar een eigenschap van de manier waarop in het luisteren de klinkende ruimte wordt 
georganiseerd. In de referentiële ruimte (strié) bieden de referentiepunten een houvast in 
de organisatie. Een niet-referentiële ruimte is een dynamische ruimte die in het luisteren 
zelf tot stand komt zonder dat de luisteraar ‘een overzicht heeft’ of de samenhang van de 
elementen kan volgen

Een helder voorbeeld van een dergelijke niet-referentiële ruimte in de muziek is van de 
componist Arnold Schönberg (1874-1951). Voor de uitvoering van het derde stuk (Far-
ben) van zijn Fünf Orchesterstücke op. 16 (1909) schrijft Schönberg in een brief (1912) 
aan Richard Strauss dat de grootste moeilijkheid om het werk uit te voeren, ligt in de 
manier om de partituur te lezen. Hij beveelt Strauss aan om de partituur ‘blind’ uit te 
voeren. Schönberg vraagt uitdrukkelijk om de partituur niet te analyseren, niet op zoek te 
gaan naar de compositieruimte en de muziek niet te interpreteren zoals men dat normaal 
gezien van een deskundige en intelligente dirigent verwacht. Hij vraagt om alles uit te 
voeren zoals het in de partituur geschreven staat. Deze atonale muziek is immers gespeend 
van architectuur en constructie, schrijft hij. Het is een ononderbroken verandering van 
kleuren, ritmes en stemmingen. Hij belooft Strauss dat bij de uitvoering van deze in-de-
partituur-vastgelegde-muziek een kolossale klankruimte tot stand zal komen. 

Farben is een atonale compositie van Schönberg. In deze atonale muziek breekt Schönberg 
met de compositieruimte van de tonale muziek. In Farben zijn de timbrewisselingen bepa-
lend. Het uitgangspunt van de compositie is een kwartakkoord (do - sol kruis - si - mi - la). 
De wisseling van de akkoorden moet zo zacht zijn dat de inzetten van de instrumenten 
onmerkbaar zijn en alleen de andere klankkleur opvalt. De verschuivingen van toonhoog-

76 Voor de vertaling van de espace lisse (smooth space) als gladde ruimte en espace strié (striated 
space) als gegroefde ruimte, zie: Deleuze Compendium, onder redactie van Ed Romein, Marc 
Schuilenburg en Sjoerd van Tuinen. Amsterdam: Boom, 2009. De vertaling van deze termen 
is niet evident: de termen lisse en strié verwijzen eveneens naar de gladde spieren (muscles 
lisses) en dwarsgestreepte spieren (muscles striés) die onderscheiden worden in onwillekeurige 
en willekeurige handelingen. Omdat de begrippen van espace lisse en espace strié als “gladde 
ruimte” en “gestreepte ruimte” in het Nederlands reeds begrippen zijn geworden, en ik verder 
de betekenis van deze begrippen nog in vraag stel, hou ik mij hier aan deze vertaling. 

concrete tastbaar-sonore ruimte aan die tot stand komt in de uitvoering van een muziek-
stuk. Met andere woorden, in de klankruimte van een compositie kunnen de muzikale 
klanken en de meeklinkende ruimte zintuiglijk ervaren worden door de luisteraar, terwijl 
de door de componist vooropgezette compositieruimte de relaties tussen de muzikale 
klanken bepaalt. De compositieruimte kan enkel door analyse ontsloten worden. 

Aus dieser sicht- und lesbaren musikalischen Textur kann allerdings nur per Analyse 
der musikalische Innenraum eines Werkes mit seinen besonderen strukturellen und 
formalen Merkmalen einer Verräumlichung erkennbar werden. […] Damit unter-
scheidet er sich deutlich vom Klangraum einer Komposition, deren innere musi-
kalische Räume beispielsweise in der aufführungspraktisch-räumlichen Anordnung 
der Interpreten in Erscheinung treten. 

Aus dieser Klassification wird deutlich, daß zur Beschreibung der räumlichen Di-
mension von Musik gleichsam zwei polare Grundbegriffe bedeutsam geworden 
sind: der intendierte und der reale Raum. (Nauck 1997: 28)

De verschillende stappen in het tot stand komen van een muziekstuk zijn verwant met de 
verschillende etappes waarin een film vorm krijgt: er is een compositie die tot stand komt 
bij de componist, de interpretatie van de compositie die tot stand komt in de uitvoering 
van de compositie door de muzikant(en) en de beluistering van de klinkende compositie 
door de luisteraars. In een film is er sprake van een auteur, een regisseur die de concrete 
film verwezenlijkt en de toeschouwer/luisteraar die op zijn beurt de film tot stand brengt. 
De uitvoering van een ‘filmcompositie’ is een complex gebeuren dat gestuurd wordt door 
de cineast ‘als regisseur’.

Nauck onderzoekt in haar studie hoe de klankruimte van de compositie de compositie-
ruimte heeft beïnvloed in het serialisme. Anders geformuleerd onderzoekt zij de invloed 
van de zintuiglijke ervaring van een muziekstuk op de compositieruimte van de seriële 
muziek. Zij wijst erop hoe in het seriële denken de compositieruimte beïnvloed is door 
de concrete sonore (en auditieve) ruimtelijkheid die tot stand komt door de vertolking 
van de muziek. 

Deze splitsing van de verschillende ruimtes in het ontstaan van een muziekstuk neem ik 
mee om Deleuzes filmtheorie te lezen. Enerzijds spreekt hij over de zintuiglijkheid van de 
film, maar anderzijds stelt hij zijn tijdsbeeld voor als een nieuwe ‘compositieruimte’ waarin 
beeld en klank zich nu elk volgens hun eigenheid ontplooien. Hij verwijst letterlijk naar 
Boulez (1985: 297).

Binnen de auditieve ervaring van de (seriële) muziek stelt de componist Boulez twee 
begrippen voor, namelijk l‘espace lisse en l’espace strié, stroef vertaald in het Nederlands als 
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seriellen Musik (1997). Nauck situeert deze ruimtelijke revolutie in de westerse muziek na 
de Venetiaanse meerkorigheid van de zestiende eeuw (Nauck 1997: 8). Nauck stelt naast 
de compositorische consequenties van de dodecafonie, de techniciteit van het opgenomen 
geluid aan de wieg van deze revolutie. In het kader van de lichamelijkheid (Körperlichkeit) 
van de muzikale klank worden in 1950 Edgar Varèse en Robert Beyer uitgenodigd als 
gastdocenten van de Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. Het is daar 
dat Beyer spreekt over de Tonfotografie, een begrip dat hij in 1930 al had ontwikkeld om 
over de muziek in de klankfilm te schrijven (Musik und Tonfilm, 1930). In dit artikel wijst 
Beyer erop dat in de opname van muziek niet alleen de muziek zelf klinkt, maar ook de 
ruimte waarin de muziek is opgenomen. Hij duidt op het verschil tussen de muziek die in 
een ruimte met het blote oor wordt gehoord (Hörweise des menschlichen Ohres) en de op-
genomen muziek (Hörweise der akustischen Kamera) (Beyer [1930] in Nauck 2007: 56). 

De aandacht voor de klinkende ruimte van de compositie ten opzichte van de compositie-
ruimte is ten dele tot stand gekomen door het feit dat het serialisme zo’n extreme opvat-
ting van compositie is. De Belgische componist Karel Goeyvaerts, die als eerste de seriële 
gedachte heeft voorgesteld in Darmstadt (1983: 54), heeft later zelf afstand genomen van 
deze extreme rationele opvatting van muziekcompositie, die na de Tweede Wereldoorlog 
is ontstaan. Dit schrijft hij in zijn autobiografie aan de hand van een lezing die hij in 1958 
gaf in München:

Waar men een toelichting verwacht had bij de seriële komponeerwijze, bracht ik de 
onttakeling van het systeem: om onze angst te verdrijven hebben we zo gekompo-
neerd. De rationele structuurbepaling is een verschransing, gebouwd om veilig over 
de woeste zee te geraken. (1983: 79)

Dit is te vergelijken met wat Rancière zegt over de cinema na de Tweede Wereldoorlog 
die breekt met het sensomotorische schema van Bergson en die het onderwerp vormt van 
Deleuzes tweede boek over film (L’image-temps 1985).

In het tijdsbeeld en de moderne cinema daarentegen, komt ieder beeld voort uit de 
leegte en valt er ook in terug, zodat het nu de tussenruimte is, de scheiding tussen 
twee beelden die de beslissende rol speelt. Er is niet alleen sprake van twee stand-
punten over dezelfde beelden maar wel degelijk ook van twee logica’s van het beeld 
die overeenkomen met twee tijdperken van de cinema. Ze worden gescheiden door 
een herkenbare crisis van het actiebeeld, een breuk in het sensomotorisch verband. 
Deze crisis hangt samen met de Tweede Wereldoorlog en de concrete verschijning, 
tussen de puinhopen van de oorlog en de ontreddering van de verliezers, van losge-
koppelde ruimtes en personages die zich in situaties bevinden waarop geen reactie 
mogelijk is. ([2001] 2010: 148)

tes zijn auditief zeer goed te volgen in dit stuk. Maar het belangrijkste is de spanning die 
ontstaat tussen de verschillende kleurvlakken. De klankkleuren worden zelden individueel 
gebruikt. Ze komen tot stand in combinatie met een andere klankkleur of in een versmel-
ting in een groep. Deze verbinding van de klankkleuren noemt Schönberg een Klangfar-
benmelodie ([1911] 1949: 504). Klankkleur, misschien wel de minst meetbare en meest 
perceptiegebonden parameter van muziek, dringt zich steeds zelfstandiger op in de muziek 
van de twintigste eeuw. Deze tendens was al ingezet in de muziek van Debussy, maar komt 
ten volle tot ontplooiing in het begin van de twintigste eeuw. Ontvoogd van de suprematie 
van de toonhoogte en opgenomen in een vloeiend ritme opent zij voor de muziek een dy-
namische ruimte waarin de luisteraar puur zintuiglijk wordt aangesproken en opgenomen. 
Niet de toonhoogte zelf wordt het uitgangspunt om deze ‘andere’ melodie te beluisteren, 
maar de verklanking van deze gematerialiseerde toonhoogte. Dezelfde noot op de partituur 
gespeeld door een ander instrument, met een andere manier om de toon tot stand te laten 
komen en alle andere specifieke eigenschappen van het instrument, bepalen de klankruimte 
die nooit volledig in de geschreven partituur kan gevat kan worden. Ook de ruimte waarin 
deze ene noot wordt gespeeld, bepaalt de auditieve ruimte die voor de luisteraar ontstaat. 
In plaats van zich te richten op de toonhoogte die als belangrijkste parameter binnen het 
tonale muzieksysteem als houvast voor het beluisteren van een melodie (horizontale) en een 
harmonie (verticale) een functionele plaats heeft, wordt de driedimensionale ruimtelijke 
materialisatie van deze toonhoogte belangrijk. De klankruimte van de toonhoogte wordt 
hiermee een constitutief element in de muzikale compositie en wordt mede bepalend voor 
het ritme en de dynamiek. Ze bepaalt mee hoe lang een bepaalde toon klinkt en resoneert. 
Hierbij speelt eveneens de manier waarop de toon wordt ingezet (een harde aanzet of een 
geleidelijk aan tot stand komen van een klank) en aangehouden, een cruciale rol. 

In plaats van de structuur voorop te stellen die wordt ‘ingekleurd’, staat in Farben de kleur 
voorop, die zich in dit geval niet door een interne compositieruimte laat dicteren, maar 
stap voor stap in de concrete beluistering van de muziek tot stand komt. In de beluiste-
ring biedt deze muziek geen referentiepunten, maar wordt de luisteraar uitgenodigd in de 
tijdstroom van de muziek.

Na zijn atonale periode introduceert Schönberg een alternatieve compositieruimte, los 
van de tonale muziek. Hij stelt in 1921 de dodecafonie voor die gebaseerd is op de canon-
technieken uit de vroege renaissance en neemt als basismateriaal van zijn compositie de 
12 toonhoogtes binnen het octaaf. In de jaren vijftig wordt in het serialisme de klankkleur 
(en ook de klankruimte van de compositie) als volwaardig constructief element opgeno-
men in de compositieruimte. De lichamelijkheid (Körperlichkeit) van een muzikale klank 
wordt een aspect van een driedimensionale muziek, waarin de klank niet meer verwijst 
naar iets anders, maar net zoals het sonore object van Schaeffer gedesemantiseerd is. Dit 
heeft uiteraard een impact op de compositietechnieken. Het is dit aspect dat Nauck ver-
der uitgewerkt heeft in Musik im Raum- Raum in der Musik: ein Beitrag zur Geschichte der 
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Les phénomènes acoustiques sont donc d’abord perçus comme des objets sonores. 
Le répérage et l’éventuelle nomination des objets s’appuient sur l’analyse de leurs 
caractéristiques strictement sonores: le grésillement sera identifié en raison d’un ef-
fet de grain, la détonation à la brutalité de son attaque. (1999: 35)

Maar zoals ik heb aangeduid in hoofdstuk III, is nu net het uitwerken van de ruimtelijk-
heid in het opgenomen geluid een aspect dat Schaeffer vanuit een muzikale hoek heeft 
benaderd, waardoor de ruimtelijke eigenheid van het opgenomen geluid als geluid niet 
echt terug te vinden is in zijn theorie. Campan gaat dus uiteindelijk niet echt in op de 
ruimtelijkheid van het opgenomen geluid. Ze geeft wel een aantal interessante voorbeel-
den, maar blijft vertrekken vanuit de door Schaeffer bepaalde (muzikale) kenmerken van 
de objets sonores om de akoestische sporen te benoemen. Dit neemt echter niet weg dat haar 
idee om te spreken over het filmische geluid als echo een interessant uitgangspunt blijft 
voor verder onderzoek. 

Ze geeft met deze visie heel duidelijk aan dat het opgenomen geluid nog geworteld is in 
het oorspronkelijke geluid en akoestische sporen in zich draagt die in een nieuwe filmcon-
text aanleiding geven tot een nieuwe betekenis. Het is pas in de verbinding met het beeld 
dat de dislocatie tot stand komt en ten slotte in de waarneming van de nieuwe context, 
dat dit geluid een nieuwe betekenis (het appèl) krijgt. In haar theorie over het filmische 
luisteren beklemtoont ze de uiteindelijke belichaamde relatie van de toeschouwer/luiste-
raar met het geluid in de film. In het kader van de ruimtelijkheid in en van de opgenomen 
klank, beperk ik mij hier tot de eerste stap: het rappel. 

Binnen Campans theorie van het filmische luisteren gaat het om het ontdekken van de 
eigenheid van het luisteren binnen de audiovisuele perceptie:

En écoutant les traces acoustiques dans leur chair, en dépliant leur réprésentance 
et en tentant d’analyser leur déplacement par rapport au cadre locatif qu’enclôt 
l’image, on met à jour la manière dont elles modulent l’interprétation d’une scène. 
(1999: 119)

Ze wijst op het verschil tussen de visuele ‘optisch geometrische’ ruimte en de auditieve ‘dy-
namische’ ruimte77. Hierdoor moduleert volgens haar de auditieve ruimte de visuele ruimte: 

La modulation des traces acoustiques dans le temps transforme la composition géo-
métrique que détermine le cadrage en plan fixe en une construction dynamique… 
le mouvement que le traitement du son nous fait suivre au plus près ouvre ce cadre, 
en virtualise les limites. Le spectateur, pris dans l’entretien d’un son et d’une image 
en écho, saisit la scène à la fois dans son ensemble et dans son devenir. (1999: 140) 

77 Ik ben me ervan bewust dat er eveneens een dynamische ruimte kan gecreëerd worden in het 
beeld. Dit is onder andere terug te vinden in de filmtheorie van Laura Marks (2000, 2002). 

Met de dubbele beweging die Nauck aanduidt aan de wieg van de tweede ‘ruimtelijke 
revolutie’ in de westerse muziek, komt de nadruk te liggen op de klinkende ruimte van 
de compositie en de technologische mogelijkheid om het geluid op te nemen en vast te 
leggen. Nauck duidt de invloed hiervan op de compositieruimte binnen de seriële mu-
ziek. Dit is inspirerend voor mijn studie van het (opgenomen) geluid in de film. Beyers 
inzicht betreffende de opgenomen muziek geldt immers eveneens voor het opgenomen 
geluid: in het opgenomen geluid klinkt de ruimte waarin het geluid klinkt, mee. In de 
geluidsopname komt namelijk een ‘klinkende ruimte’ tot stand die auditieve ruimtes en 
beleefde ruimtes weergeeft en evoceert. Het ruimtelijke aspect van het opgenomen geluid 
krijgt met dit inzicht een eigenheid die niet door het beeld ingeblikt kan worden. Net 
zoals Beyer, wijst Daniel Deshays erop dat de ruimtelijkheid van de opgenomen klank er 
een essentieel element van is. Voor Deshays is de op een drager geregistreerde klank de 
presentatie van een luisteren. In die zin kunnen we net zoals in Naucks onderzoek over 
de seriële muziek, de vraag stellen in hoeverre de ruimtelijkheid in en van het opgenomen 
geluid het tot stand komen van Deleuzes le tout beïnvloedt of in vraag stelt. Het is van 
hieruit dat ik verder wil ingaan op het voorstel van Véronique Campan om de ‘eigenheid 
van het geluid’ binnen een filmisch luisteren te beschrijven aan de hand van de ruimtelijk-
heid en de ‘akoestische sporen’ van het geluid. 

3.3. Het opgenomen geluid rappelleert aan het oorspronkelijke geluid 
(Campan)

Wanneer in een film een opgenomen geluid wordt geplaatst ‘onder’ een beeld met een 
bepaalde auditieve ruimtelijkheid, dan draagt dit opgenomen geluid de ruimtelijkheid 
van het oorspronkelijke geluid in zich. Véronique Campan spreekt over het opgenomen 
geluid in de film als een echo van het oorspronkelijke geluid. Campan zelf onderscheidt 
drie momenten van de echo: het rappel, de dislocatie en het appèl. Het rappel beschouwt 
ze als de herinnering aan de vroegere akoestische fenomenen van het geluid, de dislocatie 
als de verandering van betekenis door de nieuwe context waarin het geluid voorkomt en 
in het appèl legt ze de nadruk op de meervoudigheid van betekenissen die ontstaat door 
de combinatie van de herinnering aan de oorspronkelijke context en de plaatsing in de 
nieuwe context. Hiermee heeft Campan het over een opgenomen geluid dat in een filmi-
sche (audiovisuele) context is terechtgekomen (1999: 28-33).

Ik wil nu ingaan op de eerste stap van haar echo: het rappel. Niet zozeer als ‘herinnering’ 
aan de context van het oorspronkelijke geluid, maar als drager van de akoestische aspecten 
van het opgenomen geluid. Campan spreekt over de fysische aspecten van het akoestisch 
spoor en baseert zich op het sonore object zoals Schaeffer het heeft omschreven. 
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mensen in de menigte waarin we ons bevinden in een drukke straat (1999: 25).78 Verder 
maakt Van Leeuwen eveneens het onderscheid tussen een geluid dat ons omringt (immer-
sion) en een geluid waar we onze aandacht naartoe richten (perspectival) zoals Don Ihde 
het onderscheid maakt tussen omni-directioneel en directioneel luisteren. 

Als we echter terug luisteren naar de besproken filmfragmenten uit Rear Window (1956) 
van Hitchcock en Là-bas (2006) van Akerman (IV.2.2), dan wordt snel duidelijk wat de 
beperkingen zijn als je vertrekt van een optisch perspectief om over de ruimtelijkheid in 
en van het opgenomen geluid in film te spreken. In beide fragmenten horen we stadsge-
luiden die onze aandacht niet vragen, maar eerder functioneren als een sonoor decor (een 
achtergrond dus). Hoewel de twee fragmenten op het eerste gezicht te vergelijken zijn wat 
de auditieve ruimte betreft (er zijn stadgeluiden op de achtergrond, we horen een stem 
in de kamer van waaruit we naar de overburen kijken en er zijn een paar geluiden in die 
kamer die wijzen op de aanwezigheid van het personage) is het geluidsconcept in deze 
twee fragmenten grondig verschillend. 

Hitchcock heeft de straatgeluiden zorgvuldig uitgekozen om datgene wat zich binnen het 
beeldkader afspeelt, te plaatsen in een stedelijke context die niet zichtbaar is en ‘buiten 
het beeldkader’ gesitueerd is. 

Bij Akerman zijn de straatgeluiden gecapteerd door de microfoon van de camera. Het 
zijn de buitengeluiden die tussen de muren van de straat zijn gevangen en ongevraagd de 
binnenruimte waarin de cineaste haar camera heeft opgesteld, binnendringen. Hitchcock 
positioneert zijn toeschouwer/luisteraar naast het hoofdpersonage Jeff dat met zijn ge-
broken been gekluisterd is aan een rolstoel en vanuit deze positie de overkant observeert. 
Bij Akerman is de captatie van het geluid niet verbonden met het personage. Het is de 
microfoon die vanuit de kamer waarin het personage vertoeft, de geluiden opneemt. De 
aandacht van het personage naar buiten toe, is niet opgenomen in het geluidsconcept. 
Als toeschouwer/luisteraar horen we de stadsgeluiden als een diffuus aanwezig veld bij de 
geluiden die Akerman maakt in haar kamer door zich te verplaatsen of door kleine hande-
lingen. De stadsgeluiden creëren een geluidsomgeving. De geluiden in de kamer creëren 
een aanwezigheid, een persoonlijke ruimte die onze aandacht niet opeist. Alle aandacht 
gaat echter naar de stem: naar het telefoongesprek dat we maar van één kant horen. 

In de bespreking van de film van Hitchcock zijn het personage en het filmbeeld het 
uitgangspunt om de ruimtelijkheid van het geluid en van het filmbeeld te bespreken. In 
de bespreking van Akermans film ligt dit anders. De ruimtelijkheid van en in het geluid 
komt in deze film tot stand in de waarneming van de toeschouwer/luisteraar. Het is dus 
toch de cineast die bepaalt welk standpunt we als luisteraar innemen, waar we onze aan-

78 Dit onderscheid werd al in 1977 door Murray Schafer beschreven als een terminologie die 
ontleend is aan de visuele figure-ground perception (1977: 152).

 En verder: 

Le son en écho est un son emprunté, rapporté, qui ne cadre jamais exactement 
avec l’image qu’il accompagne. Le moindre accident le conduit à faire saillie dans la 
représentation filmique. (1999: 144)

Het is mede deze visie op het filmische luisteren die mij heeft aangezet om dieper in te 
gaan op dit ruimtelijk aspect dat reeds van bij de opname van het geluid een rol speelt en 
bijzonder belangrijk is in het tot stand komen van het filmconcept. Maar Campan heeft 
haar idee vooral theoretisch ontwikkeld. In de praktijk is elke stap vanaf de opname tot 
en met de mixage en de distributie van het geluid belangrijk. In mijn onderzoek vertrek 
ik vanuit het opgenomen geluid als een beluisterd geluid om dan over te gaan op een 
luisteren naar het opgenomen geluid binnen een audiovisuele context. Dit betekent dat 
bepaalde belangrijke technische aspecten van het opgenomen geluid onbesproken zullen 
blijven, zoals het captatievermogen van de microfoon of de uitwerking van de distributie 
van het geluid in de mixage en verder in de filmzaal. Ik laat alle technische uitleg aan de 
technici die mijn inzichten zeker kunnen verfijnen. Ik leg mij in de eerste plaats erop toe 
om aan te tonen dat ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid een complexe ma-
terie is, die onze filmperceptie mede bepaalt en bovendien een sleutel is om de eigenheid 
van het opgenomen geluid en de compositie ervan in film bespreekbaar te maken. 

3.4. De ruimtelijkheid van het opgenomen geluid in film 

Meestal wordt de ruimtelijkheid van het geluid in film naar analogie met een perspectivi-
sche visuele ruimte beschreven met een voorplan, een middenveld en een achterplan (Van 
Leeuwen 1999: 15-7). Maar deze visuele evidentie die vertrekt vanuit een perspectivische 
opvatting van een geometrische ruimte, geldt niet steeds voor het geluid. In het luisteren 
naar geluiden doet zich een andere hiërarchie voor die mede bepaald is door de manier 
waarop de ruimte wordt beleefd. In de beleefde ruimte wordt de aandacht getrokken naar 
bepaalde geluiden. Het is de aandacht die gericht wordt naar een geluid, die bepaalt of 
een geluid ‘in het oor’ springt en op het voorplan komt. 

Theo Van Leeuwen wijst op het belang van het luisteren in de manier waarop geluiden 
als een ‘figuur’, een ‘achtergrond’ of een ‘veld’ (figure, ground and field) waargenomen 
worden (1999: 17). Een figuur omschrijft hij als een geluid of een groep van geluiden die 
behandeld worden als het belangrijkste geluid, een achtergrond als geluiden die behoren 
tot de sociale wereld van de luisteraar en een veld als een groep van geluiden die op afstand 
klinken en er gewoon zijn zoals de bomen er zijn in het bos waar we in wandelen of de 
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in his favorite chair, right next to the broken window; he was subjected not only to 
the direct sound of the impact but also to a roomful or reflected sound. My mother 
was ironing in the back room; she thought something had broken, but the muffled 
reflected sound that reached her didn’t specify whether it was a window, a vase, a 
car headlight, or something else still. Doing her homework in the second floor back 
bedroom, my sister hardly knew anything had happened. At least until she heard 
my father below. All four of us heard the “same” sound, yet all four of us heard a 
“different” sound. (1992a: 24)

Altman wijst erop dat elke situering ten opzichte van het geluid een ander resultaat op-
levert. Dat dikt hij nog eens aan door het geluid te laten resoneren in de kamer waar de 
vader zich bevindt. Hij legt hiermee het verband met de geluidsopname en omschrijft de 
ruimtelijkheid die in het geluid klinkt als de ruimtelijke signatuur (spatial signature) van 
het geluid. 

Het voorbeeld dat Altman geeft, gaat niet specifiek over een opgenomen geluid. Toch 
benadrukt hij met zijn Rashomon-techniek impliciet dat elk luisteren verschillend is. Het 
is met andere woorden onmogelijk om een ‘objectieve’ versie van een klankgebeurtenis te 
geven. Elk ander ruimtelijk standpunt ten opzichte van eenzelfde klankgebeurtenis levert 
een andere ‘ruimtelijkheid’ op in het geluid. Ik verbind het inzicht van de Rashomon-
techniek met de opname door te stellen dat elke geluidsopname door een specifieke ruim-
telijke signatuur is gekenmerkt die bepaald is door de ruimte die meeklinkt en de ruimte-
lijke positionering van de microfoon waarmee het geluid is opgenomen. 

Naast de ruimtelijke signatuur wijst Altman op het luisterpunt (point of audition). Het 
luisterpunt is de positionering in de ruimte van waaruit een geluid wordt waargenomen 
in de opname. Zoals reeds vermeld kan de toeschouwer/luisteraar uitgenodigd worden 
om in een film het luisterpunt van een personage in te nemen. De toeschouwer/luisteraar 
neemt dan de postionering van het personage ten opzichte van het geluid in: “Instead of 
giving us the freedom to move about the film’s space at will, this technique locates us in 
a very specific place – the body of the character who hears for us” (Altman 1992b: 61). 
Hierin speelt de opname van het geluid dus een cruciale rol. Altman zelf verbindt dit 
luisterpunt met een identificatie van de toeschouwer/luisteraar met het personage. Maar 
in het voorbeeld van Akerman gebeurt er iets anders: we luisteren niet mee vanuit het 
luisterpunt van het personage, maar vanuit de positionering van de microfoon in de ka-
mer. Dit is een duidelijke keuze van de cineaste die ons door deze keuze een luisterpositie 
geeft in de ruimte waarin zij vertoeft. 

Het luisterpunt als positionering van de luisteraar kan in verband gebracht worden met 
het eerstepersoonsperspectief dat ter sprake is gekomen in de fenomenologische benadering 
van het geluid. Het is immers mogelijk om met iemand mee te luisteren of mee te kijken, 
zonder zich met die persoon of dat personage te identificeren. Ik gaf het voorbeeld in 

dacht naar zullen richten. Het standpunt dat via het standpunt van de microfoon in het 
opgenomen geluid wordt doorgegeven, speelt hierin een essentiële rol. 

3.4.a. De ruimtelijke signatuur en het luisterpunt 

Aan de hand van de vergelijking tussen de filmfragmenten uit Rear Window (1956) van 
Hitchcock en Là-bas (2006) van Akerman, heb ik aangegeven dat in het opgenomen 
geluid de positionering van het lichaam van de luisteraar naar het oorspronkelijke geluid 
in de ruimte vervat kan zijn. In het luisteren naar deze opname wordt de luisteraar niet 
alleen met ‘het geluid’ geconfronteerd, maar luistert hij eveneens naar de ruimtelijkheid 
van het opgenomen geluid vanuit een bepaalde gepositioneerdheid in de ruimte. Met 
andere woorden, in de geluidsopname kan een cineast een standpunt om naar een geluid 
te luisteren, meegeven door de gepositioneerdheid van de microfoon in de ruimte, ten op-
zichte van wat er te horen is. Om dit bespreekbaar te maken verwijs ik naar Rick Altman. 
Altman introduceert twee begrippen die helpen om iets uit te drukken over het standpunt 
van waaruit geluisterd wordt en de ruimtelijkheid die in het opgenomen geluid klinkt, 
namelijk de ruimtelijke signatuur (spatial signature) en het luisterpunt (point of audition) 
(1992). Beide begrippen duiden hetzelfde aan, maar vanuit een ander perspectief. De 
ruimtelijke signatuur (spatial signature) van een geluid wordt bepaald door het standpunt 
van een personage ten opzichte van een klankgebeurtenis. Het luisterpunt (point of audi-
tion) van een personage is de positie van het lichaam van het personage ten opzichte van 
de diegetische ruimte. 

Met de focus op het beluisterde geluid in film, blijft de materie nog complex: in de op-
name van het geluid kan de cineast ervoor zorgen om de microfoon zo te plaatsen dat het 
luisterpunt van een personage wordt meegegeven, waardoor de toeschouwer/luisteraar 
luistert vanuit dit standpunt. Maar de film van Akerman toont aan dat ook zonder te ver-
trekken van een zichtbaar personage een auditieve ruimte tot stand komt bij het publiek. 
Niet alleen het luisterpunt, maar ook het klankconcept is dus bepalend voor de luisterat-
titude van de toeschouwer/luisteraar. 

Als literatuurwetenschapper haalt Altman de Rashomon-techniek aan. Deze verteltech-
niek bestaat erin om eenzelfde gebeurtenis vanuit verschillende standpunten door ver-
schillende personages te laten vertellen. Iedereen heeft ‘hetzelfde’ meegemaakt, maar elk 
verhaal dat uit diezelfde gebeurtenis voortvloeit, is anders. Hij geeft het voorbeeld van 
zijn baseball die in de ruit terechtkomt, waarop die aan diggelen gaat. Vader, moeder, zus-
ter en hijzelf hebben het allemaal gehoord, maar telkens vanuit een andere positionering 
ten opzichte van de ruit die gesneuveld is. 

When the baseball broke the window, I was outside, more than a little worried. I 
heard the sound of the break directly, with little reflected sound, since there are no 
walls and ceiling outdoors to keep the reverberation going. My father was sitting 
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blijken wij dit in onze waarneming te doen. Als Blake door de poort stapt en we horen een 
brommer, dan plaatsen we dit geluid bij het beeld. Tegelijkertijd is de geluidencompositie 
niet helemaal te verbinden met wat in het beeld gebeurt of waargenomen kan worden. 
Wat niet binnen of bij het beeld kan geplaatst kan worden, krijgt een evocerende functie 
toebedeeld. Ook de ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid speelt een rol in het 
evoceren van beelden. 

Het is op dit kruispunt waarop geluiden zowel een innerlijke ruimte creëren als zich met 
een externe omgeving van de visuele ruimte verankeren, dat ik de opvattingen van Chion 
en Deleuze over de verknoping van beeld en klank als complementair ten opzichte van 
elkaar stel. Chion zwijgt bewust over de ‘innerlijke klank’ (I.1.2.) en vertrekt vanuit het 
beeldkader. Deleuze legt vanuit zijn opvatting van film de nadruk op de heautonome 
klank. Het wordt duidelijk dat de ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid onder 
de loep genomen moet worden, los van de visuele (optische) ruimte waarmee dit geluid 
wordt verknoopt in een audiovisuele context. De vraag is dan hoe we die auditieve ruimte 
kunnen bespreken. 

Hier stel ik weer de kernvraag van mijn onderzoek voorop: op welke manier speelt het 
geluid een rol in een film die een ervaring wil overdragen? Het gaat over films waarin de 
toeschouwer/luisteraar uitgenodigd wordt om via een veelzijdigheid aan zintuiglijke in-
drukken te observeren en aan te voelen, om te resoneren met het beeld en de klank en op 
die manier, verknoopt met zijn eigen beleving en ervaring, de film te beleven en betekenis 
tot stand te laten komen .

Ik focus mij dus op het gebied dat voorafgaat aan een objectgerichte interpretatie en stel 
de ruimtelijkheid van het geluid dat het lichaam van de toeschouwer/luisteraar moduleert 
en choreografeert voorop. In mijn onderzoek stel ik met andere woorden de intieme relatie 
tussen de ervaren fenomenen en de toeschouwer/luisteraar als eerste persoon centraal. Dit 
betekent dat in de bespreking van de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid, de 
perceptie van de toeschouwer/luisteraar vanuit een eerstepersoonsperspectief benaderd wordt. 

3.4.c. De cineast achter het concept van de geluidsopname

In de besproken filmfragmenten heb ik al aangeduid dat een toeschouwer/luisteraar zich 
niet steeds ‘identificeert’ met een personage, maar evengoed kan ‘meebewegen’. Dit wil 
zeggen dat hij de ‘oren’ van een personage kan lenen, of vanuit het luisterpunt (point of 
audition) (Altman 1992b: 61) van waaruit het geluid is opgenomen, het geluid en dus 
ook de ruimtelijkheid van het geluid waarneemt. De complexiteit hiervan is niet gering: 
een cineast wil een ervaring overdragen. Hij maakt de keuze om een geluid vanuit een 
bepaald luisterpunt op te nemen of te laten opnemen. Via deze opname (die gemonteerd 
wordt in de film) wordt dit luisterpunt waarneembaar voor de toeschouwer/luisteraar. Als 
Rick Altman de term point of audition introduceert, merkt hij op dat een toeschouwer/

Elephant (1989) van Alan Clarke waar ik mij niet kan identificeren met de personages 
omdat ik te weinig van hen afweet. In deze film nemen we een observerend standpunt in 
dat soms verbonden is met de personages, maar meestal vanuit een non-diëgetisch luis-
terpunt ruimtelijke informatie geeft. 

In het fragment van Bresson ligt dit anders. Daar nemen we als luisteraar zeer duidelijk 
het luisterpunt in van Fontaine als hij naar de voetstappen van de cipier luistert. Tege-
lijkertijd maken een aantal geluiden deel uit van zijn eigen handelingen. In die geluiden 
wordt niet weergegeven hoe Fontaine ze hoort, maar hoe ze klinken in de ruimte. De 
aandacht van de toeschouwer/luisteraar is aangescherpt en alert naar buiten toe gericht. 
Ik heb deze fragmenten beschreven vanuit een eerstepersoonsperspectief als toeschouwer/
luisteraar. Dit perspectief bepaalt naar welke geluiden ik luister. Een geluidsgebeurtenis 
wordt immers gekenmerkt door een duidelijk temporele horizon met een begin, een mid-
den en een einde. Deze temporele horizon kan echter op twee manieren tot stand komen. 
Het kan inderdaad gaan over een geluid dat begint en eindigt en zo beluisterd wordt. 
Maar de temporele horizon kan eveneens bepaald worden door de aandacht die gaat naar 
een bepaald geluid. Een continu geluid kan opeens de aandacht trekken (meestal omdat 
er een verandering, een storing heeft plaatsgevonden) en op een bepaald moment is die 
aandacht verdwenen (bijvoorbeeld door een andere geluidsgebeurtenis die de aandacht 
trekt). In de film kan een cineast deze aandacht van de toeschouwer/luisteraar ten dele 
manipuleren door continue geluiden al dan niet te laten klinken. Een cineast kan in de 
keuze van de geluiden die hij laat klinken en de manier waarop ze gemonteerd en gemixt 
zijn, een voorzet geven in de gerichtheid van het luisteren.

Uit een diffuus veld van autogeluiden die een soort continue ruis vormen, kunnen speci-
fieke autogeluiden plots een heel duidelijke contour krijgen, waardoor we die ene auto die 
aankomt, identificeren. In Elephant van Clarke vinden we hier meerdere voorbeelden van. 

3.4.b. Het geluid als ‘voertuig’ in externe en innerlijke ruimtes 

Naast de ‘externe ruimtelijkheid’ van het geluid, heeft het geluid eveneens de mogelijk-
heid om een innerlijke wereld weer te geven. Onze verbeelding wordt niet zelden ge-
prikkeld door het geluid. In film wordt het geluid vaak gebruikt als scharnierelement 
tussen een externe en innerlijke wereld. Dit heb ik reeds voorgesteld aan de hand van een 
filmfragment uit Last Days (2005) van Gus Van Sant, waarin de binnen- en buitenwereld 
van het hoofdpersonage Blake door elkaar beginnen te lopen omdat de geluiden zowel 
te verknopen zijn met de visuele ruimte in het beeld als met de ‘mentale ruimte’ van het 
personage. Hierin verbindt Van Sant een geluidencompositie van Hildegarde Wester-
kamp, waarin de geluiden in een eigen muzikale logica met elkaar zijn verweven, met zijn 
beeldmontages. Het is fascinerend om waar te nemen hoe geluiden die een eigen sonoor 
ruimtelijk karakter hebben, binnen de audiovisuele waarneming een plaats vinden in de 
visuele ruimte. Als het enigszins mogelijk is om het geluid binnen het beeld te ‘plaatsen’, 
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3.5. Een gamma van ruimtes in een aantal opgenomen geluiden 

In dit deel stel ik een reeks geluiden voor die elk een eigen aspect van een ruimtelijkheid 
in een opgenomen geluid bevatten. Deze variëren van geluiden waarin de afstand tot de 
klinkende bron goed te horen is, tot geluiden waarin geen ruimte meer meeklinkt. De 
meeste geluiden heb ik opgenomen samen met mijn collega Griet Van Reeth, die gespe-
cialiseerd is in geluidsopname. Het geluid van de kraai (electronische bijlage: geluid 1) is 
opgenomen door Daniel Deshays. De besproken aspecten van ruimtelijkheid in elk van 
de geluiden sluiten aan bij Don Ihdes fenomenologische beschrijving van de ruimtelijk-
heid van het geluid, die ik nu toepas op het opgenomen geluid. Zonder in technische 
details te treden geef ik eerst een aantal principes mee van de manier waarop een geluid in 
de ruimte tot stand komt en bovendien deze ruimte laat meeklinken. 

Als een geluid ‘klinkt’, kan je de beweging die dit geluid veroorzaakt vergelijken met 
de beweging van een steentje dat in het water terecht komt en concentrische golven 
tot stand laat komen. Botsen die golven tegen een obstakel dan keren ze terug in de 
richting die wordt bepaald door het obstakel. Dit betekent dat in een gesloten ruimte 
een wirwar van golven ontstaat die de ‘reverberatie’ zijn van oorspronkelijke golven. Als 
men zegt dat sommige ruimtes een ‘slechte akoestiek‘ hebben, waarmee bedoeld wordt 
dat bijvoorbeeld de spreker niet meer verstaanbaar is, dan gaat dit om een ruimte met te 
veel ‘weergalm’. Maar diezelfde ruimte kan dan juist een ‘goede akoestiek’ hebben voor 
bepaalde muziek die er net mee gediend is dat de muzikale klanken samenvloeien tot een 
meer diffuus veld. De akoestische eigenschappen van een ruimte bepalen in hoeverre de 
bron van het geluid in die ruimte herkenbaar is en in hoeverre de afstand van de bron tot 
de luisteraar goed in te schatten is (Blesser 2007; Yost et al. 2008).

Dit gegeven van de ‘meeklinkende ruimte’ is iets waar je je ten zeerste van bewust wordt op 
het moment dat je geluiden gaat opnemen. In een akoestische omgeving richten we onze 
oren naar bepaalde geluiden. We horen de akoestiek wel, maar kiezen in het luisteren voor 
bepaalde geluiden. Dit verschilt van de microfoon die alles registreert wat binnen zijn tech-
nisch bereik ligt. Maar er is nog iets: iemand die geblinddoekt op stap gaat, wordt zich ineens 
meer bewust van de ruimtelijkheid in het geluid. Normaal gezien wordt deze ruimtelijkheid 
minder waargenomen omdat we de ruimte zien en we de geluiden ‘plaatsen’ in die ruimte. 

Ik stuur elk jaar in de eerste les de eerstejaarsstudenten een 15-tal minuten per twee 
op pad. De ene student is geblinddoekt en de andere luistert met de ogen open. Als ze 
vergelijken wat ze gehoord hebben, dan blijkt dat de luisterinformatie die ze verzameld 
hebben, grondig kan verschillen. De geblinddoekte heeft meestal de akoestiek van elke 
ruimte in het bijzonder waargenomen. Hij heeft de verschillende materialen van de vloer-
bedekking geïdentificeerd en is meestal ook heel erg bezig geweest met ‘afstand’ tot gelui-
den. Met andere woorden, in het luisteren situeert een blinde zijn lichaam in de ruimte. 
Hij haalt informatie uit de geluiden die zijn lichaam verankeren in de ruimte waarin hij 

luisteraar met een personage kan meeluisteren en tegelijkertijd vanuit de positie van zijn 
eigen lichaam in de filmzaal luistert. 

Maar het lichaam van de luisteraar is niet alleen ruimtelijk gepositioneerd maar even-
eens gesitueerd ten opzichte van het geluid. De fenomenoloog Merleau-Ponty maakt dit 
verschil om aan te duiden dat er naast de fysieke afstand (of positionering) eveneens een 
(intieme) relatie is die tot stand komt tussen het geluid en de luisteraar. Voor Merleau-
Ponty bestaat er geen ruimte in de perceptie zonder het lichaam van degene die percipi-
eert. Volgens hem is de ruimte geen milieu waarin de dingen zich rangschikken, maar een 
middel waardoor de plaatsing van de dingen mogelijk wordt (1945: 281).

In een goede geluidsopname betekent dit concreet dat niet alleen de afstand tussen klin-
kend object en luisteraar, of de ruimte waarin het object klinkt, weergegeven wordt, maar 
eveneens de manier van luisteren van de persoon die het geluid opneemt. Dus ook de 
betrokkenheid van de luisteraar ten opzichte van het geluid. Deze persoon hanteert de 
microfoon. Hij gaat op zoek naar de juiste plaatsing van de microfoon, hij bepaalt de 
mise-en-scène van het geluid, waarmee hij de ruimte zo inkleedt dat zijn luisteren zo goed 
mogelijk wordt weergegeven in de opname. Hij kan eveneens een keuze maken in het 
soort van microfoon dat hij zal gebruiken bij de opname van het geluid. Hiermee is het 
onderscheid gemaakt tussen het geluid als fysisch object en als fenomenaal object. In het 
geluid als fenomenaal object is steeds een luisteren vervat: een keuze, een intentie en een 
intensiteit waarmee het geluid beluisterd wordt. 

Zoals reeds aangeduid in de vergelijking tussen de stadsgeluiden in Rear Window van 
Hitchcock en Là-bas van Akerman kan voor twee verschillende opname- en montagestra-
tegieën gekozen worden. Er kan naar gestreefd worden om de opname zo te organiseren 
dat het opgenomen geluid de vereiste ruimtelijkheid ‘in zich draagt’. Ik heb als voorbeeld 
hiervan de scène met ‘de rode schoentjes’ in La ville Louvre (1990) van Philibert voor-
gesteld. In de andere strategie wordt het geluid opgebouwd, en komt ruimtelijkheid tot 
stand in een op elkaar plaatsen en met elkaar ‘verkneden’ van de geluiden, die wat de 
techniek betreft misschien het meest weg heeft van het tot stand komen van een olieverf-
schilderij. Ik heb het voorbeeld gegeven van de manier waarop Walter Murch beschrijft 
hoe hij de woestijn in The English Patient (1996) heeft ‘geschilderd’ in geluid door laag op 
laag aan te brengen tot het juiste effect werd bereikt (III,5).

Het wordt duidelijk dat het opgenomen geluid in een film is verbonden met het luisteren 
van de cineast. Door de opnametechniek is het voor een cineast mogelijk om de keuzes die 
hij in zijn luisteren maakt sonoor over te brengen bij het publiek. Door een geluidsconcept 
kan de cineast bepalen hij hoe het publiek zijn gecreëerde filmische wereld kan ervaren. 
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-  Deze auditieve ruimte wekt geen precieze visuele ruimte op. Daarvoor kan ik mij te 
weinig oriënteren in de ruimte. Het is eerder een sferische ruimte waarin de kraai eerst 
verder gesitueerd is en dan binnendringt in mijn persoonlijke sferische ruimte: de kine-
sfeer79 en ook de ‘innerlijke ruimte’.

Ik spreek van sferische ruimte omdat deze auditieve ruimtes bepaald zijn door de afstand 
ten opzichte van mijn lichaam zonder gepositioneerd te zijn in een ‘geometrische’ of ‘per-
spectivische’ visuele ruimte. (Zie ook III.3.2 Ihde 2007: 75.)

Geluid 2: Wandeling in Cassis (2008) (electronische bijlage: geluid 2)

Op een wandeling in Cassis (Zuid-Frankrijk) had ik een klein geluidsopnametoestel bij 
me. Ik had het eerst in mijn zak gestoken om mijn stappen op te nemen, maar heb het 
er dan uitgehaald om het wonderlijk gefluit van een man op te nemen. Zonder windkap 
blaast de wind in de microfoon, waardoor het technisch geen perfecte opname is gewor-
den. Maar de ruimtelijkheid die in deze opname wordt weergegeven is bijzonder omdat 
op een bepaald moment het gefluit van de man en de stem van diezelfde man, op diezelf-
de afstand van mij (en dus ook van de microfoon) auditief anders klinkt. Het gefluit van 
de man voegt zich bij het vogelgezang (een vogel is zo vriendelijk geweest om even mee 
te fluiten), terwijl zijn stem zoals de omgevingsgeluiden veel duidelijker laat horen dat de 
man reeds ver van mij verwijderd was toen ik hem aansprak (ik schat zo’n 100 meter). 

Het landschap en de situatie zag er als volgt uit. Ik loop langs een straat met aan de ene 
kant een huizenrij (een halfopen bebouwing) en aan de andere kant weilanden. Het land-
schap is licht glooiend en loopt naar beneden af. Ik bevind mij op het voetpad aan de 
kant van de weiden. 

Wat volgt is een beschrijving van wat in de opname te horen is. In het begin van de op-
name zijn mijn stappen en die van mijn compagnon te horen. We stappen in een gelijk 
ritme op grind. 

0’00”  Zingende stem (onduidelijk) en stappen op het grind.

0’08”  Verkeer. Een bromfiets rijdt voorbij. Ik hoor dit duidelijk als een 
geluidsgebeurtenis die in de verte aanzet, waarvan de dynamiek toeneemt en 
de toonhoogte verhoogt als hij voorbij komt en waarvan de toonhoogte weer 
verlaagt en de dynamiek terug afneemt om tenslotte te verdwijnen. Dit geluid is 
een mooi voorbeeld van het dopplereffect in geluid. 

0’11”  Het gefluit van een man trekt mijn aandacht.

79 De kinesfeer is de ‘sferische ruimte’ rond het lichaam waarvan de periferie bereikt kan worden 
door de uitgestrekte ledematen, zonder zich te verplaatsen in de ruimte (Laban 1978 : 10).

zich voortbeweegt. De ‘ziende’ student daarentegen is meestal vooral bezig geweest met 
het herkennen van de ‘geluidsgebeurtenissen’ en de ’geluidsdecors’, zoals iemand die ge-
passeerd is, de deur van de lift die open en dicht gaat, een groep studenten die in de verte 
is gepasseerd, het verkeer op de achtergrond, enz. In de besprekingen van de opgenomen 
geluiden introduceer ik, naast de begrippen die we al kennen van Ihde een aantal termen 
met een verwijzing naar de auteur aan wie ik de termen ontleen. Na de bespreking zal ik 
deze termen bundelen en uitleggen. 

Geluid 1: Normandië (1980) (electronische bijlage: geluid 1)

Het gaat om een stervende kraai. Deshays kan heel dicht tot bij de vogel komen, waardoor 
de kraai als het ware op onze schouder komt te zitten en het geluid van zijn vleugelslag en 
zijn gekras tastbaar worden. Het geluid komt te dicht naar ons gevoel en dringt binnen in 
een intieme ruimte. Opeens luisteren we niet meer naar het geluid, maar reageren we met 
ons lichaam. Ik kom hier later op terug. Wat ik hier wil bespreken, is de manier waarop 
in dit geluid het krijsen van die ene kraai onze aandacht trekt. Ik luister naar de manier 
waarop het geluid dichterbij komt. Dit ene geluid doet ons de aandacht richten naar 
gelijkaardige geluiden (van andere kraaien). Het geluid is iteratief en scherp. Het staat 
tegenover een amalgaam van geluiden die een ‘geluidsdecor’ vormen. Op de achtergrond 
horen we auto’s als een geluidenveld – we onderscheiden het geluid van de auto’s niet als 
aparte geluiden – en een compositie van vogelgezang. In tegenstelling tot het geluid van 
de rijdende auto’s die zich samenvoegen in een continue stroom, zijn de gezangen van de 
vogels haarscherp als muzikale melodieën te onderscheiden.

Deze geluiden zijn hoorbaar, herkenbaar, maar trekken minder de aandacht dan het ge-
kras van de kraai. Er ontstaat een diepte in de ruimtelijkheid van het geluid door het feit 
dat sommige geluiden afstandelijker klinken dan andere. Deze afstand is mee opgenomen 
en herkenbaar in de opname. Het gaat om een buitenopname in een wijds landschap. De 
geluiden weerkaatsen hier niet. 

-  Als luisteraar naar dit opgenomen geluid wordt mijn aandacht getrokken naar het gekras 
en de vleugelslagen van de kraai. Er ontstaat een relatie tussen deze kraaigeluiden en mezelf. 
Door het microfoonstandpunt neem ik een luisterpunt in waarmee de afstand tussen het 
geluid en mezelf steeds kleiner wordt. Ik kan niet horen of de kraai naar mij toe komt, of ik 
mee met de microfoon naar de kraai toe loop. Ik heb geen overzicht van de positionering van 
de kraai en de microfoon in een ruimte met externe referenties. De ruimte-ervaring wordt 
bepaald door de afstand en de manier waarop het geluid van de kraai te dichtbij komt. Dit 
creëert het haptische effect dat de kraai in mijn nek is komen zitten. 

-  In de auditieve ruimte is een diepte gecreëerd door het geluid van de kraai ten opzichte 
van het continue geluidenveld van auto’s en de ruimtelijke geluidsenveloppe van de 
zingende vogels. 
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2’35”  Het gefluit van de man klinkt terug iets verder, hij is nu uit ons zicht 
verdwenen. Maar nog steeds hoor ik de contour van de melodie haarscherp. Ze 
vraagt nu iets minder mijn aandacht en is meer opgenomen in de open grote 
aurale architectuur (Blesser 2007: 2) van het landschap.

Wat opvalt in deze opname, die niets meer is dan de registratie van een moment waarin 
verschillende geluidsgebeurtenissen tegelijkertijd gebeuren, is de helderheid waarmee 
deze gebeurtenissen ‘gecomponeerd’ lijken te zijn. Dit ‘gecomponeerd’ zijn slaat niet en-
kel op een gelijktijdigheid van een aantal klankgebeurtenissen (zowel geluid als gefluit als 
een gesprek), maar ook de ruimtelijkheid van de geluiden bepaalt de manier waarop de 
geluiden zich tegenover elkaar profileren. De geluiden zijn verbonden aan hun bron die 
een plaats heeft in een ‘auditieve scene’. 80

De nabijheid van mijn eigen stappen is heel duidelijk. Ook de ondergrond waarop we 
lopen, is herkenbaar. Het spreken van de fluitende man is duidelijk ver weg gesitueerd en 
ook zijn fluiten klinkt geleidelijk aan verder. Het feit dat de vrouw die praat in haar gsm 
zich dicht bij ons bevindt, is volledig te retraceren via deze opname. Dit is een opname 
waarin de geluiden niet vermengd worden met elkaar en elk hun afstand tot mijn beluis-
tering en mijn microfoonopname in grote mate blijven behouden. 

Maar deze geluidsopname is eveneens een duidelijk voorbeeld van de complexiteit van de 
ruimtelijkheid van het geluid. Het dopplereffect is hoorbaar bij de bromfiets en de auto 
die passeert, en niet bij de vrouw met haar gsm, wat iets vertelt over de snelheid van de 
geluidsbron in het dopplereffect. De stem van de man die verder verwijderd en nog ver-
staanbaar is ten opzichte van de vrouw die aan het telefoneren is en op een kortere afstand 
al niet meer verstaanbaar is, vertelt iets over de akoestiche architectuur (Blesser 2007: 215 
e.v.) van de situatie van de geluidsopname. Het gefluit als geluid wordt anders en minder 
afstandelijk waargenomen dan het spreken van de man. Het lijkt alsof dit geluid door de 
wind gedragen wordt.

Voor alle duidelijkheid: ik blijf vertrekken vanuit het geluid als aisthetisch fenomeen, 
zonder mij te wagen aan een wetenschappelijk uitleg over akoestische architectuur of over 
de manier waarop externe geluidsgolven van buiten- naar binnenoor in neurologische 
signalen in de hersenen wordt vertaald. 

Geluid 3: Een repeterende muzikant die heel langzaam zijn toonladder speelt, een 
les drama waarin veel wordt gelopen en geroepen en de geluiden in de gang van een 
school (School of Arts, Gent, 2009) (electronische bijlage: geluid 3) 

80 De cognitieve psycholoog Albert Bregman spreekt over Auditory Scene Analysis (ASA) als 
een manier om geluiden met eenzelfde geluidsbron te groeperen (1990).

0’25”  We naderen de ‘zingende man’. Hij slaat een autodeur dicht. Ondertussen 
stappen we verder.

0’34”  De wind ruist in de microfoon. Het is geen zuivere opname.

0’38”  Sprekende stemmen klinken op een afstand.

0’40”  De ondergrond waarop we stappen is veranderd (niet langer grind).

0’55”  We blijven staan. Het luisterpunt is nu statisch. 

1’05”  Een auto rijdt voorbij (weer een dopplereffect).

1’17”  Stemmen in de verte.

1’21”  We stappen verder.

1’23”  Het gefluit herbegint.

1’34”  En wordt vergezeld van een vogel die fluit.

1’37”  De man stapt van ons weg, maar het gefluit blijft helder doorklinken. Hierdoor 
is de visuele afstand tussen ons en de man niet in het gefluit waar te nemen. (De 
toonhoogte verandert niet.)

1’42”  Ik vraag de weg naar ‘les Callangues’ (krijtrotsen bij Cassis).

1’47”  De man antwoordt. Nu is de afstand tussen ons duidelijk. Zijn spreekstem 
klinkt ver weg. De stem van de man klinkt minder luid en doffer dan mijn stem 
die van heel dichtbij is opgenomen. 

2’00”  Op dat moment loopt een vrouw met een gsm op het voetpad aan de straatkant 
met de huizen, voorbij.

2’11”  Het gefluit vangt weer aan en klinkt nu iets meer in de verte. Maar het blijft een 
haarscherpe melodie die in toonhoogte niet veranderd is. 

2’24”  Nu verstaan we ook letterlijk een aantal woorden in het gesprek van de vrouw 
die ons passeert “… c’est formidable, c’est maintenant …” Ze lacht. “… 
c’est quelque chose.” Ze lacht weer. Maar naarmate de vrouw verder van ons 
verwijderd is, kunnen we haar woorden minder en minder verstaan. De afstand 
tussen ons en de vrouw, van wie we de woorden niet meer verstaan, is helemaal 
niet zo groot als de afstand tussen de man aan wie we de weg gevraagd hebben 
en onszelf. De huizenrij achter ons heeft er duidelijk toe bijgedragen dat zijn 
woorden akoestisch werden ‘gevangen’ en daardoor meer verstaanbaar waren 
voor ons. 
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00’24”:  Geloop. 

00’28-00’38”:  De derde muzikale toon.

00’33”:  Een hoge mannenstem: “Nina.” (Dit is wat ik meen te verstaan, 
maar ik weet niet of dit wel klopt). De stem klinkt hoog, bevesti-
gend en snel.

00’38”:  In de verte slaat een deur dicht.

00’39”:  Iemand roept weer: “Nina.” Korte, krachtige zinnen volgen. Ik kan 
ze echter niet verstaan. 

00’42”:  Voetstappen in de verte.

00’42-00’51”:  Vierde muzikale toon.

00’42”:  Een derde aanzet die begint met “Nina!” Hierop volgt nu een lange, 
aangehouden zin. 

00’49”:  De vrouw antwoordt roepend in een lang aangehouden woorden-
vloed. 

00’52”:  Een deur gaat weer open. Dit keer is het geluid dichterbij en horen 
we het ‘gepiep’ van de deur. 

In deze opname valt vooral de vervlechting van de geluiden op. Ik lokaliseer de geluiden 
minder dan in de vorige opname. De tekst van de stemmen is onverstaanbaar. Ik luister 
naar de hoge energie in de stemmen en de frasering in de woordenvloed. De zinnen 
worden krachtig ingezet en deze energie wordt aangehouden. Het lopen klinkt als een rof-
felende aanzet van de stemexplosies. Dit is eigenlijk het geval: in deze dramales wordt er 
gewerkt met het energetisch wakker maken van het lichaam in het acteren en declameren. 

De energetische stemexplosies staan in sterk contrast met de beheerste regelmatig uitge-
voerde lange muzikale tonen. Het ‘gestaltkarakter’ van de toonladder is niet echt aanwezig. 
Het is een langzame stapsgewijze uitvoering van elke noot apart. De pauzes (intervallen) tus-
sen de aangeblazen toonhoogtes zijn even beheerst als de uitvoering van de tonen zelf. Het is 
een langzame neerwaartse beweging van uitgestreken tonen als beheerste schaatspassen op 
een perfect glad ijsoppervlak. Het zijn dus niet alleen de verschillende bronnen die we hier 
herkennen, maar eveneens een verschillende energie in de geluidsbewegingen. Sommige ge-
luiden klinken van dichter bij, andere van verder af. Maar deze afstand is niet zo duidelijk 
als in de twee vorige fragmenten die buiten waren opgenomen. De herkenbare geluiden zijn 
gehuld in een geluidsomgeving (auditieve architectuur) die ons als luisteraar omhult. In deze 
binnenopname, zijn directioneel en omni-directioneel luisteren co-present (Ihde 2007).

Het opgenomen geluid dat ik hier voorstel, maakt deel uit van een groter geheel. In de 
opname horen we het geluid van drie verschillende ruimtes tegelijkertijd: de stemmen 
en het lopen van de acteurs in de les drama, de langzame toonladder van de repeterende 
muzikant en de akoestiek van de gang waarin het geluid is opgenomen. Stem, geluiden en 
muziek zijn herkenbaar als aparte geluidsgebeurtenissen (Bregman 1990), maar versmel-
ten tot een simultane compositie van de verschillende gebeurtenissen. De verschillende 
ruimtes worden geïdentificeerd door de bron van het geluid. Maar het is niet duidelijk 
vanwaar de geluiden komen. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven, is de precieze 
positionering van de geluiden in de ruimte onmogelijk geworden. 

Ik beschrijf de geluiden om in een volgende stap naar de situering van de geluiden over 
te gaan. De opname zet aan met een geluidenveld dat klinkt als een kleurrijke ruis die 
de vermenging lijkt te zijn van de akoestiek van de gang en quasi onherkenbare, verre 
geluidsgebeurtenissen. 

00’04”-00’12”:  Het instrument speelt een eerste lange noot. Hiermee is in deze 
opname een dalende reeks tonen ingezet die in een zeer traag tempo 
wordt uitgevoerd.

00’06:  Een vlieg vliegt voorbij de microfoon.

00’11”:  Een deur geeft een ‘krakend’ geluid.

00’16” tot 00’25”:  De tweede muzikale toon. 

00’20”:  Gestommel van blote voeten op een houten vloer, dat tot een dof 
geluid wordt. Het gewicht van de lopers resoneert. 

Theater klas

Repetitie-
lokaal

gang De gang is hoog, met neogotische 
bogen. De ene kant van de gang is 
een wand met deuren, aan de andere 
kant zijn er verschillende ramen. De 
geluiden weergalmen in deze ruimte. 

De microfoon duidt ongeveer de 
plaats aan vanwaar we opnemen. 
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Don Ihde wijst erop dat de vorm, het oppervlak, het materiaal van het klinkend voorwerp 
en de interieure ruimtes meeklinken in het geluid. Een geluidsopname kan dit beklemto-
nen. Door in de verschillende ruimtes (met elk een eigen vloerbedekking, eigen grootte 
en eigen vorm) te knikkeren met dezelfde knikker, wordt helemaal duidelijk hoe een 
ruimte mee kan klinken in een geluid. In de hoge gang klinkt de ruimte opener dan in de 
kelder waar het geluid doffer klinkt. De ondergrond heeft een andere textuur waardoor 
een ander ritme in het stuiteren en rollen van de knikker tot stand komt. 

Geluid 7a en 7b: Rollende voorwerpen over de houten zwevende vloer van de KONG-
studio (2009)

(electronische bijlage: geluid 7a) Dezelfde knikkers rollen over de houten zwevende vloer 
van de KONGstudio.

De knikkers rollen gemakkelijk over de houten vloer. De holte onder de zwevende houten 
vloer klinkt mee. Sommige geluiden klinken heel laag ten opzichte van de steeds weer in 
toonhoogte hogere aanzet. 

(electronische bijlage: geluid 7b) In dezelfde ruimte als de knikkers wordt een staafje over 
dezelfde vloer gerold. De vorm en het andere materiaal van het staafje geven een ander 
resultaat. Er zitten haperingen in het continue geluid. Het staafje rolt duidelijk niet zo 
snel en het klinkt veel zachter en minder hoog in de aanzet van het geluid. 

Geluid 8: De ‘taskrekel’81 (2008) (electronische bijlage: geluid 8) 

De bron van dit geluid is onherkenbaar. Het is een geluid dat veroorzaakt is door kokend 
water in een poreuze kop in aardewerk. Hoorbaar verplaatst het geluid zich ruimtelijk 
alsof het rondloopt in de kop. Maar het creëert op zich geen ruimte of evoceert geen 
‘ruimtelijke visueel beeld’, geen image sonore (Deshays, 2010), veeleer een beweging. Het 
is een geluid dat uitnodigt tot een panisch luisteren, een open luisteren dat niet zoekt naar 
een bron of een betekenis. In dit geluid neemt de toonhoogte de bovenhand en ontstaat 
door de vele boventonen van het geluid een ‘klankveld’.

In deze geluidsopnames is de ruimtelijkheid in en van de opgenomen geluiden telkens 
verschillend. De verschillende aspecten die Don Ihde voorstelt in zijn fenomenologie van 
het geluid komen aan bod: de vorm, materiaal, de grootte van het voorwerp dat klinkt, 
de oppervlakte waartegen iets botst of rolt om geluid te maken, de interieure ruimte van 
de klank (de klankkast), de akoestiek van de ruimte waarin iets klinkt. Geluiden worden 
gegroepeerd naar gelang van hun bron. Dit maakt dat ruimtes kunnen geïdentificeerd 
kunnen worden aan de hand van bepaalde geluiden die erin voorkomen. 

81 Tas is hier het Vlaamse woord voor kopje. Het gaat om een koffiekopje. 

Geluiden 4a en 4b: Opnames onder een brug van een autosnelweg (Gentbrugge, 2009) 

We staan onder een brug van de autosnelweg en horen het geluid van de rijdende auto’s 
op verschillende manieren. Het geluid verplaatst zich niet alleen via de lucht, maar ook 
doorheen de materialen van de brug en wordt versterkt door de akoestische eigenschap-
pen van de boog onder de brug. 

(electronische bijlage: geluid 4a) Een travelling van het geluid onder de brug van de au-
tosnelweg. Bij het opnemen van het geluid wordt de microfoon verplaatst. De rijdende 
auto’s zijn op zich herkenbaar naast de cadans die veroorzaakt wordt door het rijden over 
de naden van het wegdek. In deze opname is het luisterpunt dus mobiel waardoor de 
ruimtelijke signatuur verandert. 

(electronische bijlage: geluid 4b) Dit geluid is opgenomen op dezelfde locatie als geluid 
4a. De microfoon is dicht bij de grond gehouden en wordt niet verplaatst. 

In deze geluidsopname hoor je heel duidelijk hoe de auto’s over de naden van het wegdek 
rijden (oppervlak). Dit geluid wordt versterkt door de interieure ruimte (het materiaal) 
van de autosnelweg zelf en de klankkast die eronder gevormd is door de boog van de 
brug. Zonder visuele informatie is dit geluid moeilijk te plaatsen. Het is ook onduidelijk 
waar het zich bevindt. De ruimtelijkheid is echter wel vervat in de klank zelf. Er is nog 
een notie van een bron. De reverberatie is zo groot dat richting en afstand nog moeilijk te 
bepalen zijn. Het geluid wordt eerder als een aanwezigheid ervaren dan als een geluid dat 
vanuit een specifieke bron op een bepaalde plaats wordt gesitueerd. In dit geluid neemt 
het ritme de bovenhand. In de herinnering aan dit geluid blijft de cadans naklinken. Het 
gaat om een zwaar geluid, met een grote impact.

Geluid 5: Krakend papier, opgenomen in de KONGstudio (2009) (electronische bij-
lage: geluid 5) 

Dit geluid is opgenomen in een ruimte met een bijzondere akoestiek die toelaat dat fijne 
instrumenten haarscherp klinken. Het grondplan van deze ruimte is onregelmatig. Geen 
enkel muur staat recht op een andere muur en de nokbalk van het dak ligt dwars over 
de ruimte. In de ruimte zijn voldoende gordijnen opgehangen zodat de geluiden niet 
‘weerkaatsen’, maar dat de galm in die ruimte op een aangename manier behouden blijft. 
Het geluid op zich is helder geprofileerd. Dit betekent nog niet dat het onmiddellijk 
herkenbaar is. De afstand is hoorbaar, maar het is onmogelijk om het geluid in de ruimte 
te ‘lokaliseren’. Wat hier opvalt, is hoe met de microfoon de ‘kern’ van het geluid kan 
opgenomen worden alsof opnamepunt en bron van het geluid samenvallen. Iets meer op 
afstand klinkt het geluid ver weg, terwijl dit in realiteit over een drietal meter gaat.

Geluiden 6a, 6b: Een hoge gang met een stenen vloer (zoals de tegeltjes op de zee-
dijk) en een kelder met een steentapijt als vloerbedekking (2009) (electronische bij-
lage: geluiden 6a en 6b) 
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zijn gezicht niet eens naar je toegekeerd is, kan je verstaan, zelfs al is de hele ruimte gevuld 
met babbelende mensen. 

De geluidsgolven volgen met andere woorden een eigen weg. Als ze tegen een hard opper-
vlak botsen weerkaatsen ze terug in de ruimte. Als dit gaat om een grote ruimte, waardoor 
de geluidsgolf een lange weg aflegt om terug te keren, dan hoor je het geluid nog eens in 
een echo. Is deze weerkaatsing korter, dan spreekt men van galm of reverberatie. Vibreert 
een materiaal of klinkt een andere ruimte mee met de oorspronkelijk veroorzaakte lucht-
trilling, dan spreekt men van resonantie. 

Elk materiaal resoneert op een andere manier, elke andere vorm en grootte van ruimte 
levert een andere akoestiek op. Is het materiaal aan de oppervlakken van de ruimtes absor-
berend, dan weerkaatsen de geluidsgolven niet en blijft een ‘droge akoestiek’ over. 

Barry Blesser schrijft in 2007 een boek over auditieve architectuur: Spaces speak, are you 
listening?. Hierin stelt hij de auditieve architectuur tegenover de akoestische architectuur. 
De akoestische architectuur baseert zich op de fysica om de meetbare sonische processen 
(de processen van de geluidsgolven) te beschrijven. De manier waarop het geluid zich 
nog in de ruimte voortbeweegt nadat de klankbron is gestopt om het geluid te pro-
duceren, wordt de auditieve architectuur genoemd. Deze komt tot stand via de wetten 
van de akoestische architectuur. Akoestische architectuur kan berekend worden door een 
ingenieur-fysicus die het geluid als fysisch meetbaar object als uitgangspunt neemt voor 
zijn akoestische ontwerp. Het geluid wordt dan geplaatst in een geometrische, referen-
tiële ruimte waar met tal van factoren zoals materiaal, vorm, textuur van het oppervlak, 
grootte van de ruimte, positionering van de wanden van de ruimte enz. rekening wordt 
gehouden. De ruimtelijke akoestica is met andere woorden een exacte wetenschap die 
behoort tot het domein van de fysica. 

In de auditieve architectuur staat het luisteren echter centraal. Gewone mensen horen en 
voelen de ruimte. Blesser geeft het voorbeeld van iemand die in zijn handen klapt, wat hij 
een sonische gebeurtenis noemt. Hij hoort de echo van deze klap als een auditieve waar-
neming. De afstand tot de muur bepaalt het tijdsinterval (delay) van de echo. De plaats 
van de muur bepaalt de intensiteit en het materiaal van het oppervlak van de wand de 
frequentie. Deze fysische feiten zijn slechts indirect verbonden met de waarneming hier-
van. De waarneming van het beluisterde geluid komt immers in onze hersenen tot stand. 

Aan de ene kant kunnen we de echo opvatten als een bijkomend geluid, aan de andere 
kant kunnen we de echo opvatten als een passief akoestisch object dat ons iets vertelt over 
de fysische eigenschappen van de muur. Door de echo komt de muur tot klinken, hoewel 
hij zelf geen oorspronkelijke geluidsbron is. Maar de meeste ruimtes zijn veel complexer 
dan alleen maar één muur. Elke ruimte is gekenmerkt door een eigen auditieve architec-
tuur (Blesser 2007: 2).

Soms neemt een geluid de ruimte in en is de afstand tot het opgenomen geluid moeilijk 
hoorbaar, zoals bij het geluid van de autosnelweg. Soms is de afstand heel lichamelijk be-
paald zoals bij de kraai. In de beschrijving van de auditieve ruimte, kunnen verschillende 
invalshoeken genomen worden: de geluiden die in de omgeving klinken en de afstand tot de 
luisteraar, de geluiden die in een architecturale ruimte klinken en die de ruimte laten mee-
klinken. In de vergelijking van de opname van de knikkers is niet alleen de ruimte maar ook 
de ondergrond waarop de knikker stuitert bepalend voor het geluid. Met de vergelijking van 
het balletje en het staafje in dezelfde ruimte, met dezelfde beweging die het geluid tot stand 
brengt en hetzelfde oppervlak is duidelijk gemaakt hoe de vorm van het klinkend voorwerp 
het geluid mee bepaalt. Dit alles zijn eigenschappen van het geluid in de ruimte, die door 
een geluidsopname kunnen gecapteerd en in de opname versterkt of verzwakt worden. Voor 
elk van de geluiden is de mise-en-scène zorgvuldig uitgekozen. Het ging nooit om het geluid 
op zich, maar steeds om het geluid in die ruimte, op die manier opgenomen. 

4. 
NAAR EEN TERMINOLOGIE VOOR DE RUIMTELIJKHEID 

IN EN VAN HET OPGENOMEN GELUID
 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik een aantal termen voorstellen om over de ruimtelijkheid 
in en van het opgenomen geluid te kunnen spreken. Hiervoor breid ik het begrippenap-
paraat uit dat al door Ihde in 1976 is voorgesteld met andere begrippen uit de architec-
tuur (Blesser 2007; Augoyard & Torgue [1995] 2008), de muziek (Boulez 1963, Nauck 
1997), de filmtheorie (Marks 2000) en de filosofie (Deleuze & Guattari 1980) om de 
verschillende ruimtes die de filmische ruimte constitueren bespreekbaar te maken.

 

4.1. De ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid: Don Ihdes theorie 
uitgebreid met een aantal inzichten uit de auditieve architectuur 

Vanuit de verschillende geluidsopnames wordt het duidelijk dat de terminologie om over 
de ruimtelijkheid in het geluid en van het geluid te spreken ontoereikend is. 

De begrippen voor-, midden- en achterplan behoren bovendien tot een op het beeld 
geënte perspectivische ruimte. Uit akoestische studies in architectuur leren we dat het 
geluid zich niet noodzakelijk op dezelfde manier gedraagt als het licht. Wat in een visuele 
architectuur op afstand lijkt, kan in een akoestische architectuur dichtbij klinken. Wie 
het graf van Agamemnon bezocht heeft in Mykene (Griekenland) heeft het merkwaardige 
verloop van de geluidsgolven langsheen de ronde muur van de tombe kunnen uitprobe-
ren: je fluistert aan de ene kant van de deur en een persoon aan de andere kant, die met 
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om de metamorfose tussen de (optisch-geometrische) ruimte en de auditieve ruimte als 
sfeer te beschrijven. 

Heel dikwijls wordt een ruimte gekenmerkt door geluiden met een specifieke bron of 
door de akoestische eigenschappen van die ruimte. De sferische auditieve ruimte heeft 
echter minder externe ijkpunten wat de ruimte betreft. De luisteraar is het middelpunt 
van die ruimte en de ruimte komt tot stand in het luisteren zelf. Het is duidelijk dat er 
verschillende uitgangspunten zijn om de auditieve ruimte te beschrijven. 

Ik keer even terug naar de opgenomen geluiden die ik beschreven heb en keer de volgorde 
om, om ze te kunnen bespreken vanaf het meest ‘eenvoudige’ geluid wat de auditieve 
ruimte betreft naar de meer complexe. In een opname zal de ruimte meer meeklinken 
naarmate de micro minder gericht is en op grotere afstand van het klinkend object wordt 
geplaatst. Maar ook de akoestische eigenschappen van een ruimte spelen een cruciale 
rol. Geluidsstudio’s zijn voorzien van absorberend materiaal en worden zo gebouwd dat 
externe geluiden niet doorheen de muren in de ruimte kunnen binnendringen. 

Het geluid van de taskrekel was van heel dichtbij opgenomen, met de microfoon boven 
de opening van de tas geplaatst, zodat de omgevende ruimte niet mee is opgenomen in dit 
geluid. De tas in aardewerk heeft als een muziekinstrument de trillingen tot klinken ge-
bracht. Maar het geluid van de ruimte errond is niet direct waarneembaar. Alle aandacht 
is gericht naar de manier waarop de tas ‘zingt’ en het verschil in de toonhoogtes. 

In dit geluid ben ik dus vooral bezig met de geluidsbron (het kopje) en ben ik gefascineerd 
hoe dit geluid ontstaat. Persoonlijk herken ik dit geluid: als ik op een warme zomerdag in 
Griekenland water gooi over het beton op een dakterras, kan ik een vergelijkbaar geluid 
horen. Maar er is ook een verschil: de ronde tas houdt het geluid vast en de klank krijgt 
eveneens vorm door de vorm van de tas zelf. In dit geluid zijn de manier waarop de trillingen 
tot stand komen, het materiaal van de tas en de vorm van de tas bepalend voor het geluid. 

In de opname van geluid 7 ligt de nadruk op het materiaal en de vorm van de knikker of 
het houten staafje. De actie om het geluid tot stand te brengen is dezelfde: het voorwerp 
rolt over een houten vloer. De toonhoogte verschilt door het materiaal van de knikker en 
het staafje. Het houten staafje klinkt zachter, hoewel het uit hard buxushout is gemaakt. 
Het rolt anders over de vloer en beklemtoont de naden van de plankenvloer. Ruimtelijk 
gezien klinkt de holte onder de vloer mee. Het betreft een zwevende vloer. De planken lig-
gen op rubberen linten die op een houten raamwerk gevestigd zijn. Er is een ruimte van 
een 10-tal centimeter onder die vloer. Het houten raamwerk is op een betonnen vloer 
gevestigd. Het rubber zorgt ervoor dat de vloer op een gedempte manier kan meetrillen. 

Maar ook de ruimte zelf klinkt mee. Het is een ruimte met een veranderlijke akoestiek. Zoals 
reeds beschreven, staat geen enkele wand loodrecht op een andere wand en ligt de nokbalk 
dwars. Hierdoor wordt geen enkele geluidsgolf in dezelfde richting weerkaatst, wat een 

Het bewustzijn van een auditieve ruimtelijkheid (auditory spatial awareness) situeert zich 
op verschillende niveaus: van een gewaarwording naar een waarneming en herkenning 
naar een affect dat betekenisvol wordt. Het lichaam van de luisteraar reageert bewust en 
onbewust op een auditieve ervaring. 

From the broadest perspective, auditory awareness means only that there is some 
neurological reaction to spatial acoustics, including both conscious and unconscious 
changes to the listener’s body state. Thus you understood to be aware of an acoustic 
space when listening to its aural architecture raises or lowers your blood pressure, 
even though you are not consciously aware of that reaction. (Blesser 2007: 14)

In de menselijke aanwezigheid is de auditieve architectuur (aural architecture, Blesser 
2007) dynamisch, reactief en omgevend. Het geluid is ingewikkelder dan het licht. Licht 
en geluid hebben beide een frequentiespectrum en een amplitude-intensiteit gemeen. 
Maar in het geluid is de tijd een belangrijke factor. Geluidsgolven en lichtgolven hebben 
een ander tempo. De geluidsgolven verplaatsen zich op een waarneembaar tempo door de 
ruimte. Dit betekent dat als de bron van een geluid stopt, het goed mogelijk is dat je de 
ruimte nog kan horen (resonantie, galm of reverberatie, en echo). Dit is in tegenstelling tot 
het licht. Als je de lamp uitschakelt, is het plots donker (Blesser 2007: 15). Uit dit alles 
kunnen we al besluiten dat een klankschap (soundscape) meer is dan een samenstelling van 
een aantal sonische gebeurtenissen. Als we luisteren naar het spelen van een viool in een 
ruimte, luisteren we niet alleen naar de viool maar ook naar de ruimte. 

Waar het boek van Blesser vooral het luisteren verbindt met de architecturale gegevenheid 
van een gebouw of een ruimte, publiceren de filosoof, urbanist, musicoloog Augoyard en 
de socioloog, urbanist, componist Torgue in 1995 de resultaten van een onderzoek (Cres-
son, Grenoble) naar de sonische effecten van een architecturale omgeving. Het boek is in 
2008 in het Engels vertaald met de titel Sonic Experience (2008).

Sonic Experience is opgebouwd vanuit twee fundamentele en interdisciplinaire concepten 
die in de jaren zestig en zeventig jaren ontwikkeld zijn als werktuigen voor klankana-
lyse: l’objet sonore van Pierre Schaeffer en soundscape van R. Murray Schafer. Volgens 
de onderzoekers zijn deze begrippen echter te beperkt. Eenzelfde klank wordt immers 
dikwijls verschillend ervaren. Alles wijst erop dat de luisteraar voortdurend actief is om 
zijn geluidsomgeving zelf mee te creëren, door (bewust en onbewust) te kiezen op welke 
geluiden hij zal reageren, naar welke geluiden hij zal luisteren, met welke geluiden hij zal 
resoneren of welke geluiden hij erg storend zal vinden. 

De auteurs stellen 66 verschillende sonische effecten voor die zijn ondergebracht in 6 ver-
schillende categorieën, namelijk de elementaire effecten, de compositorische effecten, de 
effecten verbonden aan de organisatie van waarneming, psychomotorische effecten, se-
mantische effecten, electro-akoestische effecten. De sonische effecten maken het mogelijk 
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Deze afstand wordt vooral duidelijk door de manier waarop de auditieve architectuur 
gaat meeklinken in het geluid. Het geluid klinkt niet zo ‘scherp’ als het verder klinkt. Het 
gaat dus niet alleen over het stiller of luider klinken van een geluid, maar over de manier 
waarop het klinken van de ruimte al dan niet is opgenomen in het geluid. 

Aan dit inzicht is een wetmatigheid gekoppeld die zeer belangrijk is om een geluid dat op 
een bepaalde manier gesitueerd is in een ruimte ‘geloofwaardig’ te laten overkomen. Als 
men een geluid opneemt in een studio (dus zonder meeklinkende, auditieve architectuur) 
en dit gewoon wat zachter laat klinken, dan is hiermee nog geen afstand weergegeven. 
Omgekeerd, als men een geluid van ver heeft opgenomen met uiteraard de auditieve ar-
chitectuur die meeklinkt, dan kan men deze auditieve architectuur niet meer wegknippen 
uit het geluid, en zal dit geluid nooit bewerkt kunnen worden om van dichtbij te klinken. 

Dus hoewel we in geluid 5 nog steeds gefocust zijn op één geluid, is het de auditieve 
architectuur die het verschil uitmaakt en niet het geluid zelf, noch alle elementen die een 
rol spelen om het geluid tot stand te brengen. Met geluid 5b, waarin de afstand constant 
blijft, wordt dit ook duidelijk. Bovendien horen we in dit geluid de duiven die zich buiten 
de ruimte bevinden. 

Vanaf geluid 4 wordt de materie complexer: er zijn verschillende geluiden tegelijkertijd 
aanwezig en de auditieve architectuur speelt een complexere rol. In geluid 4 (de autosnel-
weg) speelt de auditieve ruimte een zeer belangrijke rol. In de verplaatsing van de mi-
crofoon onder de brug onder de autosnelweg, moduleert het geluid voortdurend. Het is 
niet meer mogelijk om ons vanuit de opname van het geluid ruimtelijk te situeren. Door 
deze eigenschap en het feit dat de resonantie de bovenhand neemt in het geluid, is dit 
een geluid dat zich ertoe leent om in verschillende visuele contexten geplaatst te worden. 

De geluidsopname in de gang van de School of Arts Gent nodigt vooral uit om de ver-
schillende soorten geluiden te onderscheiden. De auditieve architectuur van deze ruimte 
bepaalt het geluid. De geluiden, de muziek en de stemmen vermengen zich met elkaar in 
deze auditieve architectuur. 

De eerste twee geluiden geven wel een beeld van een ruimtelijkheid. De afstand van de 
microfoon tot het klinkende object, situeert mij als luisteraar ruimtelijke ten opzichte van 
de geluiden waardoor een klankschap kan ontstaan. Hierin klinkt niet zozeer de ‘ruimte’ 
op zich, maar wordt het ruimtelijke gevoel hoorbaar weergegeven door een ruimtelijke 
relatie tot de geluiden. 

Nu we weten dat als we naar een geluid luisteren, verschillende ruimtelijke factoren een 
rol spelen en dat het geluid niet alleen van een klankbron afkomstig is, maar eveneens van 
de ruimte waarin het geluid klinkt, wil ik focussen op het luisterpunt en de ruimtelijke 
signatuur, in vergelijking met de definiëring die Altman hieraan gegeven heeft. 

warme galm geeft in de ruimte. Maar als men zich verplaatst in die ruimte hoort men de 
verschillende ‘akoestieken’. In de hoek klinkt het anders dan in het midden van de ruimte.

De klankbron (het houten staafje of de knikker) verplaatst zich in de ruimte. Het geluid 
wordt gemaakt door een beweging die het geluid veroorzaakt en door het contact van 
twee materialen die in dit geval over elkaar ‘wrijven’. De houten vloer is hier het constante 
oppervlak, het voorwerp waarmee de beweging wordt veroorzaakt, varieert in materiaal 
en vorm. Dit alles kan nog gerekend worden tot de eigenschappen van de klankbron.

Het ‘instrument’ is groot. De ruimte onder de vloer kan beschouwd worden als een 
‘klankkast’, zoals we dit kennen van een gitaar bijvoorbeeld. Dit geluid klinkt in een 
akoestische architectuur. Hoewel ik verschillende architecten had aangesproken om mij 
advies te geven over de noodzakelijke fysische eigenschappen van een goed klinkende 
ruimte, is deze ruimte gebouwd geweest vanuit een aantal principes, zonder dat ze in 
detail berekend is geweest: het onregelmatig grondplan, de dwarsliggende nok, zachte 
materialen als vloerbedekking en aan de zoldering. Het weerkaatsen op het hardere mate-
riaal van de wanden is opgevangen door grote lange in plooien opgehangen gordijnen van 
6 meter lang over een breedte van twee meter, in de twee hoogste hoeken van de ruimte. 
Met andere woorden, de auditieve architectuur van deze ruimte is door het luisteren bij-
gestuurd, niet door een ingenieur-fysicus die alles piekfijn heeft berekend. Het is door op 
zoek te gaan naar goede raad dat ik met de complexiteit van deze materie in contact ben 
gekomen. De akoestische architectuur is voor de meeste architecten een onontgonnen 
terrein. Ze verwijzen snel naar ingenieurs zonder in te gaan op de auditieve architectuur. 

De rol van de auditieve architectuur in een geluid heb ik aangetoond in geluid 6. Het 
voorwerp dat het geluid veroorzaakt en de handeling om het geluid te veroorzaken zijn 
hier hetzelfde. Ik laat een knikker stuiteren op een harde stenen vloer in twee verschil-
lende ruimtes. 

De vloeren zijn enigszins anders. In de eerste ruimte (6a) betreft het een tegelvloer, in de 
tweede ruimte is er een steentapijt (kleine stenen korreltjes die als een pasta op de vloer 
zijn aangebracht). Maar het is vooral de grootte en de hoogte van de ruimte die je kan horen 
in het geluid. Het tweede geluid (6b) klinkt veel doffer. De geluidsgolven zijn hier dui-
delijk veel meer gedempt. Dit komt eveneens door het feit dat de gang leeg is en de kelder 
gevuld is met allerlei materiaal dat daarin is opgestapeld. Het geluid verandert ook door 
de afstand ten opzichte van de microfoon. Bovendien levert de ondergrond een ander 
ritme, een andere vorm van stuiteren op. Op het moment dat de knikker ergens tegenaan 
botst, levert dit een plotseling geluid op dat verschillend is door het obstakel zelf (alweer: 
materiaal, plaats in de ruimte, vorm, oppervlak, al dan niet hol, enz.).

In geluid 5 is enkel de afstand tussen de microfoon en de geluidsbron verschillend. De 
geluidsbron is op dezelfde plaats gelokaliseerd in de ruimte, de microfoon is verplaatst. 
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door de geluidsbron, die het middelpunt is van het geluid, op hetzelfde moment tegen de 
wanden van die ruimte botsen en weerkaatsen. Door de weerkaatsing in allerlei richtin-
gen en de weerkaatsing van de weerkaatsing zal het waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn 
om dat geluid zonder te kijken te lokaliseren in die ruimte. Maar in het kijken, waar ik 
ook sta in de ruimte, is het mogelijk om via het zichtbare object het geluid te lokaliseren. 
Dezelfde situatie wordt hier optisch anders waargenomen dan auditief. Ogen en oren 
spelen hier een complementaire rol. De akoestische kenmerken van de ruimte worden 
niet gezien, maar gehoord. 

4.2. De auditieve ruimte als referentiële of niet-referentiële ruimte 

In het begin van dit hoofdstuk heb ik de nadruk gelegd op het feit dat de muzikale klank 
een fysieke (körperlich) klank wordt in de seriële muziek. Hierdoor verandert de opvatting 
van de ‘muzikale ruimte’, die nu verbonden wordt met een concreet klinkende ruimte. 
Tot deze muzikale ruimte behoren nu zowel de muzikale klank als een trillend en klank 
voortbrengend object, de ruimte waarin de muzikale klank klinkt en daarin meeklinkt 
als de positionering van de luisteraar. Pierre Boulez wijst op de consequenties van deze 
veranderde opvatting van muzikale ruimte en introduceert in Penser la musique aujour-
d’hui (1963) twee modaliteiten om een muzikale ruimte tot stand te laten komen in het 
luisteren, namelijk een espace lisse als een niet-referentiële ruimte en een espace strié als een 
referentiële ruimte. Deze twee begrippen zijn overgenomen door Deleuze en Guattari die 
deze termen verbinden aan het innemen van de concrete ruimte. Zij verbinden de espace 
lisse met de nomadische ruimte. Op haar beurt neemt Laura Marks dit begrippenpaar 
over om het te koppelen aan een optische visualiteit (espace strié) en een haptische visua-
liteit (espace lisse). Ik keer echter terug naar het begrippenpaar zoals het Boulez het voor-
stelt. Hij spreekt niet alleen over een referentiële en niet-referentiële ruimte (espace lisse, 
espace strié), maar eveneens over een gemeten en niet-gemeten ritme (rythme lisse – rythme 
strié). Boulez heeft het over de manier waarop een ‘ruimte’ georganiseerd wordt in het 
luisteren, in de beleving van de muziek: vanuit referentiepunten of vanuit de beweging. 
De termen lisse en strié geven bij Boulez een associatie met de gladde en de gestreepte 
spieren (muscles lisse – muscles strié), met een bewogen worden (gladde spieren) en een 
bewegen (dwarsgestreepte spieren). In plaats van de niet-referentiële ruimte te verbinden 
met de nomadische ruimte wil ik voorstellen om deze ruimte te verbinden met de dyna-
mische beleefde ruimte.

In haar boek The Skin of the Film (2000) maakt Laura Marks een verschil tussen de optische 
en de haptische visualiteit waarmee ze wijst op het verschil tussen een referentiële ruimte 
en een niet-referentiële ruimte. De optische visualiteit ziet de objecten die in een driedi-
mensionale ruimte gelokaliseerd zijn als onderscheiden, identificeerbare objecten op een 
afstand. Er is een duidelijke afgetekende relatie tussen figuur en achtergrond. De optische 

Luisterpunt en ruimtelijke signatuur zijn twee heel bruikbare termen omdat ze iets ver-
tellen over de manier waarop de luisteraar gepositioneerd is in de ruimte. Ik heb erop 
gewezen dat in de KONGstudio het geluid verschillend klinkt naargelang van de plaats 
(de positie) van de geluidbron in de ruimte. Met andere woorden, de ruimte klinkt mee 
door het weerkaatsen van de golven tegen de wanden en materialen. De afstanden van de 
klankbron tot de muur zijn verschillend naargelang van de plaatsing van de klankbron in 
de ruimte, en dus klinkt de ruimte dan ‘anders’.

Maar ik kan ook vertrekken vanuit de luisteraar die altijd het middelpunt is van zijn 
luisteren. Eigenlijk is geluid 5 hier al een voorbeeld van: het geluid blijft ter plaatse, de 
luisteraar (achter de microfoon) verplaatst zich, de microfoon wordt eveneens verplaatst. 
Het luisteren naar hetzelfde geluid verandert. 

Er is echter een fundamenteel verschil tussen de opname van een geluid en het luisteren 
van een persoon in de ruimte in verband met het lokaliseren van het geluid. We kunnen 
een geluid lokaliseren door het feit dat we binauraal luisteren. Er is een tijdsverschil tus-
sen de beluistering van het ene en het ander oor. Door het feit dat we twee oren hebben 
waartussen een afstand is, kunnen we geluiden lokaliseren door een miniem tijdsverschil. 
Als we het geluid opnemen zonder die afstand van de twee oren dan is het moeilijk om in 
de opname een geluid te lokaliseren. Dit speelt een rol in de eerste vier geluiden waarin 
het moeilijk is om zonder beeld de verschillende geluiden te lokaliseren. 

In principe is het mogelijk om via het geluid te ‘zien’ via echolocatie. De neuroloog en arts 
Oliver Sachs beschrijft in zijn boek The Mind’s Eye (2010) hoe blindgeborenen niet alleen 
geluiden horen maar ook objecten kunnen lokaliseren via het geluid. Hij geeft de getuige-
nis weer van de filosoof Martin Milligan die beschrijft hoe hij stille objecten als lantaarn-
palen en geparkeerde auto’s met de motor uit kan benaderen als ‘atmosfeer-verdichtende 
ruimte-innemers’ door de manier waarop ze de geluiden van zijn voetstappen en andere 
geluidjes absorberen en/of weerkaatsen. Sachs geeft verder het voorbeeld van Ben Under-
wood die door regelmatige klikgeluidjes te maken met zijn mond, de echo’s van nabije 
objecten kon oproepen en zeer precies kon interpreteren. Dit gaf hem de mogelijkheid 
om de objecten te lokaliseren waardoor hij in staat was om te sporten en te schaken. 

Als we het hebben over een ruimte ‘zien’ en objecten in een ruimte ‘lokaliseren’, dan heb-
ben we het over een optische ruimte. Dit gaat over de waarneming waarin de ruimte buiten 
ons lichaam beschreven en uitgemeten kan worden. Een object kan hierin gelokaliseerd 
zijn door bijvoorbeeld te bepalen dat het precies in het midden van een ronde ruimte 
‘gelokaliseerd’ is. Dit betekent dat als we de afstand meten van het object tot de wanden 
dat deze afstand steeds dezelfde is, waar we ook staan in deze ruimte om naar dat object 
te kijken. 

Als dat object bovendien een geluidsbron is, dan zullen de geluidsgolven, uitgestuurd 
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L’espace lisse est occupé par des évènements ou heccéités82, beaucoup plus que par 
des choses formées et perçues. C’est un espace d’affects, plus que de propriétés. 
C’est une perception haptique, plutôt qu’optique. Alors que dans le strié les formes 
organisent une matière, dans le lisse des matériaux signalent les forces ou leur ser-
vent de symptoms. C’est un espace intensif, plutôt qu’extensif, de distances et non 
pas de mesures. […] La perception y est faite de symptoms et d’évaluations, plutôt 
que de mesures et de propriétés. C’est pourquoi ce qui occupe l’espace lisse, ce 
sont les intensités, les vents et les bruits, les forces et les qualities tactiles et sonores, 
comme dans le desert, la steppe et les glaces. Craquement de la glace et chant des 
sables. (Deleuze & Guattari 1980: 597-98)

In deze passage verwijzen Deleuze en Guattari duidelijk naar het tactiele en het sonore 
als elementen die deel uitmaken van de nomadische ruimte. De niet-gemeten ruimte is 
bepaald door het traject, de beweging die al dan niet een richting bezit. Deze ruimte is 
gekenmerkt door haar sonore en tactiele kwaliteiten, door de intensiteiten en de krachten. 
Het interval, de ruimte tussen, is substantieel in deze ruimte, niet de punten.83 Verder 
stellen Deleuze en Guattari de niet-gemeten vloeiende ruimte gelijk met de open ruimte 
en de georganiseerde gegroefde ruimte, met een gesloten ruimte, waarin de punten naar 
elkaar verwijzen. Espace-nomos (open ruimte, nomadische ruimte) versus espace-cité (se-
dentaire, agricultuur). 

Guattari en Deleuze ontleenden de termen espace lisse en espace strié aan de Franse com-
ponist Pierre Boulez (Deleuze & Guattari 1980: 596). Boulez wijst op het feit dat in de 
moderne (twintigste-eeuwse) muziek de attitude van de luisteraar is veranderd. Door het 
doorbreken en verdwijnen van de tonaliteit kan hij zich niet meer op dezelfde manier 
oriënteren als in de tonale muziek. De gestandaardiseerde intervallen en het getemperd 
systeem zijn ontwikkeld in functie van de Westerse polyfonie. Boulez stelt voor om dit 
terug open te gooien. Hij stelt twee soorten ruimtes voor waarvan de ene verbonden is 
met de complexiteit en de densiteit van de interne structuur (verbinding en verdeling 
of superpositie van sonore fenomenen) en de ander verbonden is met de proportionele 
relatie van de intervallen onder elkaar. 

Le temps est apparemment venu de prospecter des espaces variables, à définitions 
mobiles – ayant loisir d’évoluer dans le cours même d’une oeuvre. Cette variabilité 

82 “Une heccéité n’a ni début ni fin, ni origine ni destination ; elle est toujours au milieu. Elle 
n’est pas faite de points, mais seulement de lignes. Elle est rhizome” (Deleuze & Guattari 
1980: 321).

83 Cf. atonaliteit in de muziek: het interval wordt belangrijker dan de punten, de ruimte 
ontstaat door de afgelegde weg. In de muziek lopen voor- en achtergrond door elkaar, wat 
Schönberg letterlijk beschrijft in zijn brief voor de eerste uitvoering van ‘Farben’ (Slonimsky 
1971: 426).

visualiteit is noodzakelijk voor een perceptie op afstand: om een landschap te overzien en 
om er precieze onderscheiden tussen de verschillende dingen te maken. Het subject van het 
kijken – de observator – is eveneens heel precies begrensd en afgescheiden van het bekeken 
object. Het object is afgescheiden en niet verbonden met het subject van kijken. Optische 
visualiteit is noodzakelijk, zegt Marks, maar het is maar een half aspect van het kijken.

De haptische visualiteit ziet de wereld op een ‘aanrakende’ manier: heel dichtbij, onbekend, 
verschijnend aan de oppervlakte van het beeld. Haptische beelden verwarren de relatie 
figuur-achtergrond en onderscheiden eerder de textuur dan de vorm. De term is afkomstig 
van Alois Riegl (1858-1905) die beschrijft hoe textiel bekeken wordt door het aftasten met 
het oog. Haptisch kijken nodigt dus eerder tot beweging uit dan tot het focussen. Door 
deze actie vervagen de grenzen tussen de kijker en het object: hij gaat op in het object. 

Marks legt dus de nadruk op het feit dat in het haptische beeld de toeschouwer/luisteraar 
meer lichamelijk geëngageerd is, terwijl het optische beeld uitnodigt tot een afstand tot 
het object. 

Drawing from other forms of sense experience, primarily touch and kinesthetics, 
haptic visuality involves the body more than is the case with optical visuality. Touch 
is a sense located on the surface of the body: thinking of cinema as haptic is only 
a step toward considering the way cinema appeals to the body as whole. The dif-
ference between haptic and optical visuality is a matter of degree. In most processes 
of seeing, both are involved in a dialectical movement from far to near. (2000: 163)

In Mille Plateaux (1980) spreken Deleuze en Guattari over espace lisse als een nomadische 
ruimte en espace strié als een sedentaire ruimte. Beide ruimtes zijn complementair aan 
elkaar en lopen meestal door elkaar: 

Tantôt encore nous devons rappeler que les deux espaces n’existent en fait que par 
leurs mélanges l’un avec l’autre: l’espace lisse ne cesse pas d’être traduit, transverse 
dans un espace strié; l’espace strié est constamment renversé, rendu à un espace 
lisse. (1980: 593)

Dit vermengd zijn belet echter niet dat we deze twee soorten ruimtes onderscheiden. In 
een gemeten ruimte worden punten aangeduid en gaat men van punt A naar punt B. 
Maar in de nomadische ruimte is het traject, datgene wat tussen de punten ligt, belang-
rijker dan de punten zelf. Het is het interval dat de substantie is. De nomadische ruimte 
is ingenomen door de gebeurtenissen, meer dan door vormen en waargenomen dingen. 

Dans le lisse comme dans le strié il y a des arrêts et des trajets, mais, dans l’espace 
lisse, c’est le trajet qui entraîne l’arrêt, là encore c’est l’intervalle qui prend tout, c’est 
l’intervalle qui est substance.
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komt in een continue variatie waarin doorheen de horizontale en verticale dimensie de 
diagonale dimensie ontstaat.

Boulez dit que dans un espace-temps lisse on occupe sans compter, et que dans 
un espace strié l’on compte pour occuper. Il rend ainsi sensible ou perceptible la 
différence entre des multiciplicités non-métriques et des multiciplicités métriques, 
entres des espaces directionnels et des espaces dimensionnels. Il les rend sonores et 
musicaux (…) Le lisse, c’est la variation continue, c’est le développement continu 
de la forme, c’est la fusion de l’harmonie et de la mélodie au profit d’un dégagement 
de valeurs proprement rythmiques, le pur trace d’une diagonale à travers la verticale 
et l’horizontale. (Deleuze & Guattari 1980: 596-7)

Op haar beurt wijst Gisela Nauck (1997) op deze diagonale dimensie in de muzikale 
ruimte als nieuwe ‘ruimtelijke’ dimensie in de seriële muziek, die haar oorsprong heeft in 
de late Webern. Nauck beschrijft hoe in de seriële muziek niet meer motivisch-thematisch 
gecomponeerd wordt. Dit heeft voor gevolg dat het ritme niet meer ondergeschikt is aan 
melodieën en harmonieën, maar vanuit een permanente veranderende ‘Gestaltbildung’ 
een gelijkwaardige plaats krijgt als één van de vier muzikale parameters (toonhoogte, 
toonduur, klanksterkte en klankkleur). De compositie is dan niet meer gebaseerd op een 
thema of verschillende melodieën, maar op een geïntendeerde compositieruimte die uit 
een netwerk van numerieke verbindingen bestaat en niet meer volledig beheersbaar is 
op voorhand. In de seriële muziek is er geen eenduidige richting meer. Het gaat om een 
uitwerking van betrekkingen tussen alle lagen van de compositie (Nauck 1997: 36-8). 
Ze legt de nadruk op de mogelijkheid van de transversale verbindingen in die (interne) 
compositieruimte. 

Deleuze en Guattari hebben het meetbare van de muzikale tijd omgezet in het meetbare 
van de optische ruimte. In de niet-meetbare ruimte stellen zij de diagonale beweging cen-
traal, de beweging waardoor deze (nomadische) ruimte tot stand komt vanuit de relatie 
van het lichaam van de waarnemer met de objecten. Marks verbindt deze beweging met 
de aftastende oogbewegingen. Ze knoopt aan bij de laatste bladzijden van Mille Plateaux 
(1980) waarin Deleuze en Guattari de optische ruimte tegenover de haptische ruimte 
plaatsen. Deleuze en Guattari definiëren de haptische ruimte als visueel, auditief en tac-
tiel. Marks zal ze in haar boek The Skin of the Film (2000) enkel vanuit het visuele en het 
tactiele beschrijven. 

Voor mij gaat de omzetting van niet-gemeten tijd naar niet-gemeten ruimte even te snel. 
Boulez spreekt als componist over een auditieve ruimte die bij de luisteraar tot stand 
komt door het al dan niet herkennen van referenties. Dit kunnen zowel toonhoogtes 
als intervallen zijn. Het gaat hier niet over een gemeten optische ruimte maar over een 
muzikale ruimte. De muzikale ruimte van Boulez is verbonden aan het seriële denken 
waarin een ‘innerlijke compositieruimte’ centraal staat. Dit is een virtuele, abstracte ruim-

des espaces est liée, d’une part, à la complexité et la densité dans la structure in-
terne, l’enchaînement, la répartition ou la superposition des phénomènes sonores…
d’autre part, au tempo général qui régit la vitesse de déroulement des figures, […] 
liée enfin, à la relation proportionelle des intervalles entre eux. (1963: 94)

De referentiële ruimte wordt dan gekenmerkt door vaste elementen en variabelen. In 
de muziek vertaalt zich dat volgens Boulez in horizontale melodieën en verticale har-
monieën. De niet-referentiële ruimte daarentegen geeft de continue ontwikkeling van 
de vorm weer die melodie en harmonie doen versmelten en zo een eigen ritmiek laat 
ontstaan. Deze ‘gladde’ ruimte (espace lisse) is een puur spoor van een diagonaal doorheen 
het verticale en het horizontale. 

De gladde en de gegroefde ruimte lopen door elkaar: in een gladde ruimte is het mogelijk 
dat de proporties van de intervallen toch herkenbaar worden. Op dat moment wordt de 
gladde ruimte een gegroefde ruimte. Het omgekeerde is het eveneens het geval: als in een 
muzikale gegroefde ruimte de proporties van de intervallen niet meer kunnen waargeno-
men worden, dan ontstaat in dit luisteren een gladde ruimte. 

Dans le cas contraire, lorsque la coupure sera libre de s’effectuer ou l’on veut, 
l’oreille perdra tout repère et toute connaissance absolue des intervalles, comparable 
à l’oeil qui doit estimer des distance sur une surface idéalement lisse. La qualité de 
la coupure définit la qualité microstructurelle de l’espace lisse ou strié, par rapport 
à la perception; à la limite, espace strié et espace lisse se fondent dans le parcours 
continu. Cette fusion est, certes, prévisible dans l’ambiguïté qui peut faire aisément 
basculer de l’un à l’autre: en effet, il suffit de disposer dans un espace lisse des inter-
valles observant des proportions sensiblement égales pour que l’oreille les ramène à 
l’espace strié; de même, employons des intervalles fort dissemblables, en proporti-
ons, dans un espace strié, la perception les détachera de leur tempérament, pour les 
installer dans un espace lisse. (Boulez 1963: 95-6)

Hierbij merkt Boulez op dat in een gladde ruimte wel een richting aanwezig kan zijn. Het is 
niet noodzakelijk dat deze ruimte richtingloos is. Boulez hanteert dezelfde begrippen voor 
de tijd, waarbij hij met een gladde (vloeiende) tijd, een amorfe, niet-proportionele, onregel-
matige tijd aanduidt en met een gegroefde tijd, een pulserende, gemeten tijd. Wat de tijd 
betreft, stel ik voor om temps lisse te vertalen door vloeiende tijd: de tijd die stroomt. 

Dans le temps lisse, on occupe le temps sans le compter; dans le temps strié, on 
compte le temps pour l’occuper. Ces deux relations me paraissent primordiales dans 
l’évaluation théorique et pratique des structures temporelles; ce sont les lois fonda-
mentales du temps en musique. (1963: 107)

Deze zin over de tijd nemen Guattari en Deleuze letterlijk over om te spreken over de 
tijd-ruimte en dan verder om de gladde ruimte te beschrijven als een ruimte die tot stand 
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4.3.  Visuele, haptische en auditieve ruimte binnen de filmische ruimte 

Het is duidelijk geworden dat het ruimtelijk aspect van en in het opgenomen geluid 
zich in verschillende ‘ruimtes’ laat inschrijven. Eenzelfde geluid kan immers zowel in een 
optische, een haptische ruimte en auditieve ruimte tegelijkertijd klinken. De voetstappen 
in La ville Louvre van Philibert zijn hiervan een duidelijk voorbeeld: de voetstappen zijn 
gesitueerd in de visuele museumruimte. Maar tegelijkertijd horen we de texturen van de 
verschillende vloerbekledingen, en tegelijkertijd zijn in de voetstappen de verschillende 
ruimtes van het museum tot klinken gebracht. 

Ik onderneem een poging om de verschillende ‘ruimtes’ te benoemen die eigenlijk alle 
deel uitmaken van de manier waarop ‘ruimte’ in de waarneming tot stand komt. Om de 
relatie tussen de waarnemer en de objecten in de ruimte te bespreken, stelt Blesser twee 
perspectieven voor die op het eerste zicht overeenkomen met de terminologie van De-
leuze & Guattari en Marks. 

Consider that perceived size and distance are not just a visual measure of a physical 
reality but also involve subjective and personalized concepts derived from multisen-
sory data. The experience of large distances is also an indirect consequence of expe-
riencing time, as exemplified by the time to walk from one place to another, or by 
the time for an echo to return from a distant surface. […] You experience the size of 
a doorway opening, not in terms of a ruler measurement, but in terms of its ability 
to accommodate the width of your body when walking through the opening… we 
explored the concept of the acoustic horizon, which is also a measure of distance, 
using social spheres as the metric. The aural, visual and tactile experiences of space 
contain different perceptual units for size, which are then fused into a single spatial 
map. (Blesser 2007: 49)

Blesser spreekt over een allocentrisch perspectief, wat overeenkomt met de referentiële 
ruimte “from which objects are perceived relative to a fixed external framework” en een 
egocentrisch perspectief dat vertrekt vanuit de waarnemer en “from which objects are per-
ceived relative to the perceiver” (Blesser 2007: 49). Beide perspectieven vullen elkaar aan 
en het is in de waarneming dat het perspectief wordt bepaald. Weer wil ik opmerken dat 
het egocentrische perspectief, waarin het lichaam van de waarnemer centraal staat, in rela-
tie gebracht kan worden met het eerstepersoonsperspectief in een belichaamde waarneming. 
Het allocentrische perspectief kan dan in relatie gebracht worden met het perspectief van 
iemand die de ruimte van buitenaf bekijkt.

Meestal gaan het egocentrische en allocentrische perspectief samen in een waarneming. 
Laura Marks verbindt de optische visualiteit met het allocentrische perspectief en de hap-
tische visualiteit met het egocentrisch perspectief. Hiermee stelt ze duidelijk dat het per-
spectivische kijken met het kader, het beeld als statisch gegeven en de spiegel als weergave 

te waarin de verhoudingen en de verbindingen tussen elementen bepalend zijn. Nauck 
stelt dat de diagonaal, het perspectief en de projectie mogelijk worden door de organisatie 
van de ‘innerlijke compositorische ruimte’ van een werk. De diagonaal kan volgens haar 
in twee betekenissen worden opgevat: als kruiselings gebruik van de elementen doorheen 
de toonruimte en de mogelijkheid dat klanken autonoom worden of ‘opgehangen’ in een 
driedimensionale ruimte, zich kunnen verbinden met verschillende melodieën of reek-
sen tegelijkertijd waardoor een diagonaal en een dieptewerking in deze gecomponeerde 
ruimte ontstaat (Nauck 1997: 78-9). 

De innerlijke compositorische ruimte komt tot stand door de componist. De luisteraar 
heeft de mogelijkheid niet meer om deze compositorische ruimte vanuit het luisteren 
te reconstrueren. Hiervoor is een zorgvuldige en deskundige analyse nodig. Met andere 
woorden, in het luisteren naar seriële muziek (dus niet in het luisteren naar de innerlijke 
structuur van de compositie) ontstaan referentiële en niet-referentiële ruimtes in de au-
ditieve perceptie. In het luisteren komt een andere diagonaal en dieptewerking aan bod 
waarin het eerstepersoonsperspectief van de waarnemer een essentiële rol speelt om de cohe-
rentie tussen de verschillende compositorische elementen tot stand te brengen. Dit zal ik 
vanuit hoofdstuk V verder toelichten in hoofdstuk VI. 

Ik stel voor om het onderscheid tussen de optische ruimte en de haptische ruimte te be-
houden en hierbij de auditieve ruimte te introduceren. De optische ruimte is gekenmerkt 
door de suprematie van het visuele. Zoals Chion terecht opmerkt, kan het geluid een 
meerwaarde zijn in deze optische ruimte, die in de eerste plaats visueel wordt waargeno-
men. Deze ruimte laat zich meten en inblikken in een kader. Ze laat zich weerspiegelen 
en kan op een afstand buiten het lichaam van de waarnemer waargenomen worden. De 
haptische ruimte komt in de film als audiovisueel medium – we raken het scherm niet 
echt aan – tot stand door beide zintuigen: het visuele én het auditieve (Marks heeft enkel 
het visuele aspect van deze ruimte uitgewerkt). Het tactiele wordt opgeroepen door de 
texturen in het beeld en het geluid, door de manier waarop we de materie met het oog 
en het oor aftasten.

De auditieve ruimte is gekenmerkt door haar dynamische karakter en laat zich niet zomaar 
tot de visuele en de haptische ruimte herleiden. In de auditieve ruimte worden de ruimtes 
waarin een geluid klinkt waarneembaar. In de auditieve ruimte is de luisteraar gesitueerd 
als middelpunt van het luisteren, gesitueerd ten opzichte van en verbonden met datgene 
waar hij naar luistert (directioneel luisteren) en omringd door de geluiden en geluids-
golven die hem ‘bewegen’ (omni-directioneel luisteren). Het auditieve is in staat om het 
onzichtbare en datgene wat je niet kan aanraken te ontsluiten. In het tot stand komen van 
de auditieve ruimte speelt de tijd een essentiële rol (lokalisatie in het binaurale luisteren, 
de echo, de galm). Volgens Sacks komt een ruimte en een ruimtegevoel door alle zintuigen 
tot stand. De suprematie van het visuele geldt dus enkel voor de optische visualiteit. 
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De haptische ruimte 

De haptische ruimte komt zowel visueel, auditief als tactiel tot stand en is egocentrisch. 
Ze kan op twee manieren beschreven worden.

In vergelijking met de haptische visualiteit zoals Laura Marks ze omschreven heeft, komt 
een haptische ruimte tot stand via het aftasten van een oppervlak: net zoals de haptische 
ruimte in het kijken tot stand komt door met het oog het oppervlak van een object of de 
wanden van een ruimte af te tasten, tast het oor het oppervlak en het materiaal van het 
klinkend object en van de materialen in de ruimte af. In de kwaliteit van de weergave van 
het haptische verschilt een synthetisch geluid meestal van een met de microfoon opgeno-
men geluid. Pierre Schaeffer neemt haptische elementen op in de akoestische eigenschap-
pen van een sonoor object: hij bespreekt de korrel van het geluid (grain) en het energetische 
verloop van het geluid (allure). In de opname van het geluid worden de haptische kenmer-
ken auditief weergegeven. De verbinding met het lichamelijk voelen van de textuur of het 
voelend aspect van het geluid kan zeer groot zijn. Denk maar aan het snerpende geluid 
van het krassen van een nagel over een bord. Dit wordt niet alleen gehoord, maar kan de 
luisteraar ook rillingen bezorgen die ‘door merg en been’ gaan. 

Daarnaast kan ook de ruimte ‘gevoeld’ worden in het geluid, zoals een lichtinval het aan-
voelen van een ruimte kan bepalen. Als we het geluid van het stuiteren van de knikkers 
in de gang en in de kelder met elkaar vergelijken, voelt de ruimte ook anders aan. De 
kelderruimte is doffer en klinkt minder open. Ze klinkt ‘donkerder’. 

De haptische ruimte wordt vooral egocentrisch waargenomen. Ze kan enkel beschreven 
worden als een fenomenaal object, niet als een fysisch object. Wat bij de ene als donker en 
onaangenaam klinkt, kan bij de andere gezellig en intiem klinken. Bepaalde eigenschap-
pen die aanleiding geven tot een aanvoelen kunnen wel ‘objectief ’ worden vastgelegd, 
zoals de graad waarin een oppervlak het geluid absorbeert en dus dempt. Maar het voelen 
zelf is niet te meten in de eigenschappen van een geluid. 

De auditieve ruimte

In de geluidsopnames hebben we een verschil gemaakt tussen buiten- en binnenopna-
mes. In de buitenopnames kan men spreken van klankschappen, naar analogie met de 
visuele landschappen. Ik vertaal de term soundscape als klankschap en behoudt de term 
soundscape als het om abstracte auditieve omgevingen gaat. De term soundscape bete-
kent in het Nederlands volgens Van Dale (2005) ‘sfeervol muzikaal tafereel’. Met klank-
schap bedoel ik het geluidenveld dat klinkt in een buitenopname en de manier waarop 
de exterieure ruimte in de geluiden wordt weergegeven. De binnenruimtes bespreek ik als 
auditieve architectuur. 

van dit beeld, niet de enige culturele vorm van kijken is. Volgens haar is dit allocentrische 
kijken typisch voor de westerse cultuur. Zij stelt daar een haptische egocentrische visualiteit 
naast, waarin het beleefde lichaam van de waarnemer meer betrokken is en niet alleen als 
‘positie in de ruimte van waaruit gekeken wordt’ (point of view) een rol speelt.

Door visuele, haptische en auditieve ruimtes als componenten van de filmische ruimte 
voor te stellen, wil ik eveneens wijzen op het feit dat vele interpretaties waarin gespro-
ken wordt over schizofonie (een term van Murray Schafer), of vervreemdingstechnieken 
afkomstig zijn van de opvatting dat de ruimte altijd visueel weergegeven zou worden of 
dat de visuele en de auditieve ruimte in de waarneming altijd zouden samenvallen. Door 
deze opvattingen krijgen de auditieve ruimte en het auditieve in de film als audiovisueel 
medium niet hun juiste plaats. 

In de oplijsting van de verschillende ruimtes neem ik het standpunt van de waarnemer in: 
degene die kijkt en luistert. Ik heb het nog niet over de manier waarop kijken en luisteren 
elkaar beïnvloeden of over de manier waarop geluiden beelden kunnen oproepen en om-
gekeerd. Met deze oplijsting wil ik in een filmanalyse bespreekbaar maken hoe een cineast 
zijn publiek kan meenemen in verschillende ervaringen: hoe bijvoorbeeld een visuele 
ervaring (en niet alleen het kijken naar een beeld) benadrukt kan worden door enkel de 
auditieve architectuur te laten klinken of hoe een bijna statisch beeld door een uitgewerkt 
klankschap tot leven komt. 

De verschillende ruimtes bieden een inzicht in de rijkdom waarmee een ‘filmische ruimte’ 
tot stand komt in de waarneming. Zoals Blesser het helder verwoordt en zoals Sachs 
verwijst naar de vele verschillende manieren om met ruimte om te gaan zelfs als je blind 
bent, zijn niet alleen visuele, maar ook auditieve en tactiele indrukken verantwoordelijk 
voor het tot stand komen van een ruimtelijk inzicht. 

Toegepast op de filmische ruimte stel ik dat de filmische ruimte wordt geconstitueerd. 
Hierin kunnen zowel visuele, haptische en auditieve ruimtes vervat zijn. 

De visuele ruimte

Laura Marks maakt een onderscheid tussen de visuele optisch-geometrische ruimte en de 
visuele haptische ruimte. De optische ruimte is een typische visuele ruimte. Ze komt tot 
stand vanuit het standpunt van de kijker en is allocentrisch (men kijkt naar de wereld en 
naar de objecten die buiten het lichaam van de kijker gesitueerd en gelokaliseerd zijn). 

De haptische ruimte daarentegen is egocentrisch. In het voelen is het lichaam van de 
waarnemer betrokken. Hij is het middelpunt van de haptische waarneming en maakt 
hiervan deel uit. Maar de haptische ruimte is niet beperkt tot het kijken. Ik zet ze naast 
de visuele en de auditieve ruimte als bouwsteen van de filmische ruimte die in de waar-
neming tot stand komt. 
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De auditieve architectuur wordt egocentrisch én allocentrisch waargenomen: het li-
chaam van de luisteraar is het middelpunt van zijn luisteren. De luisteraar luistert zowel 
directioneel als omni-directioneel. De auditieve architectuur klinkt mee in het geluid. 
Het principe van voor- en achtergrond is niet gelinkt aan de auditieve, maar aan de visu-
ele architectuur, waaraan het klinken van de ruimte is gekoppeld. Maar als je vanuit de 
auditieve ruimte of het klankschap op zich vertrekt, dan wordt deze ruimte sferisch van 
vorm en staat de relatie tussen luisteraar en klinkend object in die ruimte centraal. Met 
geluid 5 heb ik voorgesteld hoe het meeklinken van de auditieve ruimte in het geluid de 
afstand tussen het luisterpunt van de microfoon en het klinkend object bepaalt.

In het opgenomen geluid wordt de auditieve ruimte eveneens opgebouwd vanuit de re-
latie (de afstand) van de klankbron tot de microfoon waarin de auditieve architectuur 
of het klankschap meeklinkt. Altman heeft dit aangeduid als ‘ruimtelijke signatuur’. Met 
het opgenomen geluid kunnen op die manier concrete ervaren ruimtes worden opgeroe-
pen vanuit een herkenning en herinnering op basis van hun akoestische kenmerken. Dit 
is verschillend van de muziek, die ook ruimtes in de verbeelding kan oproepen, maar op 
een andere manier.

De auditieve ruimte is niet louter gerelateerd aan de architecturale kenmerken van een 
ruimte, maar staat ook in verband met de manier waarop de ruimte wordt ingenomen. 
Hierin wordt vertrokken van de luisteraar en zijn relatie tot de geluiden die hem omrin-
gen. Naast de architecturale ruimte kan ook op een andere manier over ruimte worden 
gesproken. De antropoloog E.T. Hall duidt een aantal sociale ruimtes aan. Hij onder-
scheidt de intieme sfeer, de persoonlijke sfeer, de sfeer waarin een conversatie ge-
voerd kan worden en de publieke sfeer die onpersoonlijk en anoniem wordt. De sociale 
ruimte is een ‘onzichtbare en ontastbare’ ruimte die in film via het auditieve kan worden 
overgebracht: in eenzelfde ‘optische ruimte’ kunnen verschillende sociale ruimtes worden 
gecreëerd. Via het geluid is het mogelijk om een personage in een menigte te ‘isoleren’ of 
alle aandacht naar de ‘conversatiesfeer’ te richten, terwijl een beeld onveranderlijk blijft. 
Sociale ruimtes in film kunnen auditief gecreëerd worden in een geluidsopname en door 
de montage en mixage van de geluiden. Meestal zal een sociale ruimte vooral tot stand 
komen in de verbinding van geluid en beeld. Hierin kan een egocentrisch luisteren ten 
opzichte van een allocentrisch kijken een belangrijke rol spelen. 

In het luisteren naar het gekras van de kraai, is het duidelijk dat de luisteraar het middel-
punt vormt van het luisteren. Het gekras van de kraai komt in een intieme sfeer en lokt 
hierdoor een lichamelijke reactie uit.

De voetstappen in de wandeling in Aubagne behoren tot de persoonlijke sfeer, de conver-
satie die dan gevoerd wordt, verbindt een grotere klankgebeurtenis op een grotere afstand 
met de luisteraar en ten slotte zijn alle geluiden die verder weg klinken en ‘gegevens zijn’ 
waarmee ik mij als luisteraar niet direct verbind, te duiden binnen de publieke sfeer. Deze 

Auditieve architectuur (aural architecture, Blesser) als pendant van ‘architectuur’ waar-
mee eigenlijk ‘visuele architectuur’ wordt bedoeld. In de auditieve architectuur staat de 
manier waarop een ruimte klinkt centraal. Wanneer Don Ihde het heeft over de ruimte 
die klinkt, heeft hij het vooral over de auditieve architectuur, over binnenruimtes waarin 
geluiden klinken. 

Klankschap als equivalent van een landschap: een open ruimte waarin de geluidsgolven 
zich verplaatsen. De vorm van het landschap (bergachtig, glooiend of vlak) bepaalt hoe 
precies de geluiden gehoord kunnen worden en of ze al dan niet in de verte verdwijnen of 
juist als een boemerang terugkeren. 

De term soundscape is afkomstig van Murray Schafer die in 1977 het boek The Sounds-
cape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World publiceerde. Schafer schreef het 
boek vanuit een bezorgdheid voor het aanstormende lawaai in onze dagelijkse omgeving 
en geeft de term een zeer brede betekenis.

Soundscape is any acoustic field of study. We may speak of a musical composition 
as a soundscape, or a radio program as a soundscape or an acoustic environment as 
a soundscape. We can isolate an acoustic environment as a field of study just as we 
can study the characteristics of a given landscape. (1977: 7) 

Ik ga niet verder in op Schafers theorie. Zijn term soundscape als auditieve pendant van 
landscape, is echter ingeburgerd geraakt. Maar ik kies voor de vertaling van klankschap, 
eveneens omdat soundscape in de definitie van Barry Truax ook virtuele abstracte audi-
tieve omgevingen omvat. 

An environment of sound (sonic environment) with the emphasis on the way it 
is perceived and understood by the individual, or by a society. It thus depends on 
the relationship between the individual and any such environment. The term may 
refer to actual environments, or to abstract constructions such as musical composi-
tions and tape montages, particularly when considered as an artificial environment. 
(1978: 126)

De term soundscape gebruik ik verder in de definitie van Truax: als een virtuele abstracte 
auditieve omgeving waarin de geluiden muzikaal bewerkt zijn. 

Naast de term klankschap blijf ik eveneens de term omgevingsgeluiden hanteren. Soms 
is een aantal geluiden te horen die niet echt een ‘klankschap’ (een geluidenveld) vormen, 
maar de omgeving eerder ‘aanduiden’. Bresson schetst bijvoorbeeld de wereld buiten de 
gevangenis met het geluid van een tram, een trein en de klok die het uur slaat. De gelui-
den kunnen stuk voor stuk geïdentificeerd worden als geluiden van de omgeving die al 
dan niet zichtbaar is. 
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De auditieve ruimte geeft complementaire informatie en maakt het mogelijk om datgene 
dat niet zichtbaar weergegeven kan worden op te roepen. Door het geluid is het mogelijk 
om de beleving van de ruimte op te roepen en naaste de externe ruimte, ook innerlijke 
ruimtes te evoceren. 

In dit gebied is het belangrijk om een accuratere terminologie voor te stellen die ver-
trekt van de eigenschappen van het geluid zelf. Voor de terminologie in verband met de 
ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid, heb ik een beroep gedaan enerzijds op 
de fenomenologie van het geluid (Ihde [1976] 2007) en anderzijds op de inzichten die 
tot stand zijn gekomen in architectuurstudies (Blesser 2007; Augoyard & Torgue [1995] 
2008) en die het gedachtegoed van Pierre Schaeffer (1966) en Murray Schafer ([1977] 
1994) hebben verwerkt. 

Ihde onderscheidt een focus op de materie van de klankbron, de textuur van het oppervlak 
van de klankbron, de vorm van het klinkend object, het meeklinken van de klankkast (de 
holle of volle ruimtes die de klank mee vorm geven) en de ruimte waarin het geluid klinkt. 

Om de ruimte waarin het geluid klinkt bespreekbaar te maken heb ik een onderscheid 
voorgesteld tussen klankschap, soundscape, omgevingsgeluiden en auditieve architectuur. 
Maar de auditieve ruimte bestaat niet buiten de luisteraar. In de opname van een geluid 
is de afstand tussen de klankbron en het luisterpunt bepalend. Daniel Deshays spreekt 
van een mise-en-scène van de geluidsopname, waarin bepaald wordt hoe de opname de 
auditieve ruimte tot stand zal brengen (zoals in La ville Louvre (1990) van Philibert).

Vanuit de literatuurwetenschap en de Rachomon-verteltechniek stelt Rick Altman twee 
bruikbare termen voor: het luisterpunt (point of audition) en de ruimtelijke signatuur 
(spatial signature). De luisteraar bevindt zich echter niet alleen in een zichtbare, externe 
ruimte, maar creëert ook onzichtbare ruimte die enerzijds als sociale ruimtes en ander-
zijds als ‘innerlijke’ ruimtes gedefinieerd kunnen worden. 

Om de verschillende sociale ruimtes aan te duiden stel ik de terminologie van de antropo-
loog Hall voor. Eigen aan de sociale ruimtes, die onzichtbaar zijn en enkel tot stand ko-
men door een onzichtbare luisterrelatie is de sferische vorm. Hall maakt een onderscheid 
maakt tussen de intieme sfeer, de persoonlijke sfeer, de conversatiesfeer (intermenselijke 
sfeer) en de publieke sfeer. Deze sferen worden in film meestal duidelijk door het span-
ningsveld tussen de auditieve en de visuele ruimte binnen de filmische ruimte. 

Op de ‘innerlijke ruimte’ ben ik in dit hoofdstuk niet ingegaan. Deze ruimte wordt ge-
evoceerd in de waarneming. Dit werk ik verder uit in hoofdstuk V.

geluidsopname kan dus ook geanalyseerd worden vanuit de ‘sociale ruimte’ die tot stand 
komen. In de opname is het luisterpunt bepaald door degene die stapt en de andere per-
soon aanspreekt. Tegelijkertijd staat de omringende auditieve ruimte naast de conversatie 
die gevoerd wordt. 

In de beschrijving van de sociale ruimte in dit geluidsfragment, komt de beschrijving van 
de ruimtelijke signatuur niet onmiddellijk aan bod. Hier gaat het over een ander soort 
ruimte, die het lichaam niet fysiek plaatst in zijn zichtbare, auditief waarneembare en 
tastbare omgeving, maar de persoon plaatst in een sociale context. Deze sociale ruimtes 
worden in het opgenomen geluid in film dikwijls vorm gegeven via de afstand tot een 
klankbron of door het ontbreken van geluiden die normaal gezien zouden klinken. Ik 
refereer aan de film van Bresson. Bresson maakt in de keuze van zijn geluiden de sociale 
ruimte van zijn personages duidelijk. 

In de auto in de beginscène is er geen geluid van de inzittenden te horen. Dit betekent een 
totale afwezigheid van een auditieve sociale ruimte. In zijn cel waarin hij geïsoleerd is, komt 
een sociale ruimte tot stand. Hij praat met de mensen die buiten lopen, hij praat door het 
raam met zijn buur, hij tikt op de muur, hij hoort de cipiers in de gang lopen. Dit is ook een 
aspect in de film waarop ik niet echt ben ingegaan: de manier waarop door het geluid en de 
gesprekken de relaties tussen de bewoners van de gevangenis worden voorgesteld.

Het weergeven van de sociale ruimte gebeurt meestal audiovisueel: in de wisselwerking 
tussen beeld en geluid, tussen de visuele ruimte en de auditieve ruimte. 

Ik vat de terminologie omtrent de auditieve ruimte nog even kort samen. 

De auditieve ruimte kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Michel 
Chion verbindt de auditieve ruimte in film met de diëgese en de visuele ruimte (het 
filmkader). Hij spreekt over diëgetische en non-diëgetische (off) geluiden. De diëgetische 
kunnen verbonden zijn met een binnen het filmkader zichtbare bron (inscreen geluiden) 
of met een onzichtbare geluidsbron die zich buiten het beeldkader bevindt, maar toch 
betrokken is bij het filmbeeld (offscreen geluiden). Deze terminologie is ondertussen inge-
burgerd in de filmtheorie en is bruikbaar zolang het gaat over het plaatsen van de geluiden 
ten opzichte van het beeldkader. 

Maar Chion vertrekt vanuit de suprematie van de visuele ruimte in de audiovisuele waar-
neming. Hier stel ik tegenover dat in de waarneming de ruimte tot stand komt door de 
samenwerking van verschillende zintuigen die zich niet noodzakelijk onderschikken aan 
elkaar. Vanuit dit standpunt is het mogelijk om te spreken over de auditieve ruimte als 
evenwaardige component van de visuele ruimte om de filmische ruimte in de waarne-
ming tot stand te laten komen. 
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van een personage in die ruimte. De auditieve akoestiek van de kamer klinkt mee in de 
geluiden die we verbinden aan de persoon die zich in de kamer bevindt. We herkennen de 
handelingen die we beluisteren als geluiden van de persoonlijke ruimte van het personage. 
Door het telefoongesprek ontstaat er een door de telefoon bemiddelde ‘conversatieruimte’ 
waarvan we enkel één stem horen en uit de woorden kunnen opmaken wat aan de andere 
kant van de lijn wordt gezegd of gevraagd. Ik luister naar deze belichaamde stem en kan 
uit deze stem een aantal dingen afleiden over de persoon aan de andere kant van de lijn. 
Ik zie het personage niet maar hoor in de stem een auditieve lichamelijkheid, zoals ik 
in een geluid de auditieve architectuur kan horen. Ik verbind me als luisteraar met deze 
belichaamde stem en met wat ze zegt. Er ontstaat een duale sfeer tussen mijn (eveneens 
belichaamd) luisteren en de stem. De auditieve ruimte functioneert hier zelfstandig ten 
opzichte van de visuele ruimte: het gaat niet meer over een offscreen geluid, maar om een 
andere betrokkenheid bij de filmische ruimte die niet tot stand komt via het beeld maar 
in het filmische luisteren. Het beeld functioneert in deze scène meer als een decor. Ik kan 
mij een andere lokatie in dezelfde stad voorstellen van waaruit er gefilmd wordt, zonder 
aan de essentie van de inhoud van deze film te raken. 

De door Altman voorgestelde begrippen maken het mogelijk om het verschil tussen de 
twee fragmenten te preciseren. In het fragment van Hitchcock is het luisterpunt bepaald 
vanuit het personage dat ons zijn oren ‘leent’. In het fragment van Akerman neemt de 
toeschouwer/luisteraar duidelijk een eigen luisterpunt in dat hem door de microfoon is 
meegegeven. Vanuit dit punt luistert hij naar de straatgeluiden en de geluiden in de kamer 
zonder dit te verbinden met het luisterpunt van een personage. 

In het derde fragment van Paranoid Park (2007) zijn we als toeschouwer/luisteraar getuige 
van een gesprek tussen Alex (het hoofdpersonage) en detective Lu. In dit fragment modu-
leert de luisterintensiteit van Alex die stilaan begint te beseffen dat de detective Lu op zijn 
spoor gekomen is. Het gesprek en een aantal geluiden kunnen geplaatst worden binnen 
de visuele ruimte. Maar ik heb eveneens gewezen op een aantal tikken en de kreet die in 
een andere ‘akoestiek’ klinken, waardoor ik ze als luisteraar op een heel ander niveau kan 
plaatsen. Het is een sonore aanwezigheid die mijn aandacht vraagt. Door vele toeschou-
wers/luisteraarswordt dit niet bewust waargenomen. De functie van de kreet wordt pas 
later in de film duidelijk: het is de aanzet van het spoor dat leidt naar het ongeluk met 
de veiligheidsagent waarin Alex betrokken was. Ik neem het geluid waar zonder er op dat 
moment een betekenis aan te kunnen geven. Het geluid is er, in een aan het beeld vreem-
de akoestiek. Aan het gesprek neem ik als toeschouwer/luisteraar op verschillende manie-
ren deel. Als luisteraar naast Alex, neem ik het luisterpunt van Alex in. Als toeschouwer 
neemt de camera mij mee. Als luisteraar in mijn zetel neem ik de modulatie in de afstand 
en intensiteit van de stem van de detective Lu en de intensiteit van zijn luisteren waar. 
Daarnaast zijn er een aantal geluiden die het gesprek situeren in de kamer. Ik kan hier 
een duidelijk verschil maken tussen de sociale auditieve ruimte van Alex die te benoemen 

5. 
TERUG NAAR DE PROBLEEMSTELLING VAN 
DE AUTONOME AUDITIEVE RUIMTE IN DE 

FILMISCHE RUIMTE

Vanuit de nadruk op de correlatie tussen het geluid en het luisteren, die eigen is aan een 
fenomenologische benadering van het geluid in de film, spreek ik nu verder over de au-
ditieve ruimte. 

In het fragment van Rear Window (1954) is het duidelijk dat Hitchcock de geluiden ent 
op de visuele ruimte waarin we als toeschouwers zowel uitgenodigd worden om te focussen 
op bepaalde beelden (zoals het mes van de overbuur bijvoorbeeld) als om het beeld met de 
ogen af te tasten door de cameravoering. Ik heb erop gewezen dat het beeld van de over-
buur sonoor niet ondersteund wordt. We luisteren (en kijken) vanuit het luisterpunt van 
het personage Jeff voor wie het onmogelijk is om de geluiden in de keuken van de overbuur 
te horen. Maar tegelijkertijd heeft Hitchcock gekozen voor een klankschap van straatge-
luiden en spelende kinderen die duidelijk op de achtergrond klinken en die niet als aparte 
geluiden worden waargenomen. Tegenover de focus in het kijken, laat Hitchcock een klan-
kenveld horen dat ons kijken niet afleidt en ons alleen met het personage mee situeert in 
de gehele context. De geluiden zijn in de sociale ruimte van Jeff buiten zijn aandachtsveld 
geplaatst en behoren tot de publieke sfeer. Deze geluiden intensifiëren het kijken door hun 
niet-betrokkenheid bij de situatie, waardoor de focus op het mes wordt geïsoleerd. 

In Là-bas (2006) van Akerman heb ik een gelijkaardige situatie beschreven: straatgelui-
den, de blik vanuit een appartement naar het terras van de overburen. Visueel is er geen 
personage aanwezig in dit beeld door wiens ogen we kunnen meekijken. Het is de camera 
die het beeld aan de overkant capteert in een visueel kader. We zien een aantal dingen 
gebeuren, kunnen de bewegingen van de overburen volgen, zonder dat ze spectaculair 
worden of om speciale aandacht vragen. De geluidsopname is eveneens vooral tot stand 
gekomen vanuit hetzelfde standpunt van de camera. Het luisterpunt van de microfoon 
en de point of view van de camera vallen samen in deze film. Het personage wordt nooit 
zichtbaar. In deze film is het de luisteraar die de geluiden onderscheidt zonder geleid te 
worden door een ‘luisterpunt’ van een personage. Met het standpunt van de microfoon 
neemt de toeschouwer/luisteraar zijn eigen belichaamd luisterpunt in. Vanuit dit luister-
punt kunnen binnenruimtes en exterieure ruimtes onderscheiden worden. De exterieure 
ruimte is weergegeven door de straatgeluiden die af en toe heel duidelijke geluidsgebeur-
tenissen worden in de continuïteit van de tijd.

Net zoals bij Hitchcock vragen deze geluiden geen speciale aandacht en kunnen ze als 
omgevingsgeluiden omschreven worden of als een publieke auditieve ruimte die niet on-
middellijk om aandacht vraagt. De geluiden in de kamer geven een aanwezigheid weer 
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6. 
BESLUIT 

In dit hoofdstuk heb ik vanuit de vraagstelling naar de eigenheid van de auditieve ruimte, 
de ruimtelijkheid van en in een opgenomen geluid besproken. Ik heb de auditieve ruimte 
voorgesteld als één van de componenten van de filmische ruimte naast de visuele ruimte 
en de haptische ruimte. Om de waarneming van een ruimte tot stand te laten komen 
werken de zintuigen immers samen. Met dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat om een au-
ditieve ruimte te bespreken niet alleen het geluid zelf, maar de ruimte die meeklinkt in het 
opgenomen geluid besproken moet worden. Aan de hand van een aantal voorbeelden heb 
ik een gamma voorgesteld van opnames in een exterieure ruimte naar opnames in inte-
rieurs en ten slotte opnames waarin de omringende ruimte niet meer meeklinkt. Telkens 
heb ik andere aspecten van ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid voorgesteld. 

Ik heb een aantal termen voorgesteld om die ruimtelijkheid te bespreken. Naast de op-
tische visuele ruimte en de haptische ruimte die zowel visueel als tactiel en auditief tot 
stand komt, heb ik de auditieve ruimte ook apart voorgesteld. Daarin heb ik het onder-
scheid gemaakt tussen klankschap, omgevingsgeluiden, soundscape, auditieve architectuur, 
de afstand tussen de klankbron en het luisterpunt. Verder heb ik gesproken over een allo-
centrische of egocentrische relatie van de waarnemer tot de objecten in de ruimte. Daarnaast 
blijven de ruimtelijke eigenschappen gelden die door Ihde zijn aangegeven: de materie 
en de textuur van het oppervlak en de vorm van het klinkend object, en het meeklinken van 
onzichtbare (holle) ruimtes. 

Het is niet mijn bedoeling geweest om in te gaan op de fysica van het geluid en de 
meeklinkende ruimte als fysisch object. Het geluid en de meeklinkende ruimte heb ik 
besproken als fenomenale objecten die in het luisteren tot stand komen. Ik heb het micro-
foonstandpunt besproken als een weergave van het luisterpunt dat de cineast wil meegeven 
aan zijn publiek. Door dit luisterpunt ontstaat een ruimtelijke signatuur, die het mogelijk 
maakt om eenzelfde geluidsgebeurtenis vanuit verschillende luisterpunten te vertellen. 

Daarnaast geven de begrippen gegroefde en gladde ruimte twee manieren aan waarop de 
ruimte in de waarneming kan worden georganiseerd. Ik heb deze begrippen die door 
Deleuze & Guattari en Laura Marks als optische en haptische ruimte zijn geïnterpreteerd, 
teruggebracht naar de compositorische inzichten van Boulez die de termen espace lisse 
(gladde ruimte) en espace strié (gegroefde ruimte) introduceert om de wisselwerking tus-
sen een luisteren met ruimtelijke ankerpunten (referenties) en een luisteren waarin de 
beweging domineert, te definiëren. Ik heb er eveneens op gewezen dat het bij Boulez om 
een muzikale (auditieve) ruimte gaat waarin de tijd een cruciale rol speelt. 

is als een conversatiesfeer die toch heel persoonlijk wordt, en zijn omgeving als auditieve 
architectuur en klankdecor (omgevingsgeluiden). Deze sonore omgeving vraagt op zich 
geen aandacht maar plaatst het gesprek auditief wel in een bepaalde ruimte. Ze laat de 
ruimte klinken waarin het gesprek plaatsvindt en die we minder en minder te zien krijgen 
door een centripetale camerabeweging. De kreet en de tikken die de kreet voorafgaan, zijn 
van een andere orde. Ze brengen een andere auditieve ruimte binnen die haar identiteit 
nog niet heeft prijsgegeven, maar die zich wel onderscheidt van de sonore en de auditieve 
ruimte van het gesprek (zie bijlage dvd).

In het vierde filmfragment uit Last Days (2005) zijn de auditieve ruimte en de visuele 
ruimte op een bijzondere manier met elkaar vervlochten. Bepaalde geluiden uit de gelui-
dencompositie van Hildegarde Westerkamp krijgen een dubbele functie: ze vinden hun 
plaats in de visuele ruimte en ze behoren tot de compositie die vanuit een aaneenschake-
ling van ruimtes is opgebouwd. 

In ‘Doors of perception’ monteert Westerkamp binnenruimtes en exterieure ruimtes niet 
alleen lineair, maar eveneens simultaan. Bepaalde geluiden gebruikt ze als thema, zoals de 
klokken in het begin. Dit klokkengelui, dat ook in het fragment van Last Days voorkomt, 
bouwt ze zorgvuldig op en wordt doorbroken door deuren die open en dicht gaan. Het 
geluid van de klokken ent zich op de visuele ruimte als een omgevingsgeluid. Het geluid 
van het kerkinterieur met biddende mensen die Westerkamp in haar compositie op het 
klokkengelui heeft gemonteerd, krijgt in verbinding met de visuele ruimte en het perso-
nage, een plaats in de ‘innerlijke ruimte’ van het personage. 

Hoewel we auditief heel duidelijk de ruimtes kunnen volgen in de geluidencompositie, 
moduleren deze ruimtes in combinatie met het beeld. De compositie wordt gesplitst 
in geluiden die binnen of ten opzichte van de optische ruimte gepositioneerd kunnen 
worden, de andere geluiden krijgen een onzichtbare plaats die verbonden wordt met het 
personage Blake. De compositie van Westerkamp blijft echter eveneens haar eigen ruim-
telijke logica behouden. Hier kom ik op terug in hoofstuk VI.
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HOOFDSTUK V. 

De beleefde ruimte en de innerlijke beweging 

1.
INLEIDING 

In dit hoofdstuk ga ik in op de fenomenologie van Merleau-Ponty die in het verlengde 
ligt van Husserls fenomenologie en het lichaam centraal heeft gesteld. 

Met de casestudie van Gerry stel ik in vraag hoe een fysieke ervaring overgedragen kan 
worden in een audiovisuele waarneming. In Gerry als casestudie wordt duidelijk dat in 
deze zintuiglijke cinema het kijken en het luisteren niet meer op dezelfde manier ‘object-
gericht’ zijn als in een klassieke narratieve film. In de bespreking van Gerry wordt met de 
muziek van Arvo Pärt duidelijk dat de zintuiglijke ervaring van de klank de compositie 
bepaalt. Hiermee geef ik een muzikale compositietechniek aan die net zoals het serialisme 
van Boulez evenzeer het procesmatige en de aandacht voor de klank verdedigt, maar 
waarin de compositieruimte wel in de klinkende ruimte van de compositie kan gevat 
worden. Ik vertrek daarom nog eens kort vanuit Boulez’ opvattingen over compositie en 
zijn visie op de auditieve ruimte om in contrast hiermee de beleefde ruimte van Merleau-
Ponty te bespreken. 

Merleau-Ponty stelt het lichaam centraal in de audiovisuele perceptie. Voor hem vormt de 
beweging het fundament van de eenheid van de zintuigen. Hij geeft het voorbeeld van de 
klankfilm waarin het geluid niet zomaar bij de beelden is gevoegd, maar de beelden doet 
leven. Neemt men het geluid weg, dan verstart de zojuist nog levendige gezichtsuitdruk-
king. Woord en gebaar staan via het lichaam van de toeschouwer/luisteraar in contact met 
elkaar. Merleau-Ponty stelt dat we de wereld eerst en vooral lichamelijk waarnemen en dat 
in het lichaam de ervaring van het visuele en de ervaring van het auditieve doordrongen 
zijn van elkaar. 

Mon corps est le lieu ou plutôt l’actualité même du phénomène d’expression (Ausdruck), 
en lui l’expérience visuelle et l’expérience auditive, par exemple, sont prégnantes l’un de 
l’autre, et leur valeur expressive fonde l’unité antéprédicative du monde perçu, et, par elle, 
l’expression verbale (Darstellung) et la signification intellectuelle (Bedeutung). Mon corps 
est la texture commune de tous les objets et il est, au moins à l’égard du monde perçu, 
l’instrument général de ma “compréhension”. (Merleau-Ponty 1945: 272)

Het voorstel om de auditieve ruimte naast de visuele en de haptische ruimte in de film te 
bespreken, levert een aantal inzichten op. Een ruimte kan meeklinken in een geluidsop-
name. Hierdoor wordt een auditieve ruimte voorgesteld die anders maar evenwaardig is 
aan de optische ruimte binnen de filmische ruimte. In de auditieve ruimte is de positione-
ring van een object minder evident, ze geeft eerder weer hoe een ruimte wordt bewoond 
en doorlopen, hoe ze wordt aangevoeld en beleefd. Een auditieve ruimte veronderstelt 
met andere woorden een subject en is dus nooit ‘objectief ’. 
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een benadering van de audiovisuele perceptie die de waarneming van de beweging en het 
lichaam van de waarnemer centraal stelt, wordt het belang van het eerstepersoonsperspectief 
nog duidelijker. Vanuit dit perspectief wordt de ruimte een beleefde ruimte met een sferische 
vorm waarin het luisteren vanuit een eerstepersoonsperspectief niet meer noodzakelijk object-
gericht is. Door de aandacht te richten naar het pre-reflectieve aspect van een auditieve erva-
ring is het mogelijk om de zintuiglijke en emotionele dimensies die deze ervaring oproept, 
bespreekbaar te maken. Het geluid wordt niet alleen auditief ervaren, maar spreekt ook an-
dere zintuigen aan. De ervaring van een geluid is transmodaal. Naast het luisteren naar een 
geluid, is er ook sprake van de resonantie die tot stand komt in het lichaam van de luisteraar. 

Ik stel voor om niet alleen de geluiden op zich, maar ook de luisterstrategieën bespreek-
baar te maken in de ontrafeling van een audiovisuele waarneming. Hierdoor wordt het 
mogelijk om de pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen en de lichamelijke in-
tentionaliteit te duiden binnen de audiovisuele waarneming. 

2. 
GERRY (2001) VAN GUS VAN SANT ALS CASESTUDIE 

Geluid: Leslie Schatz, Muziek: Arvo Pärt (Für Alina en Spiegel im Spiegel). Beeld: Harris 
Savides.

Met deze casestudie breng ik de vier vorige hoofdstukken samen: in het eerste hoofd-
stuk stelde ik de vraag naar het juiste theoretische kader om de rol van het geluid in de 
overdracht van een ervaring te onderzoeken. Vanuit Bressons opvattingen over film heb 
ik voorgesteld om dieper in te gaan op een fenomenologische benadering. In het tweede 
hoofdstuk heb ik het probleem van de verbinding tussen beeld en klank geschetst aan de 
hand van drie opvattingen die elk vanuit een ander perspectief vertrekken. Chions opvat-
ting vertrekt vanuit het filmische beeldkader, Deleuzes filmtheorie verlegt het accent naar 
de toeschouwer in wiens brein de uiteindelijk film tot stand komt en Campan legt in haar 
essay over filmisch luisteren de nadruk op de aisthetische beleving van een film. Ik ben in 
hoofdstuk IV verder ingegaan enerzijds op de heautonomie van het geluid in de film die 
Deleuze voorschrijft en anderzijds op het voorstel van Campan om de ruimtelijkheid van 
het geluid in de film uit te diepen. In dit hoofdstuk zet ik een stap verder dan Chion wat 
de auditieve ruimte in de film betreft door andere perspectieven voor te stellen dan alleen 
maar het visuele perspectief. Verbonden met neurologische inzichten (Sachs 2010) dat 
een voorstelling van een ruimte tot stand komt door de samenwerking van de zintuigen, 
plaats ik de auditieve ruimte naast de visuele en de haptische ruimte als component van 
de filmische ruimte. In deze opvatting vertrek ik uiteraard vanuit de waarneming van de 
toeschouwer/luisteraar om dit te kunnen beschrijven. 

Voor Merleau-Ponty komt het er dus niet op neer om de ervaring van het visuele en het 
auditieve te scheiden. Hun uitdrukkingswaarde is de grondslag voor een eenheid van de 
waargenomen wereld die de verbale uitdrukking en betekenis voorafgaat. 

Merleau-Ponty stelt de ervaring van het eigen lichaam, die een manier van bestaan ont-
hult die ambigu is, tegenover de cartesiaanse wereld waarin het woord ‘bestaan’ slechts 
twee betekenissen zou hebben: men bestaat als een ding, of men bestaat als bewustzijn. 
Het is daarentegen volgens Merleau-Ponty niet mogelijk om zomaar een ‘klaar beeld’ te 
krijgen van een lichaam. Het is ook niet mogelijk om het lichaam als een bundel proces-
sen vanuit de derde persoon te zien. Zien, motoriek, seksualiteit zijn niet causaal met 
elkaar verbonden, maar zijn op een complexe en impliciete wijze telkenmale in een een-
malig drama opgenomen. Een lichaam wordt beleefd. De ervaring van het eigen lichaam 
verzet zich tegen de beweging van het reflectieve denken dat het object losmaakt van het 
subject en omgekeerd. Om de ander te leren kennen, zit er niets anders op dan hetgeen 
zich voor mij afspeelt, op te nemen en het te hernemen, stelt Merleau-Ponty. 

Qu’il s’agisse du corps d’autrui ou de mon propre corps, je n’ai pas d’autre moyen de con-
naître le corps humain que de le vivre, c’est-à-dire de reprendre à mon compte le drame 
qui le traverse et de me confondre avec lui. (1945: 231)

Merleau-Ponty stelt dat een beweging wordt waargenomen vanuit de eigen mogelijkheid 
om te bewegen. Hiermee werkt hij de bewegingsopvatting van Bergson verder uit. Het is 
door mee te bewegen dat een beweging wordt gepercipieerd. 

In dit hoofdstuk ga ik eerst dieper in op de opvattingen van Merleau-Ponty over de 
waarneming van de beweging, die hij eveneens heeft toegepast op de film als audiovisuele 
perceptie. Ik stel zijn opvatting om een eenheid van een waarneming tot stand te laten 
komen vanuit de intentionele boog die de zintuiglijke indrukken samen brengt, naast de 
opvatting van Boulez die pleit voor een rationele coherentie van een compositie. Hiermee 
sluit ik eveneens aan bij het verschil tussen de compositieruimte en de auditieve ruimte die 
ik in hoofdstuk IV heb geïntroduceerd en stel de vraag in hoeverre de auditieve ruimte 
als een beleefde ruimte (zoals beschreven door Merleau-Ponty) kan opgevat worden. In 
hoeverre speelt de zintuiglijke beleving hierin een rol? 

 In dit hoofdstuk stel ik de beweging centraal in de audiovisuele waarneming. Het centraal 
stellen van het lichaam en het ‘denken in beweging’ in de fenomenologie van Merleau-Ponty 
en Husserl breng ik in verband met een aantal ontdekkingen op het gebied van de spiegel-
neuronen (Kohler et al. 2002; Keysers et al. 2003; Gallese et al. 2005 en Gazolla 2007) en de 
fysiologie (Berthoz 1997). Vanuit Maxine Sheets-Johnstone (2009) en Rudolf von Laban 
(1947, 2003) stel ik een terminologie voor om de bewegingskwaliteiten van een energetische 
beweging bespreekbaar te maken. Daniel N. Stern (2009) plaatst deze bewegingskwalitei-
ten, die hij vormen van vitaliteit noemt, in een neurologische en fysiologische context. In 
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jective sounds (as are the pixilated car travel shots)? These sounds become the aural 
equivalents of mirages by partnering the ontologically challenging visuals. (2003: 2)

Het valt op dat Totaro eerst Chions terminologie gebruikt en dan een immense sprong 
maakt naar de ‘subjectieve’ geluiden. Hij stelt dat Gerry een film is die geen verklaring vraagt 
voor wat er gebeurt, maar in zijn puur filmische taal te begrijpen is. De toeschouwer/luiste-
raar wordt uitgenodigd om te kijken en te luisteren. Hierin neemt de cineast hem mee. 

I understand the film as a studied play on cinematic seeing and hearing, more ac-
curately how the camera, character and spectator ‘see and hear’ differently. I don’t 
think the location choice of the desert, land of illusion and mirage, was a coinci-
dence. And as the film progresses the audience also becomes as ‘lost’ as the charac-
ters. (Totaro 2003: 3)

Van zijn kant vertelt Van Sant in een interview over Paranoid Park84 dat hij in Gerry de 
toeschouwers/luisteraars uitnodigt om de personages te vergezellen en toe te kijken hoe 
ze zich doorheen allerlei verwikkelingen worstelen. Van Sant legt het accent op de om-
ringende wereld en de manier waarop de Gerry’s zich in die omringende wereld begeven. 
Hij nodigt de toeschouwer/luisteraar uit om het visuele en auditieve standpunt van het 
personage in te nemen, zonder zich in te leven in het personage. De toeschouwer/luiste-
raar deelt een zintuiglijke wereld met het personage, niet een subjectieve psychologische 
wereld die het waarom van bepaalde handelingen aangeeft. 

De toeschouwer/luisteraar wordt rechtstreeks meegenomen in een zintuiglijke ervaring 
zonder dat deze ‘ge-metamorfor-iseerd’ is in de beelden die naar iets anders verwijzen. 
Dit betekent dat de toeschouwer/luisteraar, eerder dan de film te begrijpen, de film in 
de eerste plaats beleeft. De cineast hanteert het audiovisuele medium om een zintuiglijke 
ervaring over te brengen.

Wat de ruimtelijkheid van het opgenomen geluid betreft, zijn er dikwijls verschillende 
soorten ruimtes tegelijkertijd aanwezig in de film: de voor hen ‘concrete ruimte’ waarin 
de personages stappen en het klankschap die deze ruimte omhult, de intieme ruimte 
van hun ademhaling, de persoonlijke ruimte van hun stappen, de conversatiesfeer tussen 
hen beiden. De afstand tussen de twee Gerry’s is soms heel groot omdat ze in ruimte ver 
van elkaar verwijderd zijn. Behalve helemaal aan het begin, is er geen publieke sociale 
ruimte in deze film. De twee personages stappen in de natuur en het is de natuur die hen 
omringt. Meestal zijn het de wind en de vogels die het klankschap uitmaken. Naast de 
muzikale ruimte in de muziek van Arvo Pärt (Für Alina en Spiegel im Spiegel) wordt er 
eveneens een virtuele auditieve ruimte gecreëerd, die zich niet ent op de visuele ruimte 

84  Interview met Gus Van Sant door Chris Craps, als extra op de dvd van Paranoid Park, 
uitgegeven door Cinéart 2008.

Deze toeschouwer/luisteraar is echter geen ‘hypothetische’ toeschouwer/luisteraar zoals 
Bordwell dit voorstelt in zijn filmtheorie. 

I adopt the term ‘viewer’ or ‘spectator’ to name a hypothetical entity executing the 
operations relevant to constructing a story out of the film’s representation. (1985: 30)

Met een film als Gerry, die een fysieke ervaring overdraagt, wil ik de fenomenologie van 
Merleau-Ponty introduceren. In deze fenomenologie staat het beleefde lichaam centraal. 
Het eerstepersoonsperspectief is een belichaamd perspectief. Dit maakt het niet alleen mo-
gelijk om de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid in film verder te bespreken, 
maar ook de manier waarop het lichaam van de toeschouwer/luisteraar zich met het geluid 
afstemt op datgene wat in de film wordt gepresenteerd. Niet alleen de aanwezigheid, maar 
ook de afwezigheid van geluiden kan een rol spelen in de overdracht van een ervaring. 

De film Gerry (2001)

Gerry is een ‘fysieke’ film waarin twee jongens met de naam Gerry op stap gaan in de 
woestijn. Wie deze Gerry’s zijn, weten we niet precies. Ik heb ze Gerry A (vertolkt door 
Casey Affleck) en Gerry D (vertolkt door Matt Damon) genoemd. Evenmin weten we 
iets over de reden waarom ze de tocht hebben aangevat. Ze verlaten het pad en raken de 
weg kwijt. Drie dagen lang duurt hun tocht tot ze uitgeput naast elkaar wakker worden 
en de ene Gerry (Damon) de andere uit zijn lijden ‘verlost’. Gerry D bereikt de auto-
snelweg en wordt meegenomen in een auto. Het tempo van de film is traag. In deze film 
gebeurt er zeer weinig: er is weinig actie, weinig conflict en de verhaallijn is heel dun. Er 
wordt een homogene en continue real time gesuggereerd, onder meer door de lange shots. 
De film duurt 103 minuten en zou een 100-tal shots tellen (Totaro 2003: 1).

Als toeschouwer/luisteraar stap je mee met de twee Gerry’s. Het stappen en het kijken 
van de Gerry’s wordt zintuiglijk overgedragen door de beelden en de geluiden, die ons als 
toeschouwers/luisteraars in staat stellen om de personages te ‘vergezellen’. Van Sant zelf 
heeft zich laten inspireren door films van Béla Tarr en Tarkovksy voor het gebruik van het 
geluid. Donato Totaro betrekt er eveneens Chantal Akerman bij. 

Tarkovsky, and Chantal Akerman, have isolated the tendency to shoot in extreme 
long takes, emphasize real time, and with reduced plot. But an equally important 
formal element that Van Sant has borrowed from these great authors, notably Tarr 
and Tarkovsky, is their use of sound. Like these directors, Van Sant’s soundscape, 
beyond Arvo Pärt’s contemplative piano and violin motif, are sounds whose sources 
are impossible to pin down. Whistling high winds, thunder, cascading or careening 
water, industrial grinding, even the sound of a movie projector, are sounds heard at 
key moments in the film. Are these sounds diegetic or non-diegetic? Are they sub-
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Een tweede belangrijke principe dat volgens Jordan in de film wordt gehanteerd is het 
gegeven van de ‘locatie’, die hij bespreekt vanuit de cameravoering. Hij beschrijft hoe een 
choreografie tot stand komt waarin de Gerry’s telkens uit elkaar gaan en weer samenkomen. 

The camera is set up to constantly place the two Gerries in positions where they are 
crossing each other’s paths, one pushing the other out of view and vice versa in an on-
going choreography of simultaneous separation and unification. (Jordan 2003 [n.p.])

Jordan beschrijft verschillende fragmenten, verwijst naar andere films, duidt het belang 
aan van het geluid, en schrijft vooral suggestief over de film. Hij verbindt de film die tot 
stand komt in het brein van de cineast met deze die tot stand komt in het brein van de 
‘ontvanger’ via de metafoor van de spiegel. 

Vanuit de fenomenologie is de toeschouwer/luisteraar geen ontvanger maar wordt het waar-
nemende lichaam het centrum van de filmperceptie (zie ook Sobchack VI.3). In hoeverre 
kan er kan nog sprake zijn van de visuele metafoor van de spiegel? Wordt hij in een fenome-
nologische benadering niet eerder vervangen door het meebewegen van het lichaam van de 
toeschouwer/luisteraar met het bewegende beeld in een dynamische ruimte? 

In aansluiting op hoofdstuk IV laat ik mijn bespreking vertrekken vanuit een analyse 
van de ruimtelijkheid van het geluid en de auditieve ruimte die tot stand komt in de 
waarneming van de film. Ik breng zo nauwkeurig mogelijk de verschillende geluiden in 
kaart, in verband met elkaar en met het beeld. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om de 
ruimtelijke aspecten te bespreken van de geluiden die in Gerry voorkomen, maar ook om 
een duidelijker zicht te krijgen op het verloop van de film dat mede bepaald is door de 
verbinding van geluid en beeld. 

De film Gerry behandelt de verschillende ruimtelijke mogelijkheden van het geluid haast 
systematisch. Omni-directioneel en directioneel luisteren co-existeren in deze film. Het 
omni-directionele luisteren betreft verschillende soorten ruimtes: een muzikale ruimte, een 
soundscape, een klankschap en omgevingsgeluiden die ik elk apart wil toelichten in deze film.

De muzikale ruimte 

Van Sant introduceert twee composities van Arvo Pärt in de film, namelijk Für Alina 
(1976) en Spiegel im Spiegel (1978). De muziek van Arvo Pärt wordt op drie heel speci-
fieke plaatsen gebruikt in de film: in het begin en op het einde van de film klinkt het stuk 
Spiegel im Spiegel (van 0’00” tot 5’44” en van 1.32’49” tot 1.43’). En op het moment dat 
de Gerry’s de weg volledig kwijt zijn, start het tweede stuk van Pärt: Für Alina (1.01’37”- 
1.11’35”). Für Alina verbindt de pogingen van de Gerry’s om zich de afgelegde weg te 
herinneren met een vervolgens totaal verloren zijn in het immense landschap. 

in de film. Dit is een soundscape in de betekenis van Barry Truax, namelijk als virtuele 
gemuzikaliseerde (abstracte) auditieve omgeving. Het is een compositie van Leslie Schatz 
waarin verschillende geluiden zoals rollende stenen verwerkt zijn. Deze geluiden zijn ge-
plaatst in een onherkenbare virtuele ruimte die door de glissandi en donkere tonen een 
omni-directioneel luisteren oproepen dat geen enkel houvast meer biedt en enkel nog 
sferisch werkt. Deze soundscape klinkt in het begin, op het moment dat de Gerry’s het pad 
verlaten, als een ‘vervreemdende geluidsomgeving’. Later komt de soundscape terug op 
een moment dat de Gerry’s totaal uitgeput als zombies over de vlakte stappen, of beter: 
‘gestapt worden’. Het weglaten van de geluiden in deze film is nooit onschuldig. Als er 
geen geluid klinkt, zoals bijvoorbeeld bij het geluidloze, maar zichtbare stappen van de 
Gerry’s, dan creëert dit voor de toeschouwer/luisteraar een afstandelijkheid ten opzichte 
van het beeld. De voeling van het stappen gaat verloren door het weglaten van het geluid. 
In deze film wordt de verbinding van geluid en beeld verder gebruikt om de toeschou-
wer/luisteraar toegang te geven tot de fysieke toestand van de personages: in hoeverre ze 
in hun lichaam zitten of stilaan overgeleverd zijn aan het immense landschap waarin ze 
de weg kwijt zijn geraakt. Aan het einde van de film hebben ze geen energie meer om te 
stappen, zodat ze uitgeput gaan liggen. De afwezigheid van omgevingsgeluiden plaatst de 
lichamen van de Gerry’s in een bijzonder stille en weinig ‘veilige’ ruimte. Ook auditief is 
er dan geen houvast meer te vinden.

Het landschap is een samengesteld landschap: de cameraman Savides heeft zowel in Ar-
gentinië, in Death Valley als in delen van Utah gefilmd. Hoe meer de personages hun weg 
kwijt zijn, hoe meer we verscheidene landschappen te zien krijgen. 

Randolph Jordan beschrijft de muziek en het geluid in Gerry uitgebreid in het artikel 
“The Echopeople: Reflections on the Concept of Echolocation in Gerry: Part 2” (Jordan 
2003 [n.p.]). Hij benadert de film vanuit het begrip ‘open vorm’ van Noël Burch waarin 
elke parameter naar twee extremen kan worden uitgewerkt: ruimtelijke continuïteit ten 
opzichte van discontinuïteit, direct geluid tegenover studiogeluid, harde cuts in de mon-
tage tegenover het creëren van overgangen. Dit geeft een groot aantal mogelijke combina-
ties tussen de verschillende filmische elementen. Van hieruit wijst Jordan op de verschil-
lende manieren waarop geluid en beeld worden gecombineerd in de film. Maar hij gaat 
hier niet dieper op in. Hij interpreteert de twee Gerry’s als een dubbelfiguur: twee zijden 
van één persoon. Dit is volgens hem weerspiegeld in het gebruik van beeld en klank, dat 
hij bespreekt vanuit het fenomeen van de echo: de reflectie van het geluid. 

I suggest an understanding of this reflection as a metaphor for cinema itself in 
which form reflects content, sound reflects image, and ultimately the audience re-
flects the filmmaker via the mirror of the screen. This is perhaps the greatest form of 
crossing over that can occur through a work of art: the minds of author and receiver 
becoming one through the text. (Jordan 2003: 2)
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En verder:

Although extremely consonant, the sense of tonality is non-functional […] the 
dramatic tension, the sense of conflict and drama which motivate the structures of 
symphonic form, have little or no place in this music. (1997: 15)

Ik keer terug naar de scheiding tussen de compositieruimte en de klinkende ruimte van 
de compositie zoals Gisela Nauck ze voor de seriële muziek heeft voorgesteld (1997: 28). 
In Für Alina en Spiegel im Spiegel is de compositieruimte gekenmerkt door de tintinna-
buli-techniek (Hillier 1997: 86-97). In deze techniek ligt het accent op het proces van 
de muziek en klank die duidelijk start en dan verder door blijft klinken. Door de manier 
waarop Pärt de tonen van Für Alina laat doorklinken in zijn masterclass, worden we als 
luisteraar meegenomen in de resonantie van het stuk. Het gaat over een aandacht voor de 
klank op zich die tegelijkertijd een effect heeft dat de tijd opwekt. De klinkende ruimte 
van de compositie is met andere woorden bepalend voor de compositieruimte. 

Hiermee kan de film Gerry van Gus Van Sant vergeleken worden: wat meestal wordt 
gebald in gebeurtenissen die een causaal verband krijgen, is hier lineair uitgewerkt in het 
eindeloze stappen van de Gerry’s. De manier waarop dit stappen zintuiglijk wordt waar-
genomen, is essentieel en uitgepuurd in de film. Het stappen verloopt in de tijd, verloopt 
in verschillende omgevingen, en is op verschillende manieren uitgevoerd. Elke stap die ze 
zetten, nodigt uit tot de volgende stap. Anders dan in de meditatieve muziek van Pärt is 
er toch een narratieve boog gespannen: beide Gerry’s vertrekken samen in de woestijn en 
er is er maar één die naar huis terugrijdt.

Op de momenten dat de muziek klinkt, zijn we als toeschouwer/luisteraar echter niet 
bezig met de compositieruimte van de film en ook niet met die van de muziek. Spiegel im 
Spiegel begeleidt het rijden van de wagen, het onophoudelijke verloop van de rit. In Für 
Alina krijgt elke toon de tijd om te resoneren. Het gevoel voor tijd vervaagt in een toe-
stand. In het begin van dit muziekstuk is er nog de conversatie tussen de twee Gerry’s die 
proberen om de weg die ze hebben afgelegd weer op te roepen. Close-ups van dit gesprek 
worden afgewisseld met stukken van de afgelegde weg [1.01’01” – 1.02’41”]. Daarna ver-
stommen de stemmen en klinkt de muziek alleen verder. Het landschap overvalt vooral 
Gerry A. Gerry D tast nog met zijn ogen het landschap af. Maar uiteindelijk draait de 
camera 360° rond Gerry A die letterlijk en figuurlijk het noorden kwijt is [1.02’42” – 
1.09’13”]. Het laatste shot met deze muziek is een landschap waarin de wind weer te 
horen is. Het is door de wind dat we eveneens als toeschouwer/luisteraar terug in het 
landschap worden gebracht. Für Alina verbindt de herinneringen aan hun tocht met een 
gevoel van een totaal verloren-zijn in een immens landschap. 

Spiegel im Spiegel (1978) schreef Pärt net voor zijn vertrek uit Estland. Het stuk is ge-
schreven in F groot voor piano en viool. De piano speelt telkens een opgaande drieklank, 
terwijl het tweede instrument een heel langzame melodie speelt, soms in het hoge, soms 
in het lage register. De tonen worden in deze reeds langzame melodie voortdurend uit-
gerekt. De drieklank is herhaald met kleine variaties. Het stuk is in verschillende films 
gebruikt, waaronder Touching the Void (2003), Dans le noir du temps (2002) van Godard, 
en Heaven (2002) van Tykwer.

Net zoals in Spiegel im Spiegel gebruikt Pärt in Für Alina (1976) zijn tintinnabuli-techniek 
die Paul Hillier typeert als een in de tijd uitgesmeerd moment (Hillier 1997: 18-20). Het 
muziekstuk is gebaseerd op een mineurakkoord dat niet gemoduleerd wordt en horizontaal 
wordt uitgewerkt. Hierdoor verliest het akkoord zijn functionele karakter en wordt het de 
basis voor het materiaal van de tweede stem. De stemmen kunnen naar verschillende posities 
gebracht worden. Melodie en begeleiding zijn met elkaar vervlochten en vormen één geheel.

In de manier waarop Pärt zelf in een masterclass vertelt over Für Alina vertelt, wordt het 
duidelijk hoe belangrijk de beleefde tijd wordt in dit stuk. Hij laat de tonen klinken en 
laat de resonantie ervan tot stand komen. Elke noot is voor hem even belangrijk, vertelt 
hij. Pärt vergelijkt de instelling bij het begin van het componeren met de optijd die de 
dirigent aangeeft voor de uitvoering start. In die optijd is alles aanwezig: het tempo, de 
dynamiek, het karakter van het stuk, enz. De componist moet volgens hem de voorstel-
ling hebben van wat er zal komen. Als de eerste noot eenmaal is gezet, volgt de tweede. 
Dit is de beslissende stap in de compositie. In Für Alina gaat het om twee stemmen die el-
kaar nooit echt ontmoeten: “like two people whose paths seem to cross and they don’t”85. 

Anders dan Boulez, verbindt Pärt de compositieruimte met de klinkende ruimte van de 
compositieruimte. Paul Hillier situeert zijn muziek enerzijds in relatie tot de minimale 
muziek van Reich, LaMonte Young en Feldman en anderzijds tot de modernistische mu-
ziek van Webern en Stockhausen. Hij stelt dat beide compositorische opvattingen het 
proces en de muzikale klank op zich centraal stellen (Hillier 1997: 15-6).

De beschrijving die Hillier geeft van de minimal art en de minimal music ligt dicht bij 
Gerry als minimal film.

Minimal art derives its significance from the confrontation, or meeting-point, 
between the artwork of the viewer, the viewer’s experience thus completing the 
artistic art. And although this is true of all art, of course, […] in minimal art the 
response can be much more varied as so much is left open. (1997: 14)

85 Arvo Pärt in een masterclass, gegeven op 14 november 2007. <http://www.youtube.com/
watch?v=c08i_9gumJs>. Geraadpleegd op 11-02-12.
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De persoonlijke ruimte van de Gerry’s 

Ademhaling, hun kleren, hun voetstappen. De ademhaling betrekt ons steeds bij de perso-
nages. Het stappen is dikwijls gebruïteerd. In tegenstelling tot de bijzondere rijkdom van 
de landschappen, is de verscheidenheid van klankkleur in hun voetstappen eerder pover. 

Toch werkt dit geluid bijzonder haptisch. Meestal gaat het om voetstappen in het grind. 
Af en toe krijgen de stappen meer gewicht in een afdaling. Er zijn momenten dat we deze 
stappen wel horen en andere momenten zien we enkel dat de Gerry’s stappen. Er zijn 
momenten dat we eveneens de kledij bij het stappen kunnen horen [45’29” – 48’50”] en 
het lijkt alsof we naast hen lopen. 

Het standpunt van de microfoon en de camera komen niet steeds overeen. Dikwijls hebben 
we visueel een overzicht over de situatie terwijl we auditief dicht bij de personages betrok-
ken zijn of het luisterpunt van één van de personages innemen. Dit gebeurt zowel in het 
geluid als in het gesproken woord. Op het moment dat de Gerry’s uit elkaar gaan [22’14 
– 24’29”], zijn de voetstappen relatief goed hoorbaar in vergelijking met de visuele afstand. 
Of op het moment dat Gerry A geblokkeerd staat op de rots en Gerry D hem ter hulp 
komt, klinken hun stemmen dichtbij en ook dicht bij elkaar, wat niet overeenkomt met de 
afstand waarmee we het tafereel bekijken en de afstand die er tussen hen getoond wordt. 

De terminologie die ik in hoofdstuk IV heb voorgesteld, is toepasbaar en laat ons toe een 
onderscheid te maken tussen de auditieve omgeving en de persoonlijke ruimte van de 
Gerry’s, waardoor reeds louter auditief de relatie tussen de personages en de omgeving kan 
geschetst worden. Toch blijven deze beschrijvingen op zich oppervlakkig. Ze geven geen 
inzicht in de fysieke ervaring die door deze film wordt overgedragen. 

De twee Gerry’s gaan samen op stap, zonder duidelijke afspraken en zonder een duidelijk 
doel. De tocht wordt een fysiek gebeuren op zich waarin de vermoeidheid geleidelijk 
opkomt. Het is dit langzame proces van steeds verder weg te gaan van de wereld en het 
steeds meer in zichzelf teruggetrokken te zijn dat Van Sant hier volgens mij heeft neerge-
zet. Zonder veel woorden, zonder dramatische scènes laat hij me toe om dit proces met 
een uiterste betrokkenheid te observeren en mee te beleven. Dit proces toont Van Sant 
niet alleen door de long shots en door de afwisseling van de landschappen met de stap-
pende figuren, waarin de landschappen steeds meer gaan domineren. Het geluid speelt 
hier een beslissende rol en neemt ons mee in de (zintuiglijke) ervaring van de personages. 

Van Sant hanteert een aantal efficiënte compositorische technieken: enerzijds zorgt hij 
met het geluid van het stappen, de ademhaling en de stem, dat we als toeschouwer/luis-
teraar nauw betrokken geraken bij de personages. Hij nodigt ons uit om met hen mee te 
bewegen. Anderzijds zijn deze stappende personages auditief niet steeds in hun omgeving 
geplaatst. Dit gebeurt van bij het begin: de Gerry’s gaan op stap, hun stappen en ademha-
ling zijn te horen, maar de omgevingsgeluiden zijn vervangen door een soundscape [7’47” 

De soundscape 

De soundscape van Leslie Schatz hangt tussen geluidenveld en muziek. De eerste keer dat 
deze soundscape voorkomt in de film, vraagt hij geen aandacht [6’09” – 9’00”]. Hij klinkt 
ver weg en lijkt op een vreemd omgevingsgeluid dat door de voetstappen en de ademha-
ling van de Gerry’s wordt overstemd. Op het einde wordt deze soundscape opgenomen in 
de omgevingsgeluiden van wind en vogelgeroep [7’47” – 9’00”].

De tweede keer horen we de soundscape met het beeld van de twee Gerry’s die in een 
nachtlandschap voorttrekken. Hun stappen klinken virtueel en synthetisch in een regel-
matig muzikaal ritme dat ik als toeschouwer/luisteraar verbind met de stappen die ik zie. 
Maar dit ritme klinkt niet meer als het ritme van een stap waarin eveneens het gewicht 
van een lichaam merkbaar is. De soundscape klinkt evenmin nog als een omgevingsgeluid, 
maar neemt ons mee in een onwezenlijke en oneindige ruimte. Alle voeling met ruimte 
of lichaam is in deze scène verdwenen. 

Het klankschap 

Het klankschap dat zich voegt bij het landschap bestaat meestal uit gradaties van wind. 
Het hardst waait de wind in de ravijn, als de heesters langs hen heen vliegen [59’33” – 
1.00’21”]. Tussen Spiegel im Spiegel en de tweede soundscape van Leslie Schatz is de wind 
constant hoorbaar. Op eerdere momenten in de film was de wind meestal verbonden met 
landschappen, zoals met de landschappen voor het eerste kampvuur [16’46” – 17’48”], 
op het moment dat Gerry A over het landschap kijkt wanneer beide mannen elk hun ei-
gen weg zijn gegaan, en na de sprong als ze over de zandwoestijn lopen [39’52” – 44’35”], 
na het moment dat ze ritmisch hun energie hebben samengebracht en de landschappen 
steeds vermeerderen [48’58” – 51’48”]. Soms zijn hierin vogels hoorbaar [7’47” – 9’00”] 
en [16’46” –17’48”]. Wanneer Gerry A een eerste diepe inzinking krijgt, voor hij weg-
loopt zonder te weten waarnaartoe, klinken alleen nog vogels en insecten, niet de wind 
[52’59 – 53’40”]. En verder is er zeer weinig omgevingsgeluid. Zelfs als Gerry D de auto’s 
ziet rijden aan het einde van de film [1.32’49” – 1.33’], is er geen geluid te horen. 

De auditieve architectuur 

Er zijn geen interieurs in Gerry. Er is kan dus eigenlijk geen sprake zijn van auditieve 
architectuur. Toch zijn er momenten waarop geluiden tegen de wanden van de bergen 
weergalmen, zoals wanneer beide mannen elk hun eigen weg gegaan zijn en Gerry D 
beneden staat. Het luisterpunt bevindt zich bij Gerry A, die veel hoger staat. De stem van 
Gerry D weergalmt [28’24”].
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15’56”  Ze blijven staan en kijken naar het landschap. De stilte valt op hen.

16’14”  Beeld van een groot landschap. Zij zijn heel klein in beeld gebracht. Alleen 
nog omgevingsgeluiden (wind en vogels).

17’49”  Een kampvuur. Het vuur knettert, er zijn nachtgeluiden, Gerry A vertelt zijn 
droom. 

22’14”  Ze beginnen weer te stappen. Geen omgevingsgeluiden. Hun stappen en 
ademhaling zijn goed hoorbaar. 

23’22”  Ze zijn elk hun eigen weg gegaan. De afstand tussen hen is hoorbaar als ze naar 
elkaar roepen. Geen omgevingsgeluiden. De stappen zijn van dichtbij te horen.

26’21”  Weids landschap. We zien de mannen in de verte. Wind, geen voetstappen. Er 
volgen een paar landschappen op elkaar. Daarin klinkt van ver tweemaal “Gerry!”

28’18”  Pas wanneer voor de derde keer “Gerry!” wordt geroepen, kunnen we dit 
koppelen aan Gerry A. Gerry D staat beneden. De afstand tussen hen is 
hoorbaar in de dialoog. Verder klinkt er niets, geen kleine geluiden van 
bewegingen, geen wind, geen voetstappen. 

29’11”  Vanaf nu worden de voetstappen van Gerry D, die dichterbij komt, hoorbaar. 
Geen omgevingsgeluiden.

30’11”  Gerry A staat op een rots en geraakt er niet meer af. De hele scène is gekenmerkt 
door het ontbreken van omgevingsgeluiden en de geluiden van de handelingen 
en de stemmen die veel dichter klinken dan we zouden verwachten afgaande op 
het beeld. Het accent ligt op de textuur van de kiezels. 

39’52”  De Gerry’s zijn weer samen op pad. Ze zijn zwijgzamer geworden. Er is meer van 
de omgeving hoorbaar (wind) en de ademhaling wordt nu meer benadrukt. 

44’00”  We zien ze in de verte stappen. Alleen de wind is hoorbaar. 

44’36”  Vooral de ademhaling en voetstappen zijn hoorbaar. 

45’29”  Ze stappen samen in eenzelfde cadans. Soms is er een faseverschuiving in het 
ritme. Het geluid van hun kledij is eveneens hoorbaar. Ze spreken niet en we 
horen geen ademhaling. 

48’58”  Landschappen waarin de Gerry’s lopen. We horen alleen de wind. Hun 
stappen horen we niet. 

50’50”  Ze komen dichterbij. We horen de stappen en hun ademhaling verzwaart 
tijdens het klimmen.

– 9’00”]. Opeens begint Gerry D te rennen. Gerry A rent hem achterna tot ze uitgeput 
op de grond vallen en even blijven liggen. Alleen hun gehijg is dan nog hoorbaar [11’27” 
– 11’58”]. De omgevingsgeluiden horen we niet meer. De volgende dag, als de Gerry’s 
op stap gaan en elk hun eigen weg gaan, duurt het tot Gerry A op een rots staat, voordat 
we de wind horen [22’14” – 25’30”]. De wind is maar heel af en toe aanwezig in de 
scène waarin Gerry A in paniek de afdaling doet, niet meer wetend waar hij naartoe gaat 
[53’40” – 57’08”]. Op het moment dat de Gerry’s totaal uitgeput op de grond liggen, 
klinkt de omgeving nog nauwelijks [1.23’52 –1.28’44”].

Er is zelfs een complete stilte in de film [1.28’44” – 1.29’26”]: het moment dat de adem-
haling van Gerry A is gestopt. De andere ‘stiltes’ zijn eerder tot stand gebracht door 
kleine geluiden. Zoals de stilte tijdens de inzinking van Gerry A [52’59”] en het moment 
waarop ze uitgeput liggen te slapen [1.23’52”]. In deze stiltes ben ik evenzeer opgenomen 
als in de muziek of in de soundscapes van Leslie Schatz. Ze komen zeer krachtig over, als 
een soort van resonantie-momenten na alles wat er gebeurd is. 

Er gebeurt weinig in deze film en eigenlijk zijn er ook weinig soorten geluiden voorhan-
den. Onze aandacht kan ten volle gaan naar de zintuiglijke beleving in de film en we 
krijgen de tijd om goed te luisteren en te kijken. De verschillende manieren om beeld met 
geluid en geluid met geluid te verbinden bewerkstelligen een dynamiek die in de eerste 
plaats ervaren wordt. 

Bij wijze van schets geef ik een overzicht van de verschuiving in de verschillende momen-
ten van de film: van een aandacht voor de Gerry’s waarin ze veel praten en stappen ‘in 
de natuur’, naar een stilzwijgender stappen in een wijdse omgeving, naar een poging om 
alsnog de weg terug te vinden en overweldigd te worden door het landschap, naar het 
einde waarin Gerry A achterblijft en Gerry D met de auto terugrijdt. 

Het proces in de film is te vergelijken met de beschrijving door Arvo Pärt van Für Alina: 
“like two people whose paths seem to cross and they don’t”. De Gerry’s gaan samen op 
stap, gaan uit elkaar, komen weer samen, leggen een immense weg samen af en uiteinde-
lijk wurgt Gerry D Gerry A nadat Gerry A gezegd heeft: “I’m leaving”. 

Het stappen van de Gerry’s vangt aan na de eerste autorit. We horen de ademhaling en 
de voetstappen van de Gerry’s tegen een soundscape die we niet in het landschap kunnen 
plaatsen, maar die ons ook niet afleidt. 

9’00”  Ze stoppen even, slaan een babbeltje, versnellen hun pas, gaan even liggen. 
Dit alles zonder omgevingsgeluiden. Het is hun lopen en hun ademhaling die 
hoorbaar zijn. 

12’15”  Ze beginnen weer te stappen. Gerry D heeft een stok genomen. Een lichte 
wind is hoorbaar. Ze spreken nog af en toe. 
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52’59”  Heel even is het stil. Alleen een paar omgevingsgeluiden zijn te horen: vogels 
en insecten. De mannen zijn stil geworden. Gerry A heeft de moed verloren.

53’40”  Er volgt een gesprek met lange pauzes. Geen wind, geen omgevingsgeluid. We 
horen Gerry A huilen, waarop Gerry D hem aanmaant daarmee op te houden. 

54’00”  Gerry A loopt naar beneden. Gerry D volgt hem van op een afstand. Weer 
enkele stappen en af en toe hun ademhaling. Geen omgevingsgeluiden. 

56’15”  Landschap. Wind.

56’22”  Gerry D stapt. Zijn stappen zijn hoorbaar. Stilaan gaat de wind liggen. Gerry 
D stapt naar Gerry A toe. Ze stappen weer samen. Geen omgevingsgeluiden.

57’08”  Wolken boven de bergen. De wolken bewegen. De wind fluit zachtjes. 

58’14”  Het is donker. We zien de Gerry’s nauwelijks, maar we horen ze vooral 
stappen.

59’14”  De Gerry’s lopen een beetje uit elkaar. We horen enkel een zachte wind. 

59’33”  Ze stappen naar een kloof toe. De wind overstemt alles. We horen hun 
stappen nog nauwelijks. 

1.00’21” Ze zitten geknield op de grond en proberen hun tocht te reconstrueren. Enkel 
kleine geluiden, hun adem en hun stemmen zijn hoorbaar.

1.01’31” Für Alina (muziek van Arvo Pärt).

1.09’14” Een landschap met de eindklanken van Für Alina en de wind.

1.11’34  Landschappen. Wind.

1.12’00”  Zinsbegoocheling: Gerry D zit neer, Gerry A komt erbij zitten en beiden 
kijken ze naar Gerry D die op hen afstapt en meedeelt dat hij geen water 
gevonden heeft, dat het een fata morgana (mirage) betrof. We horen de wind, 
kleine handelingen en op het einde de stappen van Gerry D wanneer hij 
dichterbij komt. 

1.15’04”  Avond bij het kampvuur. Het vuur is hoorbaar, net als de wind en een 
soundscape. 

1.15’37”  We zien de mannen stappen alsof ze uit hun lichaam getreden zijn. Ze stappen 
virtueel in een virtuele ruimte. 

1.23’21”  Zonsopgang. De wind brengt ons terug in ‘de realiteit’. 
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‘constructie’ van de film of van het verhaal te achterhalen. Gerry doet eerder een beroep op 
het empathische vermogen van de toeschouwer/luisteraar die wordt uitgenodigd om mee 
op stap te gaan. Als eerste getuige ondergaat hij in de tijd wat er gebeurt. Deze film vraagt 
een momentaan kijken en luisteren. In die zin is deze film eveneens te vergelijken met de 
muziek van Debussy en de atonale muziek van Schönberg die zich losgemaakt heeft van 
de lineaire functionele tijdsconstructie van het tonale model. Totaro zelf verwijst naar het 
theater van Beckett en spreekt over de manier waarop het publiek wordt uitgedaagd.

Some would say Gerry is destined to alienate a mainstream audience, but I prefer the 
word challenge. The sad reality is that too many people, audiences and critics, don’t 
want or expect much from their cinema […] What makes it groundbreaking? Gerry 
is the first American narrative film available to a mainstream audience to employ an 
excessive long take style in a uniform manner and in a particular rhythm across the 
whole of its length. This decision to make the long take such a dominant and uniform 
element affects the film’s treatment of time and its overall rhythm and pace. (2003: 1)

Terecht wijst Totaro op het feit dat deze film het grote publiek bereikt heeft, zonder toe-
gevingen te doen aan de geijkte regels van de mainstream cinema. Blijkbaar is Gerry er 
gekomen op het moment dat het (jonge) publiek er rijp voor was. Het is een feit dat mijn 
filmstudenten op dit moment cinema anders ervaren dan mensen die 20 jaar geleden film-
studies deden. De meeste studenten van vandaag denken niet meer zozeer in verhalen, ze 
denken audiovisueel. Bovendien zijn zij in de mogelijkheid om onbeperkt zelf te monteren 
en geluid en beeld met elkaar te combineren. In hun perceptie staat de beleving centraal. 

Het geluid in Gerry laat ons toe om als toeschouwer/luisteraar de ervaring van de im-
mense ruimte te delen met de personages. In de analyse is duidelijk hoe de ruimte de 
personages stilaan overweldigt en hoe ze steeds meer ervan vervreemden. Audiovisueel 
is er sprake van een superpositie van verschillende ruimtes. De soundscape en de muziek 
brengen de toeschouwer/luisteraar in een andere ‘toestand’ ten opzichte van het beeld: de 
personages en het landschap worden minder tastbaar en concreet door de muziek en de 
soundscape. De haptische ruimte is vooral auditief weergegeven in deze film. Het geluid 
zet ons aan om de ruimte met de personages mee te beleven. 

Een film als Gerry is te vergelijken met de muziek van Arvo Pärt: een langzaam uitge-
sponnen proces én de zintuiglijke waarneming van de compositorische elementen (de 
klank bij Pärt, beeld en geluid bij Van Sant) zijn de bouwstenen voor zowel de vorm als 
de inhoud van de compositie. Paul Hillier situeert dit compositorische concept binnen 
een dubbele beweging in de twintigste-eeuwse muziek: de moderne muziek die vanuit de 
atonaliteit geleid heeft naar het strenge compositiemodel van het serialisme en de minimal 
music die de nadruk legt op de zintuiglijke ervaring en het procesmatig volgen van de 
muziek. In beide stromingen wordt de compositieruimte tegenover de klinkende ruimte 
van de compositie in vraag gesteld, zij het op een totaal verschillende manier. 

1.23’52”  De Gerry’s liggen te slapen op de grond. Heel kleine geluiden die niet te 
duiden zijn, verder niets. 

1.26’16”  Enkel ademhaling en wind. Gerry D wurgt Gerry A.

1.28’44”  Complete stilte. 

1.29’27”  Versnelde wolken. Klinkt er een vliegtuig? Het is niet duidelijk welk geluid. 
Gerry D wordt wakker.

1.30’19”  Een weg: een synthetisch motorgeluid van een rijdende auto. Gerry D staat op 
de weg. Dit is een droombeeld. 

1.31’08”  Gerry D ligt nog op de grond, naast Gerry A. Hij gaat rechtop zitten. 
Vliegtuiggeluiden in de verte. 

1.31’44”  Gerry D begint te stappen.

1.32’49”  Gerry D staat stil. Hij ziet auto’s. Spiegel im Spiegel begint. We horen hem lopen. 

1.33’00”  Spiegel im Spiegel weerklinkt tot het einde. Gerry D zit in een auto. 

Hoewel Gerry, als een voorbeeld van zintuiglijke cinema waarin bijzonder weinig gebeurt, 
wel werd gesmaakt door jongeren, kreeg de film ook veel negatieve kritiek. Totaro verwijst 
naar de negatieve kritieken van Ebert Edelstein.

“I imagine that a lot of people are going to make fun of Gerry as a sort of ambient 
movie, an arty exercise in withholding; and I’d be lying if I said it didn’t annoy the hell 
out of me for most of its 103-minute running time. But I might watch it again some-
time and try a little harder to get on its wavelength. In some strange way, I admire the 
enterprise. Edelstein adds a comment which suggests he is missing the point of the 
film, or at least unwilling to judge it at its generic level: “The problem is, we don’t ac-
tually know who these Gerrys are or where they’re going or even how they feel about 
their situation until they’re on the verge of perishing from dehydration.” (2003: 1)

Edelstein brengt een aantal knelpunten in de film Gerry naar voren: we leren de persona-
ges niet echt kennen, we weten niet wie ze zijn, hoe ze zich tot elkaar verhouden, waarom 
ze op stap gaan en waarom de ene Gerry de andere wurgt. Het is met andere woorden niet 
mogelijk om ons met deze personages te identificeren. 

De vraag is dan hoe we kunnen kijken naar deze film. Tijdens een visie in een les zei één 
van mijn studenten dat je enorm veel tijd krijgt om zelf te beginnen nadenken. Hij be-
doelde hiermee dat deze film uitnodigde tot een soort van introspectie, in plaats van een 
probleem voorop te stellen dat opgelost moet worden. Gerry is een film die niet zozeer een 
beroep doet op het geheugen van de toeschouwer/luisteraar, noch op zijn vermogen om de 
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Maar Deleuze heeft zich ook door Boulez laten inspireren voor zijn filmtheorie. Daarom wil 
ik terugkomen op de compositieruimte van Boulez in het kader van het serialisme. In het se-
rialisme wordt gedacht in parameters, dat wil zeggen muzikale componenten die veranderen 
gedurende de compositie. Aan elke parameter wordt apart vorm gegeven en vervolgens wor-
den de parameters gecombineerd. De structurering van de parameters gebeurt vanuit reek-
sen. Met reeks wordt een vastgelegde volgorde van elementen van een parameter bedoeld. 
Dus wordt eerst vastgelegd met welke elementen gewerkt zal worden, om ze vervolgens in 
een reeks te schikken. Bovendien kan elke reeks gepermuteerd worden. Een reeks kan ge-
spiegeld of getransponeerd worden. Deze permutatietechnieken zijn zelfs in een grondige 
analyse niet steeds gemakkelijk terug te vinden (De Ruiter 1993: 132-3).

Boulez vat de muzikale compositieruimte op als een structuur waarin alle elementen met 
elkaar in relatie staan. De relationele structuren zijn echter niet vastgelegd en worden 
georganiseerd volgens veranderlijke schema’s. Vanuit een initiële reeks ontstaat op een 
functionele manier een geheel van mogelijkheden.

L’univers de la musique, aujourd’hui, est un univers relatif; j’entends: où les relati-
ons structurelles ne sont pas définies une fois pour toutes selon des critères absolus; 
elles s’organisent, au contraire, selon des schémas variants… en vue d’organiser 
un ensemble FINI de possibilités créatrices liées entre elles par des affinités prédo-
minantes par rapport à un caractère donné; cet ensemble de possibilités se déduit 
d’une serie initiale par un engendrement FONCTIONNEL. (1963: 35)

Boulez stelt heel duidelijk dat in de muziek een muzikale ordening, een muzikale struc-
tuur, een muzikale compositieruimte gecreëerd moet worden om een muziekstuk te kun-
nen waarnemen. 

Si l’on se fixe, au départ, sur la notion d’action immédiate, de reaction instantanée 
– d’impulsion stimulée (sorte d”écriture automatique” dans le geste et sa fonction, 
déclenchée sur ordre par des informations précises, mais imprévues) on fausse tota-
lement cette notion adoptée empiriquement; l’on se doit de trouver un “système” 
qui engendre nécessairement ces “provocations”, ces stimuli, et non point d’écrire 
“provocations” et stimuli selon une certaine “ordonnance“ où une logique de façade 
ne saurait, en tout état de cause, assumer des fonctions d’engendrement, donc orga-
niser l’action. Ordonner (dans le double sens du mot) le déroulement d’un certain 
ensemble de gestes – méthodiquement, empiriquement ou par l’intervention du 
hazard – n’est en rien leur donner la cohérence d’une forme. (1963: 28)

Boulez gelooft niet in een écriture automatique waar geen structuur aan voorafgaat. Het 
materiaal moet zo geordend en gecomponeerd worden dat er een coherentie in de vorm 
ontstaat. Om dit geheel te maken, stelt Boulez de axiomatische methode van Louis Rougier 
voor waarin dezelfde vorm in verschillende materies kan worden toegepast op voorwaarde 

Van Sant tast op eenzelfde manier de grenzen van de verhouding tussen de ‘compositie 
van de filmische elementen’ en de ‘filmperceptie’ af. Het is duidelijk dat een film als Gerry 
ruimte en tijd geeft aan de toeschouwer/luisteraar om de film in de waarneming tot stand 
te laten komen. De terminologie die ik voorgesteld heb in hoofdstuk IV is bruikbaar in 
de beschrijving van het langzame proces dat zich voltrekt in de verbinding van beeld en 
geluid. Maar hiermee hebben we nog niets gezegd over de manier waarop in de filmper-
ceptie de overdracht van de ervaring tot stand kan komen. Hoe is het mogelijk dat wij als 
publiek de film van Gerry fysiek kunnen ervaren? Hierop wil ik ingaan vanuit de fenome-
nologie van Merleau-Ponty die het lichaam centraal stelt in de audiovisuele perceptie en 
spreekt over de beleefde ruimte.

3. 
COMPOSITIERUIMTE EN AUDITIEVE RUIMTE BIJ BOULEZ

In het vierde hoofdstuk heb ik de auditieve ruimte voorgesteld als één van de modaliteiten 
van ruimte, naast de visuele en de haptische ruimte. Voor de muziek heb ik gewezen op het 
verschil tussen de compositieruimte en de klinkende ruimte van de compositie. Hoewel 
Boulez het in zijn Penser la musique aujourd’hui (1963) vooral over de compositieruimte 
heeft, duidt hij in de waarneming van de klinkende muziek het onderscheid aan tussen de 
referentiële, gegroefde ruimte (espace strié) en niet-referentiële, gladde ruimte (espace lisse). 

Pour estimer un intervalle, le tempérament – choix de l’étalon – sera une aide préci-
euse, il “striera” en somme, la surface, l’espace sonore, et donnera à la perception 
– même loin de la totale conscience – les moyens de se répérer utilement; dans le 
cas contraire, lorsque la coupure sera libre de s’effectuer où l’on veut, l’oreille perdra 
tout repère et toute connaissance absolue des intervalles, comparable à l’oeil qui 
doit estimer des distance sur une surface idéalement lisse. La qualité de la coupure 
définit microstructurelle de l’espace lisse ou strié, par rapport à la perception… en 
effet, il suffit de disposer dans un espace lisse des intervalles observant des propor-
tions sensiblement égales pour que l’oreille les ramène à l’espace strié; de même, 
employons des intervalles fort dissemblables, en proportions, dans un espace strié, 
la perception les détachera de leur tempérament, pour les installer dans un espace 
lisse. (1963: 95)

Deleuze en Guattari hebben de gestreepte ruimte vertaald naar een gemeten ruimte en 
de gladde ruimte naar een vloeiende, niet-gemeten ruimte of nomadische ruimte. Hierbij 
leggen ze de nadruk op het interval, eerder dan op de referentiepunten in de ruimte. Deze 
nomadische ruimte wordt dan gekenmerkt door haar tactiele en sonore kwaliteiten en de 
openheid van de ruimte die contrasteert met de sedentaire gesloten ruimte.
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4. 
WAARNEMING EN BEWEGING BIJ MERLEAU-PONTY

In zijn fenomenologie stelt Merleau-Ponty het lichaam centraal. Hij probeert een uitweg 
te vinden voor de impasse waartoe het dualisme tussen het uitwendige lichaam (zonder 
een binnenste) en het subjectieve lichaam (zonder buitenkant) leidt. Hij stelt voor om 
terug te gaan naar de ervaring van het levende lichaam als een voertuig van ons in-de-
wereld-zijn. Dit lichamelijk in-de-wereld-zijn is iets wat oorspronkelijk in de motoriek 
aangetroffen wordt. Het lichaam is niet gepositioneerd, maar gesitueerd in de ruimte. 

Toch constateert Merleau-Ponty dat de scherpte van de waarneming en de zekerheid van 
het handelen alleen mogelijk is in een georiënteerde ruimte. Dit veronderstelt een wereld 
waarin het individu zich kan oriënteren, waarin zich absolute richtingen bevinden. Maar 
in plaats van de wereld met de absolute richtingen te onderzoeken, stelt Merleau-Ponty 
voor om aan de andere kant te gaan staan om te onderzoeken hoe het mogelijk is om 
vanuit de waarneming contact te krijgen met deze georiënteerde ruimte.

Dit betekent echter niet dat dit een terugkeer is naar de ‘natuurlijke instelling’ die Husserl 
in vraag had gesteld. We moeten het project van Merleau-Ponty in het verlengde van de fe-
nomenologie van Husserl begrijpen waarin de kinaesthetische gewaarwording (als passieve 
genese) het ontstaan van de thematische ervaring motiveert. Merleau-Ponty gaat vooral in 
op de motorische intentionaliteit die hij nog lichamelijke intentionaliteit noemt. 

4.1.  Het lichaamsschema86 als primordiaal gegeven en de intentionele boog 
als eenheid

Wanneer ik een gezicht ondersteboven zie, zo stelt Merleau-Ponty vast, heb ik een andere 
waarneming dan wanneer ik het gezicht in zijn normale positie zie. Ik zie een waarlijk 
ander gezicht, met monsterlijke trekken en een onherkenbare glimlach. Voor een louter 
denkend subject is dit omgekeerde gezicht niet te onderscheiden van het gezicht in een 
normale positie. De trekken zijn wel een beetje vervormd, maar ik moet maar gewoon 

86 Merleau-Ponty maakt een onderscheid tussen een lichaamsschema en een lichaamsbeeld (1945: 
115-16). “Het lichaamsschema is een dynamische vorm, een in-de-wereld-zijn waarvan we een 
zwijgend verstaan hebben. Het is een verzameling van motorische capaciteiten en functioneert 
zonder de noodzaak van een perceptuele begeleiding. Het lichaamsschema is een systeem van 
motorische functies dat werkzaam is onder het niveau van de zelf-referentiële intentionaliteit. 
Het lichaamsbeeld is een verzameling van waarnemingen, houdingen en overtuigingen met 
betrekking tot het eigen lichaam.” (De Preester 2004: 472-73)

dat de objecten eenzelfde relatie onder elkaar respecteren. Zoals het in de tijdsgeest past, zet 
Boulez zich af tegen alle ‘representatie’ en richt hij zich naar wat hij de ‘natuurlijke wetten’ 
noemt. En nog steeds Rougier volgend, stelt hij dat de muziek gedacht moet worden in 
termen van relaties en functies, in plaats van te vertrekken van substanties en accidenten: 
“Ce que nous pouvons connaître du monde, s’est sa structure, non son essence. Nous le 
pensons en termes de relations, de fonctions, non de substances et d’accidents” (1963: 31). 

Voor Boulez is er geen verschil tussen het abstracte en het concrete. Hij verwijst naar Lévi-
Strauss die stelt dat de inhoud afkomstig is van haar structuur. Voor Boulez is deze structuur 
een logische structuur (1963: 33) waarin het toevallige en het voorlopige moeten worden 
vermeden. Hij stelt voor om ons mentale universum te disciplineren en te onderwerpen aan 
logische wetten. Het is door de structuur dat de inhoud wordt bepaald en niet omgekeerd. 

De opvattingen van Boulez zijn in hun extreme vorm zeer tijdsgebonden. Onmiddellijk 
rijst de vraag of de opzet van Boulez wel klopt. Ton de Leeuw formuleert daarover een 
fundamentele vraag:

Kan men muzikale elementen die zo van elkaar verschillen op één en dezelfde ge-
tallenverhouding terugbrengen? Ontstaat er niet een abstracte eenheid, die geen 
rekening houdt met de eigen structuur van ieder van de muzikale elementen? De 
aan het werk ten grondslag liggende getalsverhoudingen zijn niet voortgekomen uit 
de structuur van het materiaal. (1977: 173)

Maar het is precies deze ‘structuur van het materiaal’ die Boulez wil doorbreken door de 
verschillende parameters een zelfstandigheid te geven. Hierdoor zijn de compositieruimte 
en de auditieve ruimte niet meer tot elkaar te herleiden. De ervaring van de compositie in 
de beluistering vraagt niet om kennis van de wetmatigheden in de compositieruimte. De 
compositieruimte is het systeem dat zorgt voor de samenhang. 

Boulez spreekt in waarneming van de klinkende muziek (de auditieve ruimte) over een re-
ferentiële ruimte en een niet-referentiële ruimte. Er is een discrepantie tussen de composi-
tieruimte en de auditieve ruimte die wel duidelijk is in het kader van een muziekcompo-
sitie waarin binnen de abstractie van de compositieruimte referenties gecreëerd worden. 
Maar de vraag die ik wil stellen is, in hoeverre die begrippen overdraagbaar zijn naar de 
compositie van beeld en klank in de film, iets wat Deleuze suggereert met zijn termino-
logie in L’Image-temps (1985). En vooral: hoe kunnen in een filmische ruimte referenties 
dan tot stand komen? Hiervoor wil ik ingaan op de ruimtebenadering van de Franse 
fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty ontkent dat de ons omringende 
ruimte – de concrete ruimte in het dagelijkse leven – als een ‘object’ kan worden bestu-
deerd. Hij poneert dat in het leven de ruimte ons gegeven is vanuit onze lichamelijkheid. 
Deze voorstelling komt tot stand in een samenwerking van de zintuigen waarin comple-
mentaire aspecten van deze voorstelling door verschillende zintuigen worden bediend. 
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De eenheid van het lichaamsschema is geen eenheid van een object, maar een eenheid 
van co-existeren, stelt hij in zijn lessenreeks over Le monde sensible et le monde d’expression 
(1953) aan het Collège de France. Het lichaamsschema is een systeem waarin alle zin-
tuiglijke indrukken op hetzelfde niveau staan en met elkaar verbonden zijn in relatie tot 
de exterieure wereld. Nog voor het bewustzijn van één of andere positie, is het lichaams-
schema voorzien van een ruimtelijke referentie. Het lichaamsschema is in de eerste plaats 
de basis voor een praxis (Merleau-Ponty 2011: 132-40). De oriëntatie in de ruimte wordt 
bepaald door onze lichamelijkheid. De communicatie tussen ons lichaam en de wereld 
is ouder dan ons denken, stelt Merleau-Ponty. Hier geeft Merleau-Ponty een antwoord 
op een vraag die Boulez eigenlijk niet stelt: hoe is het mogelijk dat eenzelfde fragment 
in een muziekstuk een andere ruimteperceptie oplevert? Merleau-Ponty plaatst in deze 
waarneming het lichaam van de luisteraar centraal, waardoor de oriëntatie die in de com-
positorische ruimte ondoorzichtig is geworden toch kan ontstaan in de waarneming van 
de klinkende ruimte. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre datgene wat Merleau-Ponty 
vooral in een visuele wereld heeft ontwikkeld, overdraagbaar is naar een auditieve wereld. 

Maar hier komen we op een verschil tussen muziek en geluid: een muzikale ruimte is 
een abstracte ruimte, terwijl een auditieve ruimte deel kan uitmaken van een beleefde, 
concrete ruimte. In die zin is Merleau-Ponty’s opvatting over de belichaamde waarneming 
over te dragen op het geluid. 

Bij Merleau-Ponty is de ruimte dus geen plek waarin de dingen zich rangschikken, maar 
een middel waardoor de plaatsing van de dingen mogelijk wordt (1945: 281). In de twee-
de lezing van zijn Causerieën stelt Merleau-Ponty dat het in de niet-euclidische ruimte 
(in tegenstelling tot in de geometrische ruimte) onmogelijk is geworden om een streng 
onderscheid te maken tussen de ruimte en de dingen in de ruimte. Merleau-Ponty maakt 
een vergelijking met een klassiek geschilderd perspectivisch landschap dat van op een af-
stand wordt bekeken. We kijken eigenlijk niet op die manier naar een landschap, stelt hij, 
we kijken steeds vanuit verschillende gezichtspunten. Sinds Cézanne zijn er veel schilders 
die niet meer vertrekken van het perspectief of de geometrische ruimte om een landschap 
te schilderen. Zij vertrekken vanuit hun waarnemingservaring: de verschillende delen 
van hun doek zijn dus bekeken vanuit verschillende gezichtspunten. Dit geeft misschien 
de indruk dat er fouten gemaakt zijn tegen het perspectief, maar eigenlijk gaat het over 
het feit dat twee objecten nooit tegelijkertijd kunnen worden gezien. Het gaat over een 
andere ruimte dan de ‘intellectuele ruimte’ waarin de dingen simultaan geplaatst kun-
nen worden door een ‘absolute toeschouwer/luisteraar’. Hiermee stelt hij een situationele 
ruimte tegenover een positionele ruimte. Een lichaam is gesitueerd in de ruimte en ver-
ankerd in de objecten. Het lichaamsschema is gevormd door de relatie met de externe 
wereld: “Le mot ‘ici’ appliqué à mon corps désigne […] l’ancrage du corps actif dans un 
objet, la situation du corps en face de ses tâches” (Merleau-Ponty 1945: 123). 

aan de kant van het oorspronkelijke perspectief gaan staan om het gezicht weer ten volle 
te herkennen. Hieruit trekt Merleau-Ponty het besluit dat de betekenis van het object ver-
bonden is met de waarneming. Het object is geen zijn-voor-het-denkende-subject, stelt 
hij, maar een zijn-voor-de-blik die een bepaalde gezichtshoek veronderstelt en het object 
enkel vanuit die gezichtshoek herkent. Een gezicht zien betekent dus niet dat men het 
idee van het gezicht onderwerpt aan een constitutiewet waaraan het object (het gezicht) 
in al zijn mogelijke oriëntaties onveranderlijk is onderworpen. Een gezicht zien houdt in 
dat men een zekere waarnemingstocht over zijn oppervlak (met al zijn heuvels en dalen) 
onderneemt. Het is een weg die in de omgekeerde richting onherkenbaar wordt, zoals 
men het landschap na de moeizame beklimming niet meer herkent als men het daarna in 
een gemakkelijke afdaling ziet (Merleau-Ponty 1945: 292).

Als we deze opvatting vergelijken met de opvatting van de compositietechnieken van 
Boulez, dan is het duidelijk dat de compositieruimte van Boulez niet vanuit een waarne-
ming vertrekt. Juist het behouden van de reeks als object-voor-het-denkende-subject is de 
basis van zijn serieel denken. Op deze manier kan een samenhang tot stand komen tussen 
alle elementen in de compositie.

Merleau-Ponty wijst erop dat de oriëntatie van de ruimte geen gegeven van het object is, 
maar een middel waardoor wij in staat zijn het object te herkennen en ons als subject be-
wust te worden. Het is natuurlijk mogelijk om een gezicht te herkennen vanuit verschil-
lende oriëntaties, maar dan veronderstelt dit dat wij in gedachten een bepaalde houding 
innemen tegenover dat object. De oriëntatie is dus met andere woorden iets wat eigen is 
aan een bepaalde ingesteldheid in de waarneming. De vraag is dan hoe de oriëntatie in de 
wereld die volgens Merleau-Ponty niet van buitenaf gegeven is, toch kan ontstaan in de 
waarneming. Hoe kunnen we spreken van een boven en onder, een voor en achter, een 
links en rechts, een noorden en zuiden? 

Hij stelt hier het lichaamsschema voorop als een manier om uit te drukken dat het li-
chaam naar-de-wereld-is. Het lichaamsschema is geen positionering in de ruimte, maar 
bepaalt de ruimtelijkheid van een bepaalde situatie. Merleau-Ponty ziet het eigen lichaam 
als een altijd stilzwijgend aanwezig derde moment in de figuur-grond-structuur. Iedere 
figuur tekent zich volgens hem af tegen een dubbele horizon van de uitwendige ruimte en 
de lichamelijke ruimte. Een analyse van de lichamelijke ruimte kan nooit gebaseerd zijn 
op een ruimte die alleen maar rekening houdt met punten en figuren. 

En effet sa spatialité n’est pas comme celle des objets extérieurs ou comme celle des 
‘sensations spatiales’ une spatialité de position, mais une spatialité de situation. […] 
le ‘schéma corporel’ est finalement une manière d’exprimer que mon corps est au 
monde. (Merleau-Ponty 1945: 116-7)
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de l’espace un système objectif et permettent à notre expérience d’être une expé-
rience d’objets, de s’ouvrir sur un “en soi”. “La motricité est la sphère primaire où 
d’abord s’engendre le sens de toutes les significations dans le domaine de l’espace 
représenté”.87 (Merleau-Ponty 1945: 166)

Merleau-Ponty vertrekt dus voor de organisatie van de beleefde ruimte vanuit een diame-
traal tegenovergestelde hoek dan Boulez doet voor de muzikale ruimte. Merleau-Ponty 
stelt juist datgene voorop wat Boulez zo sterk afwijst: het lichamelijk in-de-wereld-zijn 
met een ruimtelijkheid vol toevalligheden, met een eenheid die tot stand komt door een 
intentionele boog. Hij heeft het over een concrete ruimte waarin het lichaam en de mo-
toriek de basis vormen. 

Voor Boulez is het belangrijk dat de compositieruimte in haar totaliteit georganiseerd is. 
Voor Merleau-Ponty verkrijgt de ruimte een situationele samenhang door en in het li-
chaam dat naar-de-ruimte is. De eenheid van deze situationele ruimte wordt niet bepaald 
door een van buitenaf opgelegd ‘systeem’, maar door de lichamelijke intentionaliteit. 
Merleau-Ponty heeft het over een intentioneel gericht lichaam en een beleefde wereld. 
Hij maakt een verschil tussen de concrete ruimte en de virtuele ruimte die op een ver-
schillende manier vanuit beweging ontstaan. De concrete beweging neemt plaats in de 
actualiteit en hecht zich aan een gegeven grond, terwijl de abstracte beweging een gepro-
jecteerde beweging is die de abstracte, virtuele ruimte doet ontstaan. 

Le mouvement abstrait creuse à l’intérieur du monde plein dans lequel se dérou-
lait le mouvement concret une zone de réflexion et de subjectivité, il superpose 
à l’espace physique un espace virtuel ou humain. […] Tandis que le premier (le 
mouvement concret) a lieu dans l’être ou dans l’actuel, le second (le mouvement 
abstrait) dans le possible ou dans le non-être, le premier adhère à un fond donné, 
le second déploie lui-même son fond. La fonction normale qui rend possible le 
mouvement abstrait est une fonction de ‘projection’ par laquelle le sujet du mouve-
ment ménage devant lui un espace libre où ce qui n’existe pas naturellement puisse 
prendre un semblant d’existence. (1945: 129)

Dat een beweging abstract is, betekent dus niet dat de beweging losgekoppeld wordt van 
de waarneming door het subject. Integendeel, het is door een projectie dat de abstracte 
beweging ontstaat. Ze onttrekt zich van de aardse grond en neemt een vrije ruimte in. 
Merleau-Ponty onderscheidt twee soorten projecties: de optisch-geometrische projectie 
in de ruimte en de antropologische projectie waarin het subject in het object wordt ge-
projecteerd. Wat de waargenomen beweging betreft, sluit Merleau-Ponty aan bij Bergsons 
opvatting dat de waargenomen beweging verschilt van de ‘objectieve’ (visuele) beweging.

87 Merleau-Ponty verwijst naar Aphasie und Motorik van Grünbaum, p. 396.

Toegepast op mijn lichaam, duidt het woord ‘hier’ niet op de positie die wordt bepaald 
door de relatie met andere posities of met uitwendige coördinaten, maar op de verankering 
van het actieve lichaam in het object, op de situatie van het lichaam dat zich voor een taak 
ziet staan. In de ervaring wordt de ruimte vanuit een bepaald gezichtspunt beleefd, de toe-
schouwer/luisteraar is niet louter toeschouwer/luisteraar, maar maakt deel uit van de ruimte.

Le corps n’est qu’un élément dans le système du sujet et de son monde et la tâche 
obtient de lui les mouvements nécessaires par une sorte d’attraction à distance, 
comme les forces phénoménales à l’oeuvre dans mon champ visuel obtiennent de 
moi, sans calcul, les réactions motrices qui établiront entre elles le meilleur équili-
bre, ou comme les usages de notre milieu, la constellation de nos auditeurs obtien-
nent immédiatement de nous les paroles, les attitudes, le ton qui leur conviennent, 
non que nous cherchions à déguiser nos pensées ou à plaire, mais parce que nous 
sommes à la lettre ce que les autres pensent de nous et ce qu’est notre monde. 
(Merleau-Ponty 1945: 124)

Volgens Merleau-Ponty is de ruimte heterogeen door het feit dat we in onze waarneming 
steeds vertrekken vanuit een bepaalde betrokkenheid met en een bepaald standpunt te-
genover de wereld. De eenheid van de veelheid aan zintuiglijke indrukken komt tot stand 
door de intentionele boog. Het lichaam bewoont de ruimte en de tijd. Ik ben niet in de 
tijd en de ruimte, stelt Merleau-Ponty, maar ik ben ‘naar de tijd’ en ‘naar de ruimte’. Mijn 
lichaam hecht zich eraan vast en ontsluit ze. Zowel de synthese van de tijd als die van de 
ruimte moet altijd opnieuw begonnen worden. Het is via de bewegingservaring van ons 
lichaam dat we toegang krijgen tot de wereld en het object. Merleau-Ponty noemt het 
een practo-gnosie, die als oorspronkelijk en misschien wel eveneens als fundamenteel moet 
worden gezien. Mijn lichaam heeft geen representaties nodig om de wereld te begrijpen 
en moet zich evenmin onderwerpen aan symbolische of objectiverende functies om dit 
te doen. Merleau-Ponty spreekt van een lichamelijke intentionaliteit die pre-reflectief is. 
De practo-gnosie bestudeert hij vanuit de afasie, een ziektebeeld waarbij mensen de wereld 
niet meer spontaan op een lichamelijke manier ‘begrijpen’ (1945: 164).

Vanuit de motorische disfunctie in de afasie besluit Merleau-Ponty dat het dynamische 
lichaamsschema over het vermogen tot een motorische differentiatie beschikt. Met andere 
woorden, de concrete ruimte is al van tevoren in de structuur van mijn lichaam geschetst 
en zij is een onafscheidelijk correlaat van mijn lichaam. De ruimte krijgt eerst en vooral 
gestalte in de motoriek, in het ‘naar de wereld’ zijn. Daarna kan een voorstelling van de 
ruimte zich daarvan vrij maken en kan een abstracte ruimte gecreëerd worden. 

Même si, dans la suite, la pensée et la perception de l’espace se libèrent de la motri-
cité et de l’être à l’espace, pour que nous puissions nous présenter l’espace il faut 
d’abord que nous y ayons été introduits par notre corps et qu’il nous ait donné le 
premier modèle des transpositions, des équivalences, des identifications qui font 
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Hierin zit het verschil met Bergson die nog spreekt over het bewustzijn van de beweging, 
die op zich geen beweging is en zich dan vertaalt in een beweging. Merleau-Ponty zet 
een stap verder en vertrekt vanuit het waarnemend, beweeglijk lichaam en zegt dat de 
mogelijkheid om te bewegen het bewustzijn tot stand brengt. Onze eigen beweeglijkheid 
is, met andere woorden, het fundament om de beweging van objecten waar te nemen. 

La perception du mouvement […] est elle-même motrice: “le sens du mouvement 
est le projet moteur. Le projet se grave dans la texture même du mouvement et se 
lit en lui […]. On perçoit donc [le] mouvement, son sens, son allure caractéristi-
que, par [les] possibilités motrices du corps propre. (Emmanuel de Saint Aubert in 
Merleau-Ponty [1953] 2011: 26)

De ruimtelijkheid en de perceptie wijzen op de voortdurende bijdrage van de lichame-
lijkheid en op een omgang met de wereld die aan het denken voorafgaat. Merleau-Ponty 
spreekt van een object als ding dat het correlaat is van mijn lichaam. Het ding constitu-
eert zich in de greep die mijn lichaam erop heeft. Het ding is niet in de eerste plaats een 
betekenis voor het denken, maar een structuur die toegankelijk is voor de inspectie door 
mijn lichaam (De Preester 2004: 428).

Deze lichamelijkheid in de waarneming is onder andere door de fysioloog Alain Berthoz 
beschreven: “La vue et le toucher ne pourraient pas nous donner le sens de l’espace sans le 
‘sens musculaire’” (1997: 45). Maar het object als ding is voor Merleau-Ponty meer dan 
onze waarneming ervan. Dit had hij reeds in zijn Phenoménologie de la perception (1945) 
gesteld: “Une chose est une chose parce que, quoi qu’elle nous dise, elle nous le dit par 
l’organisation même de ses aspects sensibles” (1945: 373). Het ding resoneert in mijn 
lichaam en ik resoneer met het ding, stelt Merleau-Ponty. Het waarnemend bewustzijn 
vertoeft daar waar de gemeenschappelijke vibratie mij in staat stelt om het object waar te 
nemen. Er is een interactie tussen mijn lichaamsschema en de structuur van het sensibele 
zijn, een expressieve overeenkomst tussen mijn manier van zijn als waarnemer en het 
object dat mijn lichaam in bezit neemt om waargenomen te worden ([1953] 2011: 16).

Een expressie doet onze blik, onze tastzin, onze oren, ons gevoel voor het toeval, het lot of 
de vrijheid vibreren, omdat ze in ons de diepe structuur die ons in ons lichaam en in de 
wereld geplaatst heeft, wakker maakt. 

[…] une expression fait vibrer notre regard, virtuellement notre toucher, nos oreil-
les, notre sentiment du hasard ou du destin ou de la liberté, ”parce qu’elle réveille” 
en nous le profond arrangement qui nous a installés dans notre corps et par lui dans 
le monde”. (Merleau-Ponty [1953] 2011: 26)

4.2. Bewustzijn en perceptie van de beweging 

Na zijn Phenoménologie de la perception (1945) werkt Merleau-Ponty de thema’s van 
het lichaamsschema en de beweging nog verder uit in Le monde sensible et le monde de 
l’expression (1953). Hij vertrekt hierbij van de bewegingstheorie van Bergson. Bergsons 
bewegingstheorie zet zich af tegen de ‘objectieve beweging’ die hij als een visuele bewe-
ging beschrijft. Bergson vertrekt vanuit een handbeweging van punt A naar punt B. Ik 
neem deze beweging op twee manieren waar, namelijk in de handeling en in het kijken. 
Volgens Bergson brengt het bewustzijn de innerlijke gewaarwording van deze beweging 
teweeg. Tussen A en B bevindt zich een ondeelbare beweging (een interval) als een beeld 
dat zich buiten mij voordoet ([1939] 2010: 119-210).

Les sens laissés à eux-mêmes, nous présentent le mouvement réel, entre deux arrêts 
réels, comme un tout solide et indivisé. La division est l’œuvre de l’imagination, qui 
a justement pour fonction de fixer les images mouvantes de notre expérience ordinai-
re, comme l’éclair instantané qui illumine pendant la nuit une scène d’orage. (211)

Als ik een beweging zie, stelt Bergson, is deze beweging reëel. Ik zie de beweging omdat 
iets voor mijn ogen beweegt, of omdat ik mijn ogen beweeg. Ik ben echter overtuigd van 
de realiteit van de beweging als deze in mij verschijnt als een verandering van toestand of 
kwaliteit. Bergson zet deze twee extreme punten tegenover elkaar: de musculaire gewaar-
wordingen in mij en de voelbare kwaliteiten van de materie buiten mij. Daartussen liggen 
voor hem de lichaamsbewegingen. En als voorbeelden van de voelbare kwaliteiten spreekt 
hij over klank, kleur en licht ([1939] 2019: 219). Merleau-Ponty merkt echter op dat 
alle voorbeelden van een onmiddellijk waarnemen van beweging bij Bergson bewegingen 
van het eigen lichaam zijn, zoals de handbeweging van waaruit hij vertrekt. Bergson stelt 
echter de vraag naar een waarnemend lichaam niet (Merleau-Ponty [1953] 2011: 92).

Dit is het punt waar Merleau-Ponty Bergsons studie over de beweging wil verder zetten. 
Merleau-Ponty plaatst het waarnemende lichaam centraal en stelt dat het waarnemende 
lichaam resoneert met het waargenomen bewegende lichaam. In de perceptie van de be-
weging beweegt het lichaam mee, het resoneert met de beweging. Hierdoor ontstaat een 
vermenging van innerlijke en uiterlijke beweging en van het waarnemende lichaam en 
de objecten (Merleau-Ponty [1953] 2011: 92). Het bewustzijn van de beweging is een 
mogelijkheid om zich te bewegen, een lichamelijke magie. 

Donc notre analyse ne va pas de mouvement de la conscience à conscience d’un 
mouvement qui serait, elle-même, non mouvement, mais vérité du mouvement: 
la “conscience du mouvement” est “possibilité de se mouvoir”, magie corporelle. 
(Merleau-Ponty [1953] 2011: 118)
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2009: 183). Hier sluit Bresson aan bij de bewegingsopvatting van Merleau-Ponty: het 
gaat niet over de beweging op zich, maar over de betrokkenheid van een waarnemer ten 
opzichte van een voorwerp of een geluid én bovendien stelt hij zich als auteur tot taak 
om deze innerlijke betrokkenheid over te brengen naar het publiek door het zorgvuldige 
componeren van de elementen. 

Deze opvatting verschilt van Deleuzes theorie die de beweging op zich laat bestaan en de 
samenhang in het brein van de toeschouwers/luisteraars laat ontstaan. Hij vertrekt van 
Bergsons bewegingstheorie en zijn opvatting van de durée om hieruit conclusies te trek-
ken in verband met de montage. Deleuze spreekt over een nieuw concept van montage 
met een nieuwe ritmiek. 

Au lieu d’un image après l’autre, il y a une image plus une autre, et chaque plan est 
décadré par rapport au cadrage du plan suivant…c’est toute une nouvelle rythmique, 
et un cinéma sériel ou atonal, une nouvelle conception du montage. (1985: 279)

Vanuit het standpunt van een musicoloog is het onmogelijk om atonaliteit en serialisme 
op dezelfde lijn te zetten. Ik begrijp de verwijzing in relatie tot een breuk met de traditio-
nele lineaire causale tijdsstructuur van film. Maar dan blijft de vraagt wat Deleuze bedoelt 
met de nieuwe ritmiek. Hoe komt die ritmiek dan tot stand? Heeft deze ritmiek te maken 
met de beweging in de film? Of wil hij met het nieuwe concept van montage, een nieuwe 
compositieruimte voorstellen? Als dat zo is, welke compositorische verbindingen stelt hij 
hier dan voorop? 

Als het om de waarnemingsruimte gaat spreekt Deleuze dikwijls over het interval 
(l’interstice). Dit duidt de momenten aan waarop de toeschouwer/luisteraar de mogelijk-
heid krijgt om in de waarneming actief in dialoog te gaan met de filmtekst. Het tijdsbeeld 
van de Deleuze zou kunnen geïnterpreteerd worden als een film waarin het beeld de tijd 
geeft aan de toeschouwer om een bewuste reflectieve intentionele act van kijken en luiste-
ren tot stand te laten komen. Maar Deleuze zet zich af van de fenomenologie omwille van 
Husserls statische fenomenologie met het bewustzijn als bewustzijn van iets. Het is dui-
delijk dat Deleuzes voorstel van tijdsbeeld aansluit bij de genetische filosofie van Husserl. 
Maar zijn huiver tegenover de intentionaliteit maakt het onmogelijk om de zintuiglijke 
indrukken van de intentionele act te onderscheiden. Vanuit fenomenologisch perspectief 
lijkt Deleuze de ‘natuurlijke instelling’ (cultureel of persoonlijk bepaalde en gecodeerde 
gewoontes om op bepaalde (film) situaties te reageren) te verwarren met het lichaams-
schema van de toeschouwer/luisteraar. 

Net zoals Bergson vergeet Deleuze het lichaam van de waarnemer mee te nemen in de 
filmperceptie. Met zijn “donnez-moi un corps, c’est d’abord monter la caméra sur un 
corps quotidien” (1985: 246), blijft hij het bewustzijn van de beweging als een zuiver 
bewustzijn hanteren. Dit is het grote onderscheid met de bewegingstheorie van Merleau-

4.3. De waarneming van de filmische beweging bij Merleau-Ponty

In zijn studie over de ervaren beweging en de beleefde ruimte heeft Merleau-Ponty het 
eveneens over de film. In de eerste plaats is de cinéma volgens Merleau-Ponty de imitatie 
van een objectieve beweging. Maar door de camerabeweging, de découpage en de montage 
wordt dit eveneens een expressie. Het geluid, de muziek en het gesproken woord com-
pliceren de expressieve kracht van de film: een visuele leegte vol geluiden en een visuele 
volheid zonder geluid kunnen alleen maar een expressieve kracht krijgen op een intermo-
dale basis. Het ritme is bepalend. De cineast moet een zekere orde zien te vinden in de 
veelheid van filmische elementen die een nieuw geheel tot stand laten komen dat niet tot 
deze elementen gereduceerd kan worden (Merleau-Ponty [1953] 2011: 69).

Ce que nous venons de dire du film visuel s’applique aussi au film sonore, qui n’est 
pas une somme des mots ou des bruits, mais lui aussi une forme. Il y a un rythme 
du son comme de l’image. Il y a un montage des bruits et des sons. […]

Mais ce n’est pas tout. Nous venons de considérer l’image et le son tour à tour. Mais 
en réalité leur assemblage fait encore une fois un tout nouveau et irréductible aux 
éléments qui entrent dans sa composition. Un film sonore n’est pas un film muet 
agrémenté de sons et de paroles qui ne seraient destinés qu’a compléter l’illusion 
cinématographique. Le lien du son et de l’image est beaucoup plus étroit et l’image 
est transformée par le voisinage du son. (Merleau-Ponty 1966: 99)

Merleau-Ponty is gefascineerd door het kussengevecht in Zéro de conduite (1933) van 
Jean Vigo dat visueel vertraagd is en waarin de opgenomen muziek van Maurice Jaubert 
achterstevoren wordt gespeeld. Dit geeft een irreëel effect, constateert Merleau-Ponty. 
Hieruit besluit hij dat het eigen beweeglijke lichaam hiervoor de referentie is. Het gaat 
hier volgens hem om een dissociatie van de overeenkomst van mijn lichaam met de ver-
schijningen ([1953] 2011: 119). 

Merleau-Ponty stelt met andere woorden het pre-objectieve lichaamsschema voor als basis 
voor de waarneming van de beweging in de film. Het lichaam resoneert met de dingen. 
Een antropologische projectie van de beweging projecteert ons in het object zelf. Het 
is de beweging van een soort ‘binnenste’ dat tegenover zijn omgeving ook relaties van 
verankeringen heeft zoals het object verankerd is in mij: “C’est l’ancrage qui comprend 
l’ancrage, c’est déja un alter égo” ([1953] 2011: 2). Hij gaat verder: “Ce ne sont ni l’œil 
ni l’esprit qui perçoivent le mouvement, mais le schéma corporel en son entier, qui vit le 
mouvement tout en prêtant au mouvant sa propre animation” (28).

Ik keer hier terug naar mijn eerste hoofdstuk en naar Bresson als cineast. Volgens Bresson 
is de innerlijke betrokkenheid van een personage ten opzichte van een voorwerp of een 
geluid de echte filmbeweging. Er is een auteur nodig, stelt hij, om de elementen zo samen 
te brengen dat het publiek zich kan engageren in deze innerlijke betrokkenheid (Cardullo 
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De basis van de beweging is immanent, geen ‘representatie’. De bewegingsintentionaliteit 
houdt in dat het lichaam als een bewegend vermogen op een situatie anticipeert. Mer-
leau-Ponty noemt dit de lichamelijke intentionaliteit. In de huidige neuro-fenomenologie 
wordt er meestal gesproken over motorische intentionaliteit.

Evan Thompson omschrijft deze motorische intentionaliteit vanuit een relatie van het sub-
ject met de wereld. Een lichamelijk subject kan niet gespecificeerd worden wanneer ab-
stractie wordt gemaakt van de wereld. Omgekeerd kan de wereld niet gespecificeerd wor-
den los van het subject. Behoren tot de wereld betekent dat er een relatie gelegd wordt met 
de dingen. Dit gebeurt lichamelijk en vanuit een vaardigheid om te bewegen (2010: 247).

Thompson gaat verder in op het beleefde lichaam, dat vervlochten is in de wereld. Het be-
leefde lichaam is het nulpunt van de lichamelijke functies, het ‘hier’, zoals Merleau-Ponty 
het beschrijft. Alles wat verschijnt, staat in relatie tot het ‘hier’. Daarnaast is het onmoge-
lijk om het beleefde lichaam te reduceren tot een intentioneel object van de waarneming. 
Het beleefde lichaam manifesteert zich in de perceptuele ervaring op een impliciete en 
praktische manier als een ‘ik kan’, dat Husserl in contrast zet met Descartes’ ‘ik denk’. 

Husserl contrasts this “I can” with Descartes’s famous “I think”, for the intentional 
structure of bodily subjectivity is not I think a certain thought (ego cogito cogitatum), 
but rather I can and do move myself in such and such a way (Husserl 1989: 159, 228, 
273; see also Sheets-Johnstone 1999: 134-5, 230-2) in this way among others, per-
ceptual experience involves a non-object-directed and implicit awareness of one’s lived 
body, an intransitive and pre-reflective bodily self-awareness. (Thompson 2007: 249)

Alvin Noë beklemtoont de motorische intentionaliteit eveneens in de perceptie van een actie. 

Perceptual experience acquires content thanks to our possession of bodily skills. 
What we perceive is determined by what we do (or what we know how to do); it is 
determined by what we are ready to do. In ways I try to make precise, we enact our 
perceptual experience; we act it out. (2006: 1)

Hij legt de nadruk op de manier waarop beweging de zintuiglijke stimuli verandert. Een 
geluid gaat luider klinken als je dichterbij komt. Maar een geluid geeft ook aanleiding 
om, zonder na te denken, ons lichaam te wenden naar een geluid. Het is vooral dit laatste 
dat te verbinden is met de motorische intentionaliteit van Merleau-Ponty, die pre-reflec-
tief de reflectieve waarneming vooraf gaat. 

De ontwikkelingspsycholoog Daniel N. Stern identificeert de pre-reflectieve ervaring als 
de primordiale ervaring die onmiddellijk geleefd wordt en overblijft als een schets of een 
spoor. Het spoor is er zonder dat het overgezet wordt in één of ander ervaringsveld. Deze 
sporen kunnen echter wel reflectief worden en ze worden dan de ervaring van de dyna-
mische kenmerken van een gebeurtenis (de beweging, de kracht, het temporele profiel, 

Ponty waarin het lichaam denkt in beweging door de bewegingsmogelijkheden van het 
lichaam. Het lichaam wordt het bewegingszintuig bij Merleau-Ponty. Het denkt in bewe-
ging, anticipeert op de waarneming en verifieert zo constant de waargenomen omgeving. 

Vertaald binnen de filmcontext is gericht-zijn-naar-de wereld het referentiepunt van de 
toeschouwer/luisteraar om te resoneren met datgene wat in de film gebeurt. In het eerste 
hoofdstuk heb ik de betrokkenheid van de cineast tegenover datgene wat hij toont de ‘in-
nerlijke beweging’ genoemd, die hij compositorisch overdraagt naar het publiek. Bresson 
vraagt een open houding van het publiek. Hij vraag om eerst te voelen en dan te begrij-
pen: “Quand le public est prêt à sentir avant de comprendre, que de films lui montrent et 
lui expliquent tout!” (1988: 116).

Merleau-Ponty biedt met zijn bewegingstheorie, die hij verbindt met de filmperceptie, 
het theoretische kader om een beter inzicht te krijgen in deze innerlijke beweging en in 
de manier waarop het geluid een specifieke rol speelt in de overdracht van deze innerlijke 
beweging naar het publiek.

5. 
DE INNERLIJKE BEWEGING ALS PRE-REFLECTIEVE 

KINAESTHETISCHE BELEVING

Volgens Merleau-Ponty neem ik in de waarneming een gezichtpunt in om deel te nemen 
aan de wereld. Ik ben dicht bij iets omdat dat iets mijn lichaam in bezit neemt om zich 
te laten waarnemen. Het gaat niet zozeer om een tastbare nabijheid, maar om het feit dat 
het waarneembare zich reveleert door de vibratie in mij. 

Comme conscience qui perçoit, je fais partie du monde et j’y occupe un point de 
vue…je suis près de la chose parce qu’elle prend possession de mon corps pour se 
faire percevoir de lui […] le perçu ne se révèle ainsi que par sa vibration en moi, il 
est donc toujours au delà. ([1953] 2011: 49)

Het gaat over een interne logica die, als zij waargenomen wordt, een zwijgende ‘zin’ aan-
biedt die eerder zeldzaam wordt gereveleerd (49). Ik noem dit een innerlijke beweging 
– de ervaren beweging die gevoeld wordt, vooraleer ze begrepen kan worden. 

Samengevat spreekt Merleau-Ponty over het fenomenale lichaam als een gesitueerd li-
chaam. Een handeling van dit fenomenale lichaam doorloopt niet eerst de objectieve 
wereld: iemand die gestoken is door een mug, kent de plek van de muggenbeet. Hierover 
denkt hij niet na. Van buitenaf kan de beweging wel gethematiseerd worden. Maar het is 
niet ons objectieve lichaam dat we bewegen, het is ons fenomenale lichaam (1945: 123). 
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Sheets-Johnstone ontwerpt een fenomenologie van de zelfbeweging waarin niet de be-
tekenisvorming centraal staat, maar een kinetisch bewustzijn dat een bewustzijn is van 
een kinetische dynamiek die voortdurend verandert en in ontplooiing is (2009: 141). 
Zij stelt de zelfbeweging voor als een dynamische flux die we als kwalitatief ervaren. In 
een dynamische ontplooiing zijn kinaesthetische protenties en retenties geen objecten, 
maar temporele uitzettingen die voorafschaduwen en resoneren. Sheets-Johnstone duidt 
de zelf-beweging die niet bewust is aan als een ‘zuiver fenomeen’. Hiermee bedoelt ze: een 
beweging als fenomeen. 

Om dit te analyseren, stelt ze vier bewegingskwaliteiten voorop. Ten eerste, een tensionele 
kwaliteit die te maken heeft met onze zin voor energie; ten tweede, een lineaire kwaliteit die 
te maken heeft met de contour van het bewegende lichaam en het afgelegde pad (het proces 
van de beweging); ten derde, een amplitudinale kwaliteit die te maken heeft met de expansie 
van de beweging – hoe groot of hoe klein we ze maken, de contractie, expansie; en ten slotte 
een projectionele kwaliteit die te maken heeft met het losmaken van energie en kracht.

De lineaire en amplitudinale kwaliteiten zijn gerelateerd aan de ruimtelijke aspecten van 
de beweging. Tensionele en projectionele kwaliteiten plaatst Sheets-Johnstone bij de tijds-
aspecten van beweging, die echter verbonden zijn met het dynamische aspect van de 
beweging (2009: 143). Sheets-Johnstone beklemtoont dat we de kwaliteiten creëren in 
een belichaamde beweging die we ervaren. Zo creëren we ruimte als we bewegen. We 
bewegen niet alleen in de ruimte, maar creëren ook ruimte.

We formally create space in the process of moving; we qualitatively create a certain 
spatial character by the very nature of our movement – a large, open space, or a 
tight, resistant space for example. In effect, particular spatial designs and patterns 
come into play with self-movement, designs and patterns that have both a linear 
and amplitudinal quality. (2009: 143)

5.2. De effort-theorie van Rudolf von Laban 

De bewegingskwaliteiten van Sheets-Johnstone zijn terug te vinden in de effort-theorie 
van Rudolf von Laban (1879-1958) en de dynamische vormen van vitaliteit van Stern die 
het pre-reflectieve structureren.

Exploding, surging, accelerating, fading, drawn out, fleeting, forceful, powerful, 
feeble, cresting, pulsing, tentative, pulling, pushing, relaxing, floating, fluttering, 
effortful, easy, tense, gliding and many more. […] They are dynamic forms of vitali-
ty. […] They describe a separate kind of experience that structures the pre-reflexive. 
(Stern in Petitmengin et al. 2011: 313-4)

de gerichtheid, het ruimtelijk verloop). Stern noemt dit vormen van vitaliteit (Stern in 
Petitmengin et al. 2011: 308).

Stern onderscheidt in de ontwikkeling van een kind achtereenvolgens de pre-reflectieve 
ervaring, de reflectieve non-verbale ervaring en de reflectieve verbale ervaring. De reflec-
tieve verbale ervaring komt maar tot stand als de vorige ervaringen zijn ontwikkeld. Ook 
de danseres en filosofe Maxine Sheets-Johnstone (2009) stelt dat de taal post-kinetisch 
is. Om een talig denken te kunnen ontwikkelen, is eerst een denken in beweging nodig 
dat vervolgens naast het talig denken blijft verder functioneren. Dit denken in beweging 
krijgt echter in de westerse traditie weinig aandacht. Volgens Sheets-Johnstone zijn er twee 
evidenties in het westerse denken die “het denken in beweging” in de weg staan. De eerste 
evidentie is de cartesiaanse scheiding van lichaam en geest, waarbij het lichaam doet en de 
geest denkt. De tweede evidentie is het feit dat denken enkel in één of ander symbolisch 
systeem mogelijk zou zijn. Het denken in beweging vertrekt echter vanuit de ervaring 
van bewegingen zoals het opheffen van een arm. Voelen en bewegen komen niet samen 
vanuit twee verschillende ervaringsgebieden, maar zijn volledig in elkaar verweven, volgens 
Sheets-Johnstone. Er bestaat niet iets als een “geestes-handelen” dat gescheiden zou zijn van 
een “lichaams-handelen”. Beweging en waarnemen hangen voor Sheets-Johnstone samen. 

Qualities and presences are enfolded into my own ongoing presence and quality. 
They are absorbed by my movement. […] In just such ways, the global dynamic 
world I am perceiving, including the ongoing kinaesthetically felt world of my own 
movement, is inseparable from the kinetic world in which I am moving. Sensing 
and moving do not come together from two separate regions of experience, fortui-
tously joining together by virtue of their happening in, or being part of, the same 
body. […] Movement and perception are seamlessly interwoven; there is no “mind-
doing” that is separate from a “body-doing”. (2009: 32)

5.1. Het denken in beweging van Maxine Sheets-Johnstone 

Denken in beweging is niet het werk van een symboolproducerend lichaam, maar van een 
existentieel resonerend lichaam dat onbemiddeld een dynamische wereld creëert. Een we-
reld die zich voordoet als een verlengd moment en waarin geen referentie naar iets anders 
nodig is. Enkel op die manier kunnen we de fundamentele creativiteit gefundeerd op het 
kinetisch lichamelijke denken ontdekken (kinetic bodily logos). Het gaat om een lichaam 
dat zich opent in beweging en continu doorbreekt in het dansen en in deze dans, in het 
schilderen en in dit schilderij, in muziek en in deze muziek. Een geestesvol lichaam, een 
denkend lichaam dat moment na moment zijn kinetisch lot vervult en zo betekenis geeft 
aan de wereld (Sheets-Johnstone 2009: 36).
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Daarnaast ontwikkelt Laban eveneens een manier om de ervaren beweging vanuit haar 
kwaliteiten te benaderen. Ruimtelijk gezien wordt er dan niet meer gesproken van links 
of rechts, boven of onder, maar van een directe en een indirecte beweging: een beweging 
die gericht is naar iets of gericht geprojecteerd wordt in de ruimte, of een beweging die 
de ruimte inneemt of een ‘bewogen worden’ uitdrukt. Dit is de effort-theorie die Laban 
in 1947 ontwikkeld heeft in samenwerking met F.C. Lawrence, een industrieel manage-
mentadviseur. De inspanning die gedaan wordt om de beweging tot stand te brengen, 
noemt Laban een effort. De kracht waarmee de beweging in tijd en ruimte wordt uitge-
voerd, moet met die tijd en ruimte in proportie zijn. Dit bepaalt de mate van efficiëntie. 
Aan de beweging herkent men de energie van een persoon (mouvement signature). Een 
effort uit zich in de manier van spreken, schrijven en bewegen. Efforts kunnen volgens La-
ban niet alleen in het menselijk bewegen worden waargenomen, maar ook in bewegende 
voorwerpen. Toch maakt Laban een duidelijk onderscheid tussen het waarnemen van een 
menselijke beweging en een voorwerp dat beweegt.

While such measurable factors as speed, force, direction and extension are common 
to both, moving objects and moving people, it is quite clear that the movements of 
the human body differ vastly from those of machines. (1960: 74)

In zijn effort-theorie benadert Laban beweging als een dynamisch proces. Hij observeert 
de beweging vanuit vier duidelijk fundamentele gebieden: de tijd, de ruimte, het gewicht 
(de kracht) en de flow (stroom van de beweging). Deze gebieden zijn telkens van binnen-
uit (vanuit de beweging zelf ) gedefinieerd. De uiterlijke vorm of de traceerbare afgelegde 
weg, speelt hier geen rol. 

Wat de flow betreft, spreekt Laban van bound flow (een gecontroleerde beweging die op 
elk moment kan stoppen) en free flow (een beweging die de ruimte inneemt en in haar 
elan niet te stoppen is). Dit kan eveneens vertaald worden in een ‘bewegen’ en ‘bewogen 
worden’. Daarnaast onderscheidt hij acht basiscombinaties van de factoren tijd, ruimte 
en gewicht (kracht):

Slaan of Gooien (Slashing):  
Krachtig, plots en indirect

Deppen (Flicking)
Licht, plots en indirect

Stoten (Punching)
Krachtig, plots en direct

Tikken (Dabbing)
Licht, plots en direct

Wringen (Wringing)
Krachtig, doorgaand en indirect

Zweven (Floating)
Licht, doorgaand en indirect.

Duwen (Pressing)
Krachtig, doorgaand en direct

Glijden (Gliding)
Licht, doorgaan en direct

Laban heeft zijn effort-theorie ontwikkeld vanuit zijn danspraktijk. In de moderne dans 
en in de animatiewereld (acteren voor animatie en motor capturing) wordt ze gebruikt om 
de ervaren beweging bespreekbaar te maken. Nog voor Merleau-Ponty spreekt Laban over 
de dynamische ruimte waarin het lichaam het centrum is en over het bewegingszintuig als 
‘zesde zintuig’, dat hij op een naïeve wijze in de hypofyse plaatst. 

On ne voit pas au fond le mouvement, on voit seulement des formes changeant leurs 
emplacements. Mais par les yeux – et vraisemblablement par l’haleine d’inspiration 
excitée par la vue d’une forme mouvante – entre en nous un courant magnétique 
qui nous fait vraiment distinguer et comprendre le mouvement. C’est la même 
chose pour l’ouïe et l’oreille. Nous distinguons les vibrations des ondes sonores en 
les entendant, nous les classons comme nuances de bruits quotidiens connues ou 
des harmonies musicales. Mais le sens cinétique d’une voix, d’une onde sonore nous 
est dévoilé dans son existence et expliqué dans sa nuance fluctuante seulement par 
l’organe du sixième sens que je suppose être placé dans l’hypophyse qui correspond 
naturellement avec les organes d’équilibre qui se trouvent dans l’oreille. (2003: 22)

De dynamische ruimte definieert Laban als een ruimte van krachten, intensiteiten en 
texturen die de vormen van de wereld tot stand brengen (figuur 1: het egocentrisch ruim-
telijk lijnenspel). De danser ervaart de ruimte van binnenuit en heeft de keuze om zijn 
bewegingen al dan niet te richten binnen een georiënteerde ruimte. De observator die 
de beweging noteert, kan door de coördinaten van de georiënteerde ruimte de beweging 
positioneren en de richting van de beweging vastleggen in een visuele (geometrische) 
ruimte. Vanuit het zwaartepunt van het lichaam construeert Laban een stelsel van diago-
nalen door de coördinatiepunten op de kubus (zie figuur 2).

Laban plaatst hiermee de ervaren beweging in een externe georiënteerde ruimte, met het 
doel om de beweging visueel te kunnen noteren. 

figuur 1 (bron: www.home.hccnet.nl) figuur 2
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de audiovisuele spiegelneuronen: de spiegelneuronen die gevuurd worden bij het waarne-
men van een audiovisuele beweging. In het artikel “Hearing Sounds, Understanding Acti-
ons: Action Representation in Mirror Neurons” (Kohler et al. 2002) worden de resultaten 
gepubliceerd van een onderzoek over activering van de spiegelneuronen bij het horen van 
een geluid. Het gaat om een onderzoek bij apen waarin de verschillende spiegelneuronen 
worden onderscheiden en benoemd. Het resultaat bij een bepaald neuron in een bepaald 
gebied stemt tot nadenken: hier werd ontdekt dat een geluid dat niet actiegebonden is, 
geen respons in de spiegelneuronen veroorzaakt. Maar bij het kraken van een nootje en 
het scheuren van een stuk papier, bleek dat dit neuron veel sterker reageerde op de eerste 
actie dan op de tweede actie. Het horen kraken van het nootje bracht eveneens een res-
pons teweeg van dat neuron, terwijl er niets gebeurde bij het bekijken alleen. 

Neuron 4 is another example of a selective audiovisual mirror neuron. This neuron 
responded vigorously when the monkey broke a peanut and much less when it rip-
ped a sheet of paper (M). This selectivity was also observed when the monkey saw 
and heard the experimenter breaking a peanut (V+S). The sound alone of breaking 
a peanut produced a significant smaller response (S), thus showing the importance 
of the visual modality for this neuron. However, the vision of breaking a peanut wit-
hout the natural sound triggered no response. Indeed, the sound of a peanut brea-
king is an important signal that the operation is successful. (Kohler et al. 2002: 847)

De onderzoekers hebben het hier over ‘audiovisuele spiegelneuronen’ in het gebied F5 van 
de hersenen die vuren bij het waarnemen van een audiovisuele actie. Deze neuronen, stel-
len de onderzoekers, coderen geen ruimte, maar acties. Als mogelijke conclusie suggereren 
ze dat audiovisuele spiegelneuronen de sleutel kunnen zijn tot de gebaren-communicatie. 

Dit onderzoek is bijzonder interessant in het kader van de audiovisuele media en dit 
om verschillende redenen: de spiegelneuronenonderzoeken leveren informatie op over 
de bijdrage van het geluid in de geanimeerde beweging en maken eveneens duidelijk dat 
geluid een audiovisuele beweging kan oproepen. De vraag is natuurlijk of datgene wat bij 
de apen is vastgesteld, ook geldt voor mensen. 

De discussie die erop volgt, is gericht op de werking van de spiegelneuronen bij de mensen. 
De uitspraak “iemand heeft op de deur geklopt” betekent eigenlijk dat dit geluid (het ge-
klop) een innerlijke representatie van deze beweging teweegbrengt. We herkennen de acties 
van iemand anders, omdat we ze koppelen aan onze eigen innerlijke representatie van acties 
door de spiegelneuronen (Gallese et al. 1996; Rizollati et al. 1996). De discussie brengt het 
onderzoek met de apen naar een menselijk niveau. Als mensen horen wij dus perfect het 
verschil tussen het breken van een nootje en het scheuren van papier. Met andere woorden, 
we horen niet alleen het verschil tussen de geluidsbron, maar we horen eveneens de actie die 
een geluid tot stand brengt. De audiovisuele neuronen zouden een centrale rol kunnen spe-
len in de herkenning van die acties. In deze discussie wordt erop gewezen dat bij het zien of 

Hoewel Laban stelt dat met zijn effort-theorie evengoed geluiden en bewegende voorwer-
pen geanalyseerd kunnen worden, maakt hij wel een duidelijk verschil tussen de mense-
lijke beweging (die ook in geluid uitgedrukt kan zijn) en de beweging van een ding. Het 
grote onderscheid ligt in het feit dat een mens die beweegt zijn eigen beweging voelt, er-
vaart en kan waarnemen. Dit is voelbaar en waarneembaar voor degene die deze beweging 
observeert. De observator bekijkt de beweging niet van buitenaf, maar ‘vat’ de beweging 
vanuit het meebewegen. Dit vormt weer een aanknopingspunt zowel bij het ‘denken in 
beweging’ van Maxine Sheets-Johnstone die een fenomenologie van de zelfbeweging ont-
werpt en bij de resonantie van het lichaam van de waarnemer bij Merleau-Ponty. 

Laban heeft zijn ‘denken in beweging’ vanuit de danspraktijk ontwikkeld zonder fysiologi-
sche of neurologische inzichten. Stern daarentegen duidt heel precies hoe dit pre-reflectieve 
niet-objectgerichte denken mogelijk is. We bewegen constant, mentaal en met ons lichaam, 
stelt Stern. Er zijn volgens hem drie gebeurtenissen die in dynamische vormen van vitaliteit 
overgaan van bij het prille begin van ons leven: de proprioceptie, die een constant veranderen-
de representatie van de beweging geeft in de geest; een ontlading in de motor cortex een hon-
derdtal milliseconden voor de beweging aanvangt en ten slotte zijn er de spiegelneuronen die 
niet alleen vuren als we zelf bewegen, maar ook bij het zien van een beweging van een ander.

This may provide a virtual experience in parallel with proprioceptive experience. 
This adds to the sense of our own vitality as an intending, moving center of activity. 
(Stern in Petitmengin et al. 2009: 317)

De spiegelneuronen maken het mogelijk dat wij virtueel de intenties van anderen kunnen 
ervaren in hun bewegingen. Deze virtuele ervaringen co-existeren met proprioceptieve of 
kinaesthetische belevingen.

De proprioceptie is de gewaarwording van de relatieve positie van onze ledematen in de 
ruimte en hun bewegingen, dankzij een systeem van receptoren in de gewrichten, spieren 
en pezen (De Preester 2004: 393). Het is, met andere woorden, door de proprioceptie en 
de resonantie met de beweging van de ander dat we de beweging van een ander kunnen 
ervaren. Dit vraagt een openheid, omdat de intentionaliteit van de beweging van de ander 
in de beweging zelf tot stand komt en niet in het bewustzijn van de waarnemer van de 
beweging. Maar de vraag blijft van welke intentionaliteit er dan sprake is. Gaat het over 
een objectgerichte intentionaliteit of een motorische intentionaliteit? 

5.3. De spiegelneuronen en het audiovisuele 

De ontdekking van de spiegelneuronen heeft de lichamelijke intentionaliteit, het reso-
nante waarnemende lichaam en de synchroniserende modulatie (attunement) van Mer-
leau-Ponty in een nieuw licht geplaatst. Een aantal onderzoeken zijn specifiek gericht op 
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constateert Gazzola dat in het luisteren naar het geluid eveneens ‘geluisterd wordt naar de 
manier waarop de actie is uitgevoerd om het geluid te laten ontstaan’. 

Vittorio Gallese, Morris N. Eagle en Paolo Migone (2005) verbinden de spiegelneuronen-
theorie met het zich intentioneel afstemmen op het gedrag van de ander in een interper-
soonlijke relatie. Ze wijzen erop dat een empathische respons niet zozeer ‘het spiegelen’ van 
het gedrag van de ander betekent, maar dat het gaat om een automatische simulatie van 
dat gedrag dat kan leiden tot een empathisch begrijpen van dat gedrag. Gallese et al. stellen 
voor om te spreken over het zich afstemmen op in plaats van het spiegelen van een gedrag. 

We suggest that the term [mirroring] be replaced with such locutions as attunement 
or congruent response… What makes active attunement possible and what consti-
tutes the biological basis for such attunement, we propose is the existence of the 
mirror neuronal system and automatic embodied simulation. (2005: 152)

Een aantal ontdekkingen in verband met de spiegelneuronen zijn intrigerend, zoals de neu-
ronen die vuren bij het horen van geluiden, maar niet als die acties slechts worden bekeken, 
en het belang van de transmodale samenwerking van de verschillende zintuigen waarin niet 
zozeer de visuele indruk de informatie verheldert, maar de doelgerichtheid van de actie. 

De nadruk op het herkennen van de actie in het geluid en de gelaagde structuur van 
die actie in Gazolla’s studie van de spiegelneuronen bevestigt het feit dat de studie van 
de waarneming van het geluid, het resonerend lichaam van de waarnemer in rekening 
moet brengen. In het luisteren is het lichaam van de luisteraar het centrum. De waarne-
ming van een geluid is de waarneming van een onzichtbare beweging. Het lichaam als 
bewegingszintuig speelt dus een belangrijk rol. In een geluid zijn verschillende ‘acties’ 
tegelijkertijd aanwezig.

Als ik dit in verband breng met de geluidsanalyses in hoofdstuk IV en het geluid als een 
energetische beweging benader, dan is de actie die een geluid voortbrengt niet alleen 
bepaald door de bewegingskwaliteit van de actie die het geluid tot stand brengt, maar 
eveneens door de ruimte die meeklinkt, de afstand van het luisterpunt tot de klankbron, 
enz. Dit betekent dat de waarneming van de ruimtelijkheid in en van een opgenomen 
geluid, verbonden is met de waarneming van de beweging. In deze benadering komt het 
er niet zozeer op neer om het ‘materiaal’ van de geluidsbron te ‘herkennen’, maar om 
de bewegingskwaliteiten van de acties waarmee het geluid tot stand is gekomen waar te 
nemen of te ervaren. 

Door het denken in beweging centraal te stellen komt de nadruk op de samenwerking 
tussen de zintuigen te liggen. Dit geeft een sleutel in het inzicht van het audiovisuele 
contract: in het audiovisuele contract hecht de energetische beweging van het geluid zich 
aan een zichtbare bron die ofwel de zichtbare actie is waarmee het geluid tot stand komt 
of wel het klinkende object dat het geluid produceert. 

het horen van het kraken van een nootje het gaat om de actie, het werkwoord, namelijk het 
breken van de dop van het nootje, en niet om de context of de persoon die de actie uitvoert. 

Indeed the abstract action representation embodied by audiovisual mirror neurons 
is reminiscent of the way we use verbs in language: the verb ‘break’ is used to present 
an abstract meaning that is used in different contexts: ‘I see you break a peanut’, ‘I 
hear you break a peanut’, ‘I break a peanut’. The verb, just as the responses in audio-
visual mirror neurons, does not change depending on the context in which it is used, 
nor depending on the subject/agent performing action. (Keysers et al. 2003: 635)

De onderzoekers wijzen op het feit dat bij het kraken van een nootje verschillende dingen 
tegelijkertijd gebeuren: we zien de handeling van het kraken en horen de consequenties 
van deze actie. Dit koppelt de motorische, visuele en auditieve kenmerken van de hande-
ling. Met andere woorden, er is sprake van een multimodale integratie die leidt tot een 
betekenisvolle representatie en herkenning van ecologisch relevante acties.

Finally, while previous findings have shown that the ventral premotor cortex con-
tains multimodal neurons integrating auditory and visual information (Watanabe 
1992; Graziano et al. 1999), the present findings substantially extend those results 
by showing how multimodal integration can be used for the meaningful represen-
tation and recognition of ecologically relevant actions. (Keysers et al. 2003: 635)

Valerie Gazolla (2007) gaat in haar doctoraat verder in op de auditieve informatie in 
relatie tot de spiegelneuronen. Zij wijst erop hoe de gelaagde beschrijving van de acties 
die de spiegelneuronen activeren, overeenkomt met de gelaagde structuur van onze werk-
woorden. “The multi-leveled description of actions implemented by mirror neurons thus 
corresponds intriguingly well with the multileveled structure of our verb lexicon” (2007: 
80). Ze stelt de vraag hoe het mogelijk is dat je zo snel weet dat er een feestje bij je boven-
buur aan de gang is als je ‘geluid van muziek en ritmisch gebonk hoort door het plafond 
heen’, terwijl je in je luie zetel een boek aan het lezen bent. Voor haar onderzoek gebruikt 
ze enerzijds een fMRI-scanner en anderzijds visueel en auditief filmisch materiaal als uit-
gangspunt. Ze vertrekt bij haar onderzoek dus van geregistreerde bewegingen. 

Een eerste conclusie van Gazolla is dat bij mensen dezelfde hersengebieden geactiveerd 
worden als bij apen. Verder concludeert ze uit haar onderzoek dat als we het geluid horen 
van iemand die een blikje cola opent, we weten wat die persoon aan het doen is. Onze 
hersenen verbinden dit geluid met de manier waarop we zelf een colablikje zouden ope-
nen en het geluid dat hiermee gepaard gaat. Het lijkt gemakkelijker om het gedrag van 
de ander te begrijpen als het doel duidelijk is. Deze egocentrische interpretatie maakt de 
communicatie tussen personen meestal gemakkelijker en sneller doordat degene die kijkt 
naar de ander een intuïtief gevoel krijgt van wat de ander doet of probeert te doen. In het 
laten beluisteren van geluiden, zoals het trappen van een bal of het gooien van een bal, 
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korte bewegingen (deppen, tikken, stoten) en de continue, directe bewegingen (duwen en 
glijden). Haar techniek (2D-animatie in acrylverf, geanimeerd onder de camera) maakte 
het moeilijk om de bewegingskwaliteiten zoals wringen, slaan en zweven weer te geven. 
Doordat Defrance heeft gekozen voor een 2D-animatie, was ze ruimtelijk beperkt. Hier-
door kon ze moeilijk ‘transversale bewegingen’ tot stand brengen en is haar animatie binnen 
een horizontaal-verticaal gedefinieerde ruimte gevangen (electronische bijlage: bagatellen).

Wat ik totaal onderschat had bij de aanvang van dit onderzoek, is dat het ‘denken in 
beweging’ wel evident is voor een improviserend danser, maar ten dele onbekend terrein 
is voor een animator. Een animator is wel in staat om de bewegingskwaliteiten van een 
handeling of een bewegend voorwerp uit te animeren, maar is niet bekend met de logica 
waarmee de ene beweging uit de andere kan voortvloeien los van een muziekstuk of los 
van een personage of verhaalstructuur. In de uitwerking van de muziek van Michael Weil-
acher, naar de animatie van Silvia Defrance in twee volgende animatiefilms (De Wijzer en 
HSP’s Bagatelle), is de abstracte vrije compositieruimte van Webern vervangen door een 
narratieve logica met personage en omgeving. 

In grote lijnen maakt Weilachers compositie een onderscheid tussen elementen die be-
wegen in de ruimte (gebeurtenissen) en auditieve ruimtes die gecreëerd worden door de 
sonore bewegingen. De kleine depjes die Defrance had geschetst en die bij Weilacher 
marimbamotiefjes zijn geworden, zijn in beide animatiefilms het ankerpunt geworden 
voor het hoofdpersonage. 

Het marimbamotief nodigt uit om een actie uit te animeren. Andere geluiden zoals het 
zacht aanslaan van glazen stolpen is in beide films geïnterpreteerd als een geluid dat het 
aanvoelen van de ruimte weergeeft. Opvallend is dat de twee animatoren met een andere 
luisterstrategie hebben geluisterd. Kuipers heeft eerst meerdere malen geluisterd om de 
structuur van de muziek te begrijpen en te vertalen in de animatie. Spilliaert heeft vooral 
‘ruimtelijk’ geluisterd, zonder rekening te houden met de muzikale vorm. Hij laat de 
texturen in de klank inwerken op de ruimte.

Het is interessant vast te stellen dat in een audiovisuele context niet zozeer de herkenbaar-
heid van het geluid op zich belangrijk is, maar wel de bewegingskwaliteit. Het verbinden 
van het geluid met een visuele bron maakt een virtueel filmisch geluid ‘geloofwaardiger’. 
Het plaatsen van het geluid in een visuele ruimte is in een klassieke narratie de geijkte 
luisterstrategie die aangeduid wordt als het luisteren naar de bron, maar eigenlijk de ver-
binding van een bewegingskwaliteit van en geluid met een visuele bron betekent. Vanuit 
eenzelfde bewegingskwaliteit in het geluid kunnen immers in verschillende contexten 
betekenisverschillen ontstaan. 

Dit is wat Véronique Campan duidt in haar echotheorie met de dislocatie en het appèl. 
Met dislocatie bedoelt ze dat het geluid in een andere visuele context is terecht gekomen. 

6. 
DE BAGATELLEN ALS ONDERZOEK NAAR DE 

BEWEGINGSKWALITEITEN ALS GEMEENSCHAPPELIJKE 
NOEMER IN DE ANIMATIE

Het nadenken vanuit de bewegingskwaliteiten en de energetische beweging als gemeen-
schappelijke noemer van de auditieve en visuele beweging in animatie, was het uitgangs-
punt voor een onderzoek in de kunsten dat ik van 2004 tot 2006 heb geleid. Met de titel 
Animatiefilm vanuit beweging bekeken en beluisterd was het de bedoeling om de interactie 
tussen het bewegende beeld en de klank als beweging, te onderzoeken. 

Als denkkader stond de efforttheorie van Laban voorop, die ik op dat moment nog niet 
verbonden had met fenomenologie of inzichten betreffende de spiegelneuronen. Ik was 
bewust gestart vanuit het auditieve om Labans dynamische ruimte voorop te stellen en 
haar niet op voorhand te laten domineren door een ‘optisch visuele’ ruimte

De opzet van het onderzoek verliep als volgt. De vijfde bagatelle (Bagatellen op. 9) van 
Anton von Webern werd als uitgangspunt genomen. Silvia Defrance heeft deze muziek 
geïnterpreteerd in een abstracte animatiefilm gebaseerd op de bewegingskwaliteiten die 
zij gehoord heeft in Weberns muziek (Silvia’s Bagatelle). Deze animatiefilm werd dan weer 
het uitgangspunt voor een nieuwe soundtrack van Michael Weilacher (Michaels Baga-
telle). Deze soundtrack werd op haar beurt het startpunt voor twee nieuwe animatiefilms: 
één van Frodo Kuipers (De Wijzer) en één van Hans Spiliaert (HSP’s Bagatelle).

Silvia Defrance heeft de muziek van Webern geïnterpreteerd in een abtracte anima-
tiefilm. Vanuit de auditieve waarneming heeft ze de sonore bewegingskwaliteiten vrij 
vertaald in een grafische kalligrafie. De visuele laag heeft een eigen vorm en verloop 
gekregen. Deze vorm is veel klassieker geworden dan de muziek van Webern. Dit is een 
intrigerend gegeven. Voor Defrance was het onmogelijk om een ‘verloop’ te ontdekken 
in de muziek van Webern, maar tegelijkertijd had ze behoefte aan een duidelijk tempo-
reel verloop om de animatie vorm te kunnen geven. Ik heb er toen niet bij stil gestaan, 
maar veel heeft te maken met de allocentrische manier waarop ze de sonore bewegingen 
in de muziek heeft opgevat. Ondanks de haptische eigenschappen van haar grafiek, is 
haar visuele ruimte een optisch geometrische ruimte met een boven en een beneden, 
een links en een rechts en een heel duidelijk kader waarbinnen plotse gebeurtenissen 
kunnen plaatsvinden. De abstracte animatiefilm begint met een ‘ouverture’ waarin alle 
visuele ‘thema’s’ zijn verwerkt (het tableau). Verder volgt de animatie in grote lijnen de 
bewegingskwaliteiten in Weberns muziek. 

Als animator had Defrance al een kort onderzoek gedaan naar de bewegingskwaliteiten van 
Laban binnen de animatiefilm. Zij was in haar experimenten vooral gekomen tot de plotse, 
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7. 
DE ERVARING VAN HET GELUID IS TRANSMODAAL 

Na een uitweiding over het denken in beweging en de bewegingskwaliteiten in animatie, 
keer ik terug naar het geluid. Een aantal vaststellingen bij de muziek binnen de audiovi-
suele context zullen zeker geldig blijven. In de animatiefilm worden verschillende luister-
strategieën die normaal specifiek zijn voor het luisteren naar geluid, overgedragen naar 
de muziek. Toch is het belangrijk om terug te gaan naar het opgenomen geluid, met een 
luisterpunt en een gesitueerdheid van de luisteraar die doorgegeven wordt. In hoeverre 
speelt dit nog een rol als we het hebben over de ervaring van het geluid en niet meer over 
de klankbron of de (externe) ruimtelijke aspecten van en in het opgenomen geluid? 

In Phénoménologie de la perception (1945) gaat Merleau-Ponty slechts per uitzondering in 
op de ervaring van de klank. Hij beschrijft de ervaring van een geluid dat in mijn lichaam 
trilt en nog verder natrilt ‘alsof ik de fluit of de wandklok zelf was geworden’ (1945: 263). 
In dat verband verwijst hij naar de invloed van het geluid in de film op de waarneming 
van een beweging en de interactie van de zintuigen. De zintuigen staan in contact met 
elkaar door zich naar de structuur van de dingen open te stellen. Merleau-Ponty geeft 
hierbij tal van voorbeelden: het breken van een glas met een kristalhelder geluid wordt 
ook door het zichtbare glas gedragen, men voelt de buigzaamheid van een roodgloeiend 
ijzer, uit de beweging van een tak waarvan een vogel is weggevlogen, kan men de soepel-
heid of buigzaamheid van de tak lezen, in het geluid van een rijdende auto hoort men de 
kwaliteit van het wegdek. De verschillende zintuigen leveren verschillende werelden op, 
stelt Merleau-Ponty. Ze leveren elk in hun bijzondere geaardheid manieren op om het 
object als ‘ding’ te moduleren (1945: 262-6).

Binnen het samengaan van de zintuigen ziet Merleau-Ponty de beweging als een virtuele 
beweging, als een fundament voor de eenheid van de zintuigen. Opnieuw heeft hij het 
over de film waarin het geluid de beelden beïnvloedt. Als het geluid plots stilvalt, veran-
dert het hele schouwspel, schrijft hij. Wat met het geluid nog een levendige gezichtsuit-
drukking was, wordt logger en verstart. Woord en gebaar staan in contact met elkaar via 
het lichaam van de toeschouwer/luisteraar. Dit kan omdat mijn lichaam een systeem is 
dat geheel en al uit intersensoriële equivalenties en omzettingen is opgebouwd. De visuele 
ervaring kan zwanger zijn van de auditieve en omgekeerd, volgens Merleau-Ponty. 

Campan verwijst naar deze opvatting van Merleau-Ponty als ze spreekt over het luisteren 
naar het ‘vlees’ van een geluid in de film. Zij stelt dit luisteren naast het luisteren ‘naar de 
bron’ van een geluid. Het is een open luisteren in een totale overgave, een passief engage-
ment zoals een vorm van intentionaliteit zonder object. Het gaat om een sensoriële logica 
die zich ontdoet van de aangenomen gewoontes. 

Met appèl bedoelt ze dat het geluid in de verbinding met deze andere context nieuwe 
betekenissen oproept. 

Het uitgangspunt, de bewegingskwaliteiten in de muziek van Weilacher, is voelbaar tot 
in beide animatiefilms. Er is zowel in de klankbewegingen als in de visuele bewegingen 
een duidelijk verschil tussen de gebeurtenissen en de ruimte die gecreëerd wordt door 
de bewegingen. Een continue, niet gerichte beweging is dikwijls omgezet in een tex-
tuur of in een gevoel van het hoofdpersonage. Plotse, gerichte klankbewegingen met een 
duidelijke aanzet en een duidelijk einde zijn meestal gecombineerd met concrete directe 
visuele bewegingen. Soms lopen de visuele beweging en de klankbeweging parallel, soms 
verbreedt de klankbeweging de visuele beweging, bijvoorbeeld het marimbamotief dat de 
depbeweging volgt en ondersteunt in Michaels Bagatelle.

In dit experiment wordt duidelijk dat bewegingskwaliteiten van een klank doorwerken 
binnen een audiovisuele context. Auditief wordt vooral de ervaring van een ruimte opge-
roepen. In de geanimeerde beweging is er een verschil tussen een object dat geanimeerd is 
en een menselijk, herkenbaar wezen. Zo fascineren in HSP’s Bagatelle de oogbewegingen 
van de vis op een andere manier dan de doos die naar beneden tuimelt. In dit detail is 
vooral merkbaar dat we als toeschouwer/luisteraar ‘meebewegen’ met de animatie, terwijl 
we de vallende doos van op afstand bekijken. Het is de herkenbare beweging van de ogen 
van de vis die gepaard gaat met de virtuele abstracte beweging van de sonore depjes. 

De verschillende luisterstrategieën die in het tot stand komen van de animatiefilms ge-
hanteerd zijn, blijven bruikbaar in het audiovisuele geheel. Wie zich naar het verhaal 
richt, zal vooral letten op gerichte handelingen en de positionering van de klankbronnen 
in de diëgetische ruimte. Tegelijkertijd blijven de sonore bewegingskwaliteiten doorwer-
ken in de visuele bewegingen. Maar de context verandert de balans en niet elke bewe-
gingskwaliteit wordt op dezelfde manier gelezen. Geluiden die zich minder profileren 
en op een indirecte manier de ruimte innemen, worden opgenomen in de auditieve en 
voelbare ruimte die de visuele ruimte tot leven brengt. 

Sheets-Johnstone heeft ons gewezen op een denken in beweging, een denken dat geen 
beelden, geen begrippen, geen woorden nodig heeft. Het lichaam reageert onmiddellijk 
en het denken in beweging is ‘ouder’ dan het mentale denken, zegt Merleau-Ponty. Het 
luisteren spreekt het zelf-bewegen aan vanuit verschillende gebieden: een auditieve geste 
kan zowel een visuele geste oproepen, als de textuur van een oppervlak, een gevoel van een 
beweging of de ervaring van een ruimte. 
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In de derde luisterstrategie, naast het luisteren naar de bron of het luisteren naar het ge-
luid zelf, gaat het om de manier waarop een geluid resoneert in een lichaam. Hier spelen 
de zintuiglijke indrukken en de plaats waar het geluid in het lichaam trilt een belangrijke 
rol. Deze manier van luisteren levert een globale ervaring op die verbonden is met de 
intensiteit van het geluid. Wat de zintuiglijke kwaliteiten van het geluid betreft, kan dit 
om verschillende zintuiglijke indrukken gaan: auditieve, visuele en haptische. Het zijn 
echter de transmodale karakteristieken die niet specifiek aan een zintuig verbonden zijn 
zoals beweging, intensiteit en ritme, die het meest gebruikt worden om de ervaring van 
een geluid te beschrijven. 

Het lichamelijk ervaren geluid verandert de textuur van een ruimte; het geluid kan rust-
gevend of irriterend zijn, kan rust geven of de rust storen. Deze transformatie van de 
ervaren ruimte lijkt het resultaat te zijn van een proces van ritmische afstemming (attune-
ment) op de vibratie van het geluid. Hierdoor kan het gevoel van een exterieure ruimte 
ten opzichte van een innerlijke ruimte verdwijnen en is het mogelijk om de persoonlijke 
‘enveloppe’ op te heffen (Petitmengin et al. 2009: 274).

Dit laatste besluit in dit onderzoek is bijzonder interessant omdat het heel helder om-
schrijft hoe het ervaren geluid, dat niet-reflectief bewust is, het lichaam van de toeschou-
wer/luisteraar meeneemt in een zich afstemmen op het geluid. Hoe op deze manier het 
geluid de ruimte moduleert en hoe het geluid binnendringt in de innerlijke ruimte door 
de persoonlijke ‘enveloppe’ op te heffen. 

Dit onderzoek dat zich op drie luisterstrategieën toespitst, besluit met een schema waarin 
telkens het resultaat, de multimodaliteit, de gerichtheid en de ervaren ruimte van elke 
luisterstrategie naast elkaar gezet worden (Petitmengin et al. 2009: 277).

Ontvangen resultaat Multimodaliteit Gerichtheid Ervaren ruimte

Bron van het geluid Het klinkende object 
of de beweging die de 
klank tot stand brengt

Visualisatie van de 
bron

Focus op de bron

(positionering)

De uitbreiding van de 
ruimte waarbij de bron 
als een transparant 
lichaam wordt ervaren. 

Het geluid als object De auditieve karakter-
istieken van het geluid 

Auditieve kwalitei-
ten die geassocieerd 
worden met of 
vertaald worden in 
quasi-visuele of quasi-
tactiele kenmerken

Niet gericht in de 
ruimte, maar ge-
centreerd rond het 
luisteren met de oren

Verdichting van de 
ruimte tussen de bron 
en het oor. Niet zozeer 
gericht op de herken-
ning van de bron

Gevoeld geluid De lichamelijke reso-
nantie met het geluid

Transmodale gevoe-
lens met visuele, tac-
tiele, olfactieve, kinaes-
thetische resonanties

Niet gefocust, recep-
tief, voorbereid door 
een proces dat het hele 
lichaam erbij betrekt. 

Een synchronisatie[1] 
tussen de innerlijke 
ruimte en de ex-
terieure ruimte.

La sensibilité aux couleurs, aux sons est, pour le phénoménologue, la dimension 
originaire de notre communication avec un monde qui n’était pas encore cristalisé 
en objects. Cette logique sensorielle s’impose comme le retour à une appréhension 
débarrassée des habitudes acquises. (1999: 92)

Daniel Deshays merkt verder op dat de klank zich verankert in het lichaam. Hij wijst op 
het aspect van de textuur, het haptische aspect dat in de klankbeweging is vervat. 

La matière sonore est une donnée constitutive fondamentale de l’ancrage profond 
des sons en nous. Par sa faculté de révéler la matière des objects, de rendre présent 
la chair des corps derrière notre discours, le son nous tient, nous prend et nous bou-
leverse. Il se révèle autant chair des codes que chair des icônes. Et si l’image sonore 
ressuscite la mémoire de la chair, elle émerge comme présence vivante, en train d’être 
vécue à partir de l’écoute, c’est-à-dire dans l’instant aigu de la sensation. (2010: 27)

Het lichamelijk ervaren van een geluid brengt ons – in tegenstelling tot het luisteren naar 
de bron – in een innerlijke wereld. In hoofdstuk IV heb ik geluiden en geluidsaspecten 
besproken die tot de externe ruimtes behoren, de ruimtes die zich buiten het lichaam situ-
eren. Maar diezelfde geluiden kunnen met een andere luisterstrategie ook ervaren worden. 

Ik beschrijf hier een onderzoek van een groep psychiaters, filosofen en artsen (Petitmen-
gin et al. 2009) die om meer greep te krijgen op het pre-reflectieve deel van een auditieve 
ervaring een aantal geluiden (herkenbare en synthetische geluiden) beluisteren vanuit drie 
luisterstrategieën: het luisteren naar de bron, het luisteren naar het geluid als geluid, en 
het ervaren van het geluid. Hun aandacht is niet zozeer gericht op een betere kennis van 
het geluid, maar op het belang van het eerstepersoonsperspectief. 

Het pre-reflectieve deel van een auditieve ervaring omschrijven ze als het deel dat meestal 
verborgen blijft achter de gerichtheid van de aandacht naar het object of de inhoud van de 
ervaring. Om dit deel te ontsluiten, keert het subject terug naar alle zintuiglijke en emo-
tionele dimensies die de ervaring zelf oproept. Hun bevindingen hebben ze gepubliceerd 
in het artikel “Listening from within” (Petitmengin et al. 2009). Wat opvalt, is dat het 
geluid in geen enkele luisterstrategie enkel als auditief wordt ervaren. 

Bij het luisteren naar het geluid zelf, stellen ze de vraag over welke karakteristieken van het 
geluid ze kunnen spreken. Ze merken op dat deze karakteristieken enerzijds verbonden 
zijn met het visuele (zoals hoge of lage tonen) of met het tactiele (de korrel van een geluid, 
de textuur van glas). Bovendien kunnen quasi-visuele auditieve kwaliteiten op hun beurt 
geassocieerd worden met quasi-tactiele kwaliteiten zoals een scherp en hoog schrapend 
geluid. Ze vragen zich af welk proces van identificatie dit onderscheid in kwaliteiten mo-
gelijk maakt. Ze besluiten dat deze tweede strategie van luisteren minder gefocust is op 
een object. Het geluid wordt vooral met de oren waargenomen of herkend. 
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8. 
DE BINNENRUIMTES ALS SFEREN

Petitmengin et al. (2009) hebben het over het opheffen van de grens tussen de binnen-
ruimte en de externe ruimte, het opgenomen worden in het geluid, of het geluid dat het 
lichaam totaal bewoont, zoals Merleau-Ponty het heeft beschreven. Meestal worden bin-
nenruimtes van personages omschreven als ‘mentale ruimtes’ (herinneringen, dromen, 
fantasieën, enz.). Don Ihde geeft echter een ander soort binnenruimte aan, namelijk een 
binnenruimte die verbonden is met de ervaring van een geluid. Hij heeft het dan over de 
stem. Als we luisteren naar iemand die spreekt, kunnen we luisteren naar datgene wat de 
woorden betekenen, of naar de stem als een bron die geplaatst is in de ruimte. We kunnen 
luisteren naar de klankkleur van de stem. Er ontstaat echter in het luisteren naar een stem 
een auditieve aura (auditory aura) die degene die spreekt en degene die luistert omvat.

Vanuit de fenomenologie beschrijft Ihde wat de Duitse filosoof Sloterdijk omschrijft als een 
interfaciale sfeer en intercordiale sfeer (ruimte tussen harten) die hij dan vanuit het diepe ver-
langen naar de toestand in de moederschoot plaatst. Ruimte wordt dan niet referentieel of 
directioneel besproken, maar omni-directioneel. De klank vult de ruimte. Voor Sloterdijk 
is sfeer een dynamische en duale ruimte, waarin geen sprake meer is van object en subject, 
maar van een nobject waarin het onderscheid tussen object en subject opgeheven wordt in 
een samenvallen, in een ondergedompeld zijn, een immersie. Sloterdijk vertrekt van de 
vaststelling dat de mens steeds ruimtes rond zich creëert. In deze intieme ruimtes bevindt 
hij zich echter nooit alleen, maar is hij steeds in relatie mèt (Sloterdijk 2005: 201-31).

Gewoonlijk zijn we bezig met geluiden als geluidsprofielen of soorten akoestiek, stelt Slo-
terdijk. Het oor dient dan de wereld van het inzicht. Het in-de-wereld-zijn stelt Sloterdijk 
voor als het afstand doen van de klankcontinuïteit van de eerste intimiteit in de moeder-
schoot. In een terug verlangen naar deze verbondenheid creëert de mens fonotopen, die 
gedefinieerd zijn door een gemeenschappelijke geluidswereld. Wie ‘samen hoort’ is een 
sonosferische communard, aldus Sloterdijk. Mensen zijn voorbestemd om binnenwerelden 
te delen. Het oor is het orgaan dat intimiteit en openbaarheid met elkaar verbindt. Wat 
zich ook als sociaal leven mag presenteren, het krijgt pas vorm in de specifieke omvang 
van een akoestische stolp die over een groep wordt gezet: “In het muurloze huis van de 
tonen zijn de mensen veranderd in dieren die samen-horen. Ze zijn, behalve wat ze nog 
verder mogen zijn, sonosferische communards” (2005: 33).

Het is door de resonantie dat de herinnering aan de eerste ervaring tot stand kan komen, dat 
een herbeleving mogelijk wordt door het weer oproepen van een oorspronkelijke energie. 
De resonantie is geen objectief gegeven, en volgens Sloterdijk een heel eigen gegeven dat zijn 
oorsprong heeft in zijn heel eigen ervaring in de moederschoot. We kunnen deze gegevens 
intersubjectief benaderen, vanuit het feit dat iedereen ‘de ervaring’ kent, maar niet objectief.

De conclusie van de groep is op bepaalde gebieden verrassend. Het proces van de bewust-
wording van de pre-reflectieve dimensie van het auditieve lijkt geassocieerd te zijn met een 
graduele vermindering van objectgerichte intentionaliteit. Deze vermindering van object-
gerichte intentionaliteit gaat gepaard met een graduele synchronisatie tussen de innerlijke 
ruimte en de exterieure ruimte, een synchronisatie die de twee ruimtes doorlaatbaarder 
maakt. Een aandachtig reflectief luisteren is geen luisteren van binnenuit meer. Het luiste-
ren naar de geluidsbron maskeert de mogelijkheid om naar het geluid als geluid te luisteren, 
wat op zijn beurt het ervaren van het geluid maskeert (Petitmengin et al. 2009: 280-1).

Dit is voor het geluid in de film een bijzonder interessante conclusie en geeft als on-
derzoeker de mogelijkheid om eenzelfde geluid vanuit verschillende luisterstrategieën te 
benaderen. Het feit dat we een geluid horen zonder de bron ervan te zien, biedt de mo-
gelijkheid om de beleefde ruimtes te verruimen en visuele ruimtes op te roepen. Door de 
audiovisuele verbinding roept het geluid de visuele helft die het niet toont in de verbeel-
ding op. Zoals dat ook omgekeerd kan gebeuren: als we naar de bewegende wijzers van 
een klok kijken alsof ze het geluid van de klok voortbrengen, kan deze visuele beweging 
het geluid oproepen. Een klok die stilstaat, roept als beeld niet onmiddellijk een geluid 
op. De beweging is dus wel een essentieel gegeven in de audiovisuele verbinding. Dit was 
al aan bod gekomen bij Ihde.

De tweede luisterstrategie die de groep voorstelt, ligt het dichtst bij het gereduceerde luiste-
ren naar het sonore object van Pierre Schaeffer. Men luistert niet meer naar de bron of naar 
de betekenis, maar naar het geluid als geluid. Terecht merkt de onderzoeksgroep op dat 
we bij het beschrijven van het geluid als geluid, een beroep doen op andere zintuiglijke 
kwaliteiten. De onderzoekers beperken zich tot de visuele en de tactiele kwaliteiten. Op 
zijn minst zou ik hier de dynamiek bijvoegen als kinetische kwaliteit (een klank kan zwaar 
zijn of licht) en de ruimtelijke kwaliteiten (een klank kan hol klinken of sec). Misschien is 
hun schema dan niet meer zo mooi, maar het beklemtoont wel het transmodale karakter 
van het geluid op zich. Deze luisterstrategie heb ik trouwens voortdurend gehanteerd in 
de (reflectieve) beschrijvingen van de verschillende geluiden in de filmfragmenten om 
meer te weten te komen over de eigenschappen van de auditieve ruimte. Ze gaat meestal 
gepaard met het luisteren naar de bron. 

Ten slotte hebben de onderzoekers het over het ervaren van het geluid. Dit speelt in de 
film een bijzondere rol. Als Walter Murch het heeft over de metrogeluiden die weerklin-
ken bij de eerste moord in The Godfather van Coppola, dan bedoelt hij precies dit (On-
daatje 2002: 120). Hoewel het geluid geloofwaardig is in de omgeving van het restaurant 
waar de moord gepleegd wordt, voegt hij het geluid er niet aan toe om meer omgevings-
geluiden in te lassen, maar om de energie die voorafgaat aan de moord, de spanning die 
in de lucht hangt, te verklanken. Als toeschouwer/luisteraar nemen we het geluid niet 
reflectief bewust waar. Maar de spanning in ons lichaam stijgt, door het zich afstemmen 
op het geluid (attunement). 



260 261

van mijn lichaam en algemener van mijn existentie waarvan mijn lichaam niet meer 
dan de gestabiliseerde structuur is. Het ding constitueert zich in de greep die mijn 
lichaam erop heeft. Het ding is niet in de eerste plaats een betekenis voor het den-
ken, maar een structuur die toegankelijk is voor de inspectie door mijn lichaam. 
(De Preester 2004: 428)

Als ik luister naar een geluid, dan kan ik verschillende luisterstrategieën hanteren. ‘Luis-
teren naar’ betekent op zich al dat er een objectgerichte intentionaliteit aanwezig is. Ik 
luister in het dagelijkse leven niet naar een veelheid van vibraties, maar ik maak keuzes in 
de act van het luisteren zelf. Ik luister naar bepaalde geluiden. Dit doe ik op een reflectief 
niveau. In het luisteren naar iets, is het bronluisteren belangrijk. Maar ik stel daarnaast 
een totaal andere luisterstrategie voor. Aanknopend bij Merleau-Ponty’s resonerend li-
chaam en Dan Zahavi’s interpretatie van Husserl (Zahavi 2010: 330) heb ik dit als een 
pre-reflectief, bewust luisteren voorgesteld. Het is mogelijk dat ik pre-reflectief bewust 
ben van geluiden zonder dat het intentionele objecten zijn. Ik spreek dan niet meer over 
het actief luisteren naar geluiden, maar over het passief ervaren van geluiden. 

Ik vat nog even de verschillende strategieën samen die ik ondertussen heb aangehaald of 
voorgesteld: 

-  het luisteren naar een betekenis; 

-  het luisteren naar de bron van een geluid of de act waarmee het geluid is ontstaan;

-  het luisteren naar de positie van een geluid in de ruimte;

-  het luisteren naar de gesitueerdheid van het geluid ten opzichte van de luisteraar;

-  het luisteren naar de ruimte waarin het geluid klinkt;

-  het luisteren naar ruimtelijke aspecten in het geluid die bepaald worden door de vorm, 
de materie, de textuur van het oppervlak, de interne ruimte van het klinkende object;

-  in een opgenomen geluid kan je het luisterpunt en de ruimtelijke signatuur horen;

-  en ten slotte is er een lichamelijk resoneren met het geluid, zonder rekening te hou-
den met de betekenis of de bron van het geluid. 

Een geluid als dat van de kraai heb ik vooral in verband met de ruimtelijke aspecten van 
het geluid besproken. Ik heb het gekras van de kraai gesitueerd in een omgeving met 
andere vogelgeluiden, met geluiden van auto’s, enz. De afstand van het klinkend object 
(de klankbron) tot de microfoon verandert in deze opname. Dit is niet alleen hoorbaar, 
maar ook voelbaar. Op een bepaald moment is het geluid te dichtbij. Het horen wordt 
een lichamelijke reactie.

Los van het feit of we nu meegaan in de hele sferentheorie van Sloterdijk en ons verlan-
gen naar de eerste intieme ervaring in de moederschoot, is het begrippenapparaat van 
Sloterdijk bruikbaar: sferen zijn ervaren ruimtes, fonotopen zijn klinkende ruimtes die 
door een gemeenschap worden gedeeld, sonore communards zijn mensen die samen horen 
en innerlijke werelden delen. In een sfeer luistert men niet naar een geluid, maar is de 
geluidsgolf een nobject: de grens object-subject is opgegeven. Geluid en luisteraar zijn in 
elkaar opgegaan. 

9. 
DE PASSIEVE EN ACTIEVE SYNTHESE IN DE 

VERSCHILLENDE LUISTERSTRATEGIEËN

Vanuit de resonantie met het geluid in plaats van het luisteren naar het geluid, ontsluit 
zich de wereld van de ervaring. In Listening from Within (Petitmengin et al. 2009), dat 
vertrekt vanuit het perspectief van de eerste persoon, ligt de nadruk op het transmodale. 
Het geluid voert ons niet enkel naar een auditieve wereld, maar eveneens naar een visuele 
en haptische wereld. Bovendien kan het geluid ervaren worden in zijn intensiteit, in zijn 
ritme en als een bewegingskwaliteit. Vertrekkend vanuit het geluid als een dynamische 
energetische beweging in correlatie met het luisteren is het geluid een ding geworden in de 
betekenis van Merleau-Ponty. De luisteraar is het centrum van het luisteren van waaruit 
hij zowel gericht naar buiten kan luisteren als omringd kan worden door geluiden (Don 
Ihde 2007: 77).

Merleau-Ponty stelt het object voor als een ding (la chose). Hij stelt het bewegen van het 
lichaam gelijk met een viseren van de dingen doorheen het lichaam en een zich laten 
aanspreken door de dingen, die het lichaam uitnodigen tot een antwoord zonder de om-
weg van de representatie. Het lichaam is niet de dienstmaagd van het bewustzijn, dat het 
lichaam zou verplaatsen naar een punt in de ruimte dat we ons eerst hebben voorgesteld: 
“Pour que nous puissions mouvoir notre corps vers un objet, il faut d’abord que l’objet 
existe pour lui, il faut donc que notre corps n’appartienne pas à la région de l’en soi” 
(1945: 161).

Als systeem van motorische en perceptuele krachten is het lichaam geen object voor 
een ‘ik denk’, maar “c’est un ensemble de significations vécues qui va vers son équi-
libre” (PP 179). De ervaring van het lichaam onthult een bestaanswijze die ambigu 
is: het lichaam is en een object en een bewustzijn. Bij Merleau-Ponty is de ervaring 
niet langer een zuivere act van het constituerend bewustzijn. De ruimtelijkheid en 
de perceptie wijzen op de voortdurende bijdrage van de lichamelijkheid, en op een 
omgang met de wereld die veel ouder is dan het denken. Een ding is het correlaat 
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het werk van Marcel Jousse88) die dit geluid in een conferentie in september 2011 in Lyon 
hoorde, bracht dit geluid hem terug naar zijn kinderjaren. Hij schreef mij in een e-mail:

J’ai beaucoup apprécié ton intervention à Lyon, et elle m’a fait comprendre notre 
synesthésie naturelle : quand j’ai écouté ‘avec mon corps’ le croassement des cor-
beaux que tu nous a fait entendre, j’ai reVU tout un pan de mon enfance dans le 
Nord de la France – à chacun sa madeleine … et voilà comment cela se rattache à 
ce que j’ai trouvé dans les cours de Jousse: nous sommes impressionnés, ces impres-
sions prises dans notre système mimique deviennent des mimèmes et ces mimèmes 
s’accrochent à des mimèmes préexistant en nous; d’où l’importance de nos premiè-
res impressions: les mimèmes suivants viennent s’y accrocher et nous avons en nous 
des pelotons de mimèmes (tous interactionnants – il faudrait dire: inter-gestuants 
en micro-gestes) et un sens en évoque un autre. Ça doit être particulièrement im-
portant dans le cinéma, toute cette inter-cinétique de mimèmes se rappelant les uns 
les autres – c’est organique, sinon, c’est mécanique.

Sienaert geeft hier duidelijk aan hoe een geluid vanuit de ervaring transmodaal werkt en 
beelden, herinneringen en ervaringen kan oproepen. Door zich lichamelijk te situeren in 
de opname van het geluid, wat mogelijk gemaakt is doordat het luisterpunt in afstand 
verandert ten opzichte van de bron, maar tegelijkertijd een heel klankschap meegeeft, 
voert het geluid hem naar zijn kindertijd, of maakt het geluid zijn kindertijd weer actu-
eel. Maar hij geeft nog iets mee: de interactie tussen en de opbouw van de zintuiglijke 
indrukken in een mensenleven. Door het geluid is een innerlijke waarneming ontstaan: 
een herinnering. 

Ik keer terug naar Husserl. Volgens Zahavi maakt Husserl het verschil tussen een in-
nerlijke waarneming die reflectief is en een innerlijk bewustzijn dat pre-reflectief is. Dit 
innerlijk (zelf )bewustzijn verbindt hij met het perspectief van de eerste persoon die de 
ervaring essentieel karakteriseert. Een concrete en volle structuur van alle beleefde erva-
ring is een temporeel veld met protentie, eerste impressie en retentie. Zahavi verbindt de 
structuur van het innerlijk bewustzijn met het innerlijke tijdsbewustzijn. 

To put it differently, when Husserl discusses inner consciousness and when he dis-
cusses inner time-consciousness he is not discussing two different issues. Rather 
Husserl’s investigation of the structure of inner time-consciousness (protention – 
primal impression – retention) must be seen as an investigation of the (micro)
structure of inner consciousness. Indeed, Husserl’s investigation of inner time-con-
sciousness must precisely be appreciated as a profound contribution to an under-
standing of pre-reflective self-manifestation of our experiences. […] Inner time-

88 Jousse is een tijdgenoot van Merleau-Ponty en heeft als antropoloog eveneens het beleefde 
lichaam centraal gezet in zijn denken. Zie ook Nathalie Depraz 2011: 75-80. 

Mijn lichaam is gesitueerd ten opzichte van dit opgenomen geluid en mijn lichaam mo-
duleert tijdens het luisteren naar en het beleven van dit geluid. Ik ben kinaesthetisch be-
wogen door dit geluid. Hoewel ik de vogel niet zie en de opname voorgesteld kan worden 
in een virtuele, niet zichtbare ruimte, luister ik toch op een belichaamde manier naar dit 
geluid. Als luisteraar ben ik in een ‘hier’ in de betekenis van Merleau-Ponty ten opzichte 
van het geluid. 

Het is nu belangrijk om de de fenomenologie van Merleau-Ponty terug te koppelen naar 
Husserl. In het derde hoofdstuk heb ik beschreven hoe in de statische fenomenologie van 
Husserl de kinaesthetische gewaarwording een rol speelt in het tot stand komen van de 
intentionele act. Husserl maakt eveneens het verschil tussen waarneming en gewaarwor-
ding. Voor Husserl is het lijf zelf een waarnemingsorgaan, niet alleen omdat het zintuigen 
heeft, maar eveneens door de kinaesthetische gewaarwordingsseries waarvan de gewaar-
wordingsacts afhankelijk zijn en waardoor ze gemotiveerd zijn. Husserl onderscheidt twee 
soorten gewaarwordingen (Empfindungen): enerzijds deze die de kenmerken van de din-
gen constitueren (Merkmalempfindungen) en anderzijds de motiverende gewaarwordin-
gen (kinaesthetische Empfindungen). De twee soorten gewaarwordingen staan met elkaar 
in correlatie, waarbij de tweede de eerste motiveren (De Preester 2004: 329). 

In een reflectief waarnemen werken de zintuigen op een bijzondere manier samen. Dit is 
ondertussen ook al in de neurologie aangetoond en ik verwijs hierbij naar Alain Berthoz’ 
Le sens du mouvement (1997) waarin hij het samengaan van het luisteren naar de bron en 
het kijken lokaliseert in de “colliculus supérior” en verder beschrijft (1997: 86-92). Zijn 
beschrijving is heel duidelijk: het samengaan van het kijken en luisteren hangt samen met 
de beweging. 

Daarnaast zijn er pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen die de reflectieve, in-
tentionele act motiveren. Deze gewaarwordingen zijn gekenmerkt door een lichamelijke 
intentionaliteit. In de passieve synthese is intentionaliteit niet zozeer een objectgerichte 
intentionaliteit, als wel een openheid naar de wereld, een open gevoeligheid die geen 
duidelijke object-subjectstructuur heeft. 

Ik heb de passieve synthese besproken bij de akoemenologie van Joseph Smith die deze 
passieve synthese in de constitutie van een muziekstuk of een geluidencompositie stelt 
tegenover de actieve constitutie van een visueel intentioneel object. De intentionaliteit 
werkt anders in het luisteren dan in het kijken, stelt Smith. Het is een passieve intentio-
naliteit die als affectief ervaren wordt (Smith 1979: 109).

Ik kom terug op het gekras van de kraai. Op zich affecteert dit geluid ons omdat het ons 
zo dicht op de huid zit. Voor de Zuid-Afrikaanse antropoloog Edgar Sienaert (vertaler van 
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10. BESLUIT

In dit hoofdstuk heb ik de compositieruimte in de muziek (Boulez) geplaatst tegenover 
de waargenomen ruimte van Merleau-Ponty. Boulez doet een beroep op de axiomatische 
methode van Rougier om een coherentie tot stand te brengen waarin de relationele struc-
turen zich volgens veranderlijke schema’s organiseren. Tegenover deze streng van bui-
tenaf gestructureerde compositieruimte, heb ik de beleefde ruimte van Merleau-Ponty 
geplaatst. In deze ruimte ontstaat de oriëntatie en de ordening van de objecten vanuit 
een lichaamsschema, een zijn-naar-de-wereld. Bij Merleau-Ponty is de ruimte dus geen 
milieu waarin de objecten zich rangschikken, maar een middel waardoor de plaatsing van 
de objecten vooreerst mogelijk wordt. 

Deze plaatsing van de objecten is verankerd in het gesitueerde lichaam van de waarnemer. 
De structuur van het object (als ding) komt tot stand in de waarneming. De eenheid in 
de veelheid aan zintuiglijke indrukken komt tot stand in de intentionele boog. Merleau-
Ponty spreekt met andere woorden eveneens over structuur, maar met een heel andere 
betekenis dan bijvoorbeeld Boulez die de structuur objectief buiten het lichaam plaatst. 

Wat de beweging betreft, werkt Merleau-Ponty verder op de bewegingstheorie van Berg-
son. Hij merkt op dat Bergson de waarnemer zelf vergeten is in zijn bestudering van de 
waarneming van de beweging. Een beweging wordt waargenomen vanuit de eigen be-
wegingsmogelijkheden van de waarnemer, stelt Merleau-Ponty. De waarnemer verbindt 
zich met de beweging en resoneert ermee. Maar de beweging resoneert ook in hem. De 
ervaring van niet-objectgerichte pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen komt 
tot stand door de passieve synthese.

Door het beleefde lichaam van de waarnemer centraal te stellen, legt Merleau-Ponty de 
nadruk op het belang van de beweging in de zintuiglijke waarneming en op de lichame-
lijke resonantie. Hij stelt een ‘denken in beweging’ voor dat het talige denken voorbereidt 
en hiermee blijft co-existeren. 

Aan de basis van dit ‘denken in beweging’ liggen de bewegingskwaliteiten die ik verder 
heb uitgewerkt aan de hand van de effort-theorie van Laban. Het denken in beweging 
en het objectgerichte denken functioneren niet naast elkaar, maar beïnvloeden elkaar 
voortdurend. De bewegingsintentionaliteit speelt een rol in de waarneming. De kinaes-
thetische gewaarwording motiveert de intentionele act. Omgekeerd sluit het gefocust zijn 
op bepaalde zintuiglijke indrukken andere zintuiglijke indrukken uit. Wat wordt waarge-
nomen, is eveneens afhankelijk van de gerichtheid van de aandacht. 

Wat de filmbeweging betreft, merkt Merleau-Ponty op hoe ons lichaamsschema (ons 
zijn-in-de-wereld) een rol speelt in de filmperceptie. Het is door ons lichaamsschema dat 
we ons bewust worden van de vertragingen in de visuele beelden en de manipulatie van 

consciousness has no self-manifestation of its own, but is the very non-objectifying, 
pre-reflective self-manifestation of the experiences, it is a core feature of experience 
(and not an independent constitutive dimension). (2010: 334-6)

Vanuit de koppeling die Zahavi maakt tussen het innerlijke tijdsbewustzijn en het zelf-
bewustzijn, kunnen we inzicht krijgen in de belichaamde ervaring van een film en de rol 
die het geluid hierin kan spelen. Via het geluid dat kinaesthetisch en pre-reflectief wordt 
ervaren, wordt mijn lichaam door de resonantie met het geluid gemoduleerd. In die zin 
kan de toeschouwer/luisteraar in het geluid zich afstemmen op de ervaring die de cineast 
hierin heeft vervat. Maar tegelijkertijd blijft hij zichzelf en zal hij eveneens vanuit zijn 
zelfbewustzijn de elementen in de film vanuit zijn eerstepersoonperspectief tot een zinvol 
geheel structureren. De film wordt een structuur voor de toeschouwer/luisteraar waarvan 
de eenheid tot stand komt in de intentionele boog. 

Als we het lijstje van de luisterstrategieën bekijken, dan zijn het de twee eerste die onder 
het reflectief bewust intentioneel luisteren vallen. De andere luisterstrategieën worden 
pas een intentioneel luisteren als we er echt op focussen, maar meestal ervaren we deze 
aspecten in het luisteren als pre-reflectief en reageren we hierop vanuit een gesitueerd, 
resonant lichaam. Binnen het luisteren kunnen we deze passieve synthese verbinden met 
het panische luisteren dat Roland Barthes heeft voorgesteld in zijn artikel L’écoute ([1976] 
1982: 217-30). Véronique Campan heeft in L’écoute filmique (1999) dit panische luiste-
ren verbonden met het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl. In haar voetspoor ben ik 
ingegaan op de ruimtelijkheid van het geluid en de ‘akoestische’ sporen in het geluid. Dit 
heeft mij vooral inzicht gegeven in het transmodale kracht van het geluid als energetische 
beweging dat ik niet alleen hoor, maar ook met mijn resonant lichaam-in-de-wereld waar-
neem. Het geluid verbindt niet alleen verschillende zintuigen samen, maar laat eveneens 
vanuit het luisteren verschillende beleefde ruimtes co-existeren. 
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HOOFDSTUK VI. 

Het geluid in de film als ‘innerlijke beweging’

1. 
INLEIDING

 
In dit laatste hoofdstuk wil ik terugkomen op de problematiek van de plaats van het op-
genomen geluid in de totaliteit van de film. Ik keer terug naar de audiovisuele perceptie 
in het perspectief van het audiovisuele contract en het audiovisuele akkoord dat ik in 
hoofdstuk II heb voorgesteld. 

Ondertussen heb ik in hoofdstuk III en in hoofdstuk V een fenomenologische benade-
ring van het opgenomen geluid en het geluid in film voorgesteld. Hiervoor heb ik me 
gebaseerd op de genetische fenomenologie van Husserl zoals Dan Zahavi ze heeft geïn-
terpreteerd (Zahavi 2003, 2010; Gallagher & Zahavi 2008) en de fenomenologie van 
Merleau-Ponty (1945, [1953] 2011). In hoofdstuk IV en V ben ik vooral ingegaan op 
de eigenheid (heautonomie) van het opgenomen geluid. Ik heb mijn onderzoek specifiek 
gericht naar het opgenomen geluid in de film als één van de elementen van de klankband 
naast de muziek en het gesproken woord. Wat de specifieke kenmerken van het opgeno-
men geluid betreft, heb ik twee invalshoeken uitgewerkt, namelijk de ruimtelijkheid in 
en van het opgenomen geluid als een ‘echo’ van het oorspronkelijke geluid en het geluid 
als een energetische beweging, ervaren en waargenomen door een belichaamd subject.

In hoofdstuk V heb ik eveneens de compositieruimte zoals ze voorgesteld wordt door 
Boulez (1963) geconfronteerd met de ‘structuur’ van de film die in een belichaamde 
waarneming tot stand komt in de intentionele boog, zoals Merleau-Ponty de eenheid 
van de zintuigelijke indrukken beschrijft. De twee opvattingen over het samen-stellen van 
elementen en het tot stand laten komen van een ‘eenheid’ in die com-positie, staan diame-
traal tegenover elkaar. Men zou kunnen stellen dat Boulez de kant van de maker belicht 
die noodzakelijkerwijze vanuit een compositiesysteem vertrekt waarin de structuur de 
inhoud bepaalt, om de samenhang in een compositie te verzekeren, en dat met de benade-
ring van Merleau-Ponty de kant van de waarnemer is belicht die op zijn beurt de samen-
hang van de filmische elementen tot stand laat komen in zijn “belichaamde waarneming”. 
De vraag die ik hierbij stel is echter in hoeverre de intentionele boog die de eenheid van 
de zintuiglijke indrukken van de beelden en de geluiden vormt, ook voor de cineast de 
samen-stelling (com-positie) van de filmische elementen bepaalt. 

de muziek in het kussengevecht uit Zéro de conduite van Vigo. In de waarneming gaat het 
niet om de beweging op zich, maar om de betrokkenheid van de waarnemer op wat hij 
waarneemt. Deze betrokkenheid kan actief of passief zijn. Soms richt hij zijn aandacht, 
soms wordt hij bewogen. 

Zowel bij Chion als bij Deleuze ontbreekt een plaats voor de passieve synthese in hun 
‘theorie van het audiovisuele’. Zij spreken niet over een resonant lichaam in de perceptie 
van de film. Chion betrekt de beweging niet in zijn audiovisueel contract. Deleuze ver-
trekt net als Merleau-Ponty van de bewegingsopvatting van Bergson. Deleuze heeft echter 
niet dezelfde stap gezet na Bergson als Merleau-Ponty die het pre-objectieve lichaams-
schema als basis stelt voor de waarneming van de beweging in de film. Door de passieve 
en actieve synthese in het luisteren te laten co-existeren en de nadruk te leggen op het 
transmodale geluid, kan het geluid als innerlijke beweging de binnen- en buitenwereld 
met elkaar verbinden. In mijn volgende en laatste hoofdstuk wil ik dit duidelijker aanto-
nen aan de hand van concreet materiaal. 
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bepaalde harmonie van subtiele relaties tussen visuele en auditieve elementen, waarbij 
elk shot van een hand of een gezicht autonoom wordt. Truffauts kritiek duidt meteen 
aan dat gezien de breuk met de canon van de klassieke film er gezocht moet worden naar 
een andere benadering van de relatie tussen het beeld en de klank (en dus ook beeld en 
geluid) in de film. Bresson brengt immers de filmische elementen samen zonder causale 
verbanden. Hij spreekt over de film als le cinématographe, het schrijven met bewegend 
beeld en klank (wat vooral geluid inhoudt bij hem). Voor Bresson is film geen weergave, 
geen representatie van een wereld. 

Bresson stelt dat de echte filmbeweging de innerlijke betrokkenheid is van een personage 
bij een geluid of een object in een film. Het gaat om een betrokkenheid ten opzichte van 
wat te zien en te horen is in een film en niet om de beelden en geluiden zelf. Hij spreekt 
over een vie cinématographique dat door de wisselwerking tussen beeld en beeld, beeld en 
geluid, geluid en geluid, op een subtiele manier gegeven wordt aan de personages en de 
objecten in de film. Het is op die manier dat een eenheid in de compositie ontstaat voor 
Bresson (1975: 56). Een film is geen weergave van de realiteit, maar een constitutie die hij 
als cineast in een uiterst precieze compositie van beeld en geluid tot stand brengt. Bresson 
spreekt impliciet over het perspectief van de eerste persoon. Hij wil het verhaal niet op een 
subjectieve manier vertellen, maar de ervaring zo overbrengen dat ze de toeschouwer/luis-
teraar kan ontroeren. In fenomenologische bewoordingen stelt Bresson dat de coherentie 
van de film ontstaat in de intentionele boog die hem als cineast vanuit het perspectief van 
de eerste persoon wordt aangereikt. Ik voeg hieraan toe dat hij dit eerstepersoonsperspectief 
die hij in de découpage van geluid en beeld en in de montage heeft uitgewerkt, overdraagt 
naar de toeschouwer/luisteraar. De kleinste nuances kunnen belangrijk zijn om bij te 
dragen tot een betere overdracht van de ervaring.

In zijn artikel (2008) over Bressons Un condamné à mort s’est échappé (1956) beklemtoont 
Belton de specifieke kwaliteiten van de geluiden die de waarneming ‘motiveren’. Belton 
introduceert een fenomenologische benadering van het geluid in de film van Bresson. Ik 
heb dit uitgangspunt gekaderd in de genetische fenomenologie van Husserl en in verschil-
lende fenomenologieën van geluid, geluid in film, en muziek (Ihde, Campan, Smith). 

In hoofdstuk V heb ik duidelijk gesteld dat de ervaring van het geluid transmodaal is. 
Door het denken in beweging centraal te stellen, komt de nadruk te liggen op de samen-
werking tussen de zintuigen. Het denken in beweging functioneert naast en samen met het 
object-gerichte denken en opent voor het geluid een benadering die meestal onbesproken 
blijft in de filmtheorie, namelijk de aandacht voor het pre-reflectieve luisteren. Dit gaat 
over het ervaren van geluiden naast het luisteren naar geluiden. 

Het ervaren en beleven van geluiden wordt pas bespreekbaar vanuit een fenomenologie 
die het lichaam van de luisteraar centraal plaatst en de beschrijving laat vertrekken vanuit 
een eerstepersoonsperspectief. Dit maakt het niet alleen mogelijk om vanuit de correlatie 

Dit zou betekenen dat in de samen-stelling van de filmische elementen de cineast ver-
trekt van een eerstepersoonsperspectief en een ego-centrische benadering van de filmische 
elementen en niet van een derdepersoonsperspectief met een allo-centrische benadering van 
de filmische elementen. Een overdracht van een ervaring in een film komt dan niet tot 
stand door de verbinding tussen de verschillende filmische elementen zoals Deleuze het 
voorstelt, maar door de overdracht van het eerstepersoonsperspectief vanwaaruit de film tot 
stand is gekomen naar het eerstepersoonsperspectief van de toeschouwer/luisteraar, die elk 
op hun beurt een cruciale rol spelen in het tot stand komen van de film als een eenheid. 

Het is vanuit dit perspectief dat ik de concepten van syncope (Chion 1990) en synchrese 
(Campan 1999) in het concept van ‘harmonische’ en ‘disharmonische’ audiovisuele ak-
koorden heb geherdefinieerd. Hierbij is het belangrijk om een verschil te maken tussen 
een eerstepersoonsperspectief van een ervaring en een subjectieve (psychologische) ervaring. 
In het geluid is dit verschil gemakkelijk te maken: het is niet omdat een bepaald geluid 
bepaalde persoonlijke associaties oproept bij de maker dat deze associaties door dit ge-
luid tot stand komen bij de toeschouwer/luisteraar. De ervaring leert de cineast dat hij 
om subjectieve ervaringen zoals bijvoorbeeld emoties over te brengen, dat hij die moet 
constitueren. Er is echter wel een intersubjectieve ervaring van een geluid mogelijk en een 
kinaesthetische ervaring die de thematische ervaring motiveert. Ik geef een voorbeeld: in 
het geluid van de kraai herkent iedereen vanuit zijn eerstepersoonsperspectief de ruimtelijke 
afstand van de luisteraar tot de geluidsbron. Op het moment dat de vogel als het ware ‘in 
de nek’ van de luisteraar komt te zitten, reageert de luisteraar lichamelijk en dus vanuit 
een eerstepersoonsperspectief. Welke persoonlijke, subjectieve associaties dit teweegbrengt, 
verschilt van luisteraar tot luisteraar en door een bepaalde context kan de inhoud van deze 
associaties geconstitueerd worden.

Met andere woorden, door in te gaan op de ruimtelijkheid van het opgenomen geluid en 
de bewegingskwaliteiten van het geluid als energetische beweging, heb ik een terminolo-
gie voorgesteld die de pre-reflectieve ervaring van het geluid vanuit een eerstepersoonsper-
spectief bespreekbaar maakt, zonder reeds in termen van een puur subjectieve ervaring, 
een emotie of een herinnering te spreken. Door deze belichaamde aandacht voor het ge-
luid is het mijns inziens mogelijk om als cineast het geluid als een heautonome filmische 
component binnen de filmische structuur in te zetten. 

In dit hoofdstuk probeer ik te beschrijven hoe de ervaring van de pre-reflectieve bewuste 
beleving van het geluid een motiverende rol speelt in de overdracht van een ervaring. Bij 
wijze van inleiding schets ik de gedachtegang die ik tot nu toe gevolgd heb vanuit dit 
perspectief.

Truffaut wijst op de breuk met de ‘canon van de klassieke film’ in zijn kritiek uit 1956 op 
Bressons Un condamné à mort s’est échappé (1956). De opeenvolging van de shots is na-
melijk niet langer bepaald door een scenische dramaturgie, maar in functie van de vooraf 



270 271

Met de casestudie van Elephant (1989) van Alan Clarke heb ik het audiovisuele akkoord 
voorgesteld als een audiovisueel moment waarin complexe en subtiele verbindingen tus-
sen beeld en klank tot stand komen. Vanuit de genetische fenomenologie van Husserl 
leren we dat dit moment in de drieledige structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn als 
tijdsveld wordt ervaren. Binnen de audiovisuele waarneming wordt dit audiovisuele ak-
koord een knooppunt waarin verschillende werelden samenkomen. 

In dit audiovisuele akkoord speelt niet zozeer de auditieve herkenbaarheid van de klank-
bron een belangrijk rol in het herkennen van een geluid, maar vooral het luisteren naar de 
(complexe) actie die het geluid tot stand laat komen. Dit is wat we leren uit de neurolo-
gische onderzoeken van Gazolla (2007).

Hiermee wordt Chions concept van de synchrese als basis van het audiovisuele contract 
verfijnd: het gaat om het samenkomen in de audiovisuele waarneming van een opgeno-
men geluid als energetische beweging met een eigen ruimtelijkheid en een zichtbare bron 
van het geluid of een zichtbare actie die synchroon met de geluidsbeweging geïnterpre-
teerd kan worden.

In deze beschrijving van de audiovisuele waarneming verschuift het accent naar de be-
schrijving van de luisterstrategie. Dit heeft als consequentie dat de cineast niet alleen het 
geluid als filmisch element hanteert, maar ook de verschillende luisterstrategieën binnen 
het klankconcept van zijn film opneemt. 

In dit laatste hoofdstuk bespreek ik in verschillende stappen de consequentie van de feno-
menologische benadering van het geluid en het luisteren binnen een audiovisuele waar-
neming. Vanuit dit perspectief, stel ik de vraag naar de rol van het geluid binnen de over-
dracht van een ervaring in de film. In dit kader stel ik de filmfenomenologie van Vivian 
Sobchack voor. Zij zet in het begin van de jaren negentig een eerste stap in de filmtheorie 
om het lichaam van de waarnemer centraal te stellen in de filmperceptie. Hiermee wijkt 
ze af van Deleuzes filmtheorie die, op de keper beschouwd, en ondanks zijn filosofische 
noties omtrent het belichaamde denken, nog te veel aansluit bij het connectionistische 
cognitivisme van de jaren tachtig dat, gebaseerd op input en output, geen rekening houdt 
met de zintuiglijke en motorische verbondenheid van en lichaam met de omgeving. Het 
is immers pas vanaf de jaren negentig dat in een belichaamde benadering van het brein 
(embodied dynamicism) het cognitief onbewuste niet langer los gezien wordt van de emo-
ties en de bewegingen (motor actions) in de wereld (Thompson 2007: 4-5).

In het volgende hoofdstuk wil ik een aantal suggesties uitwerken die volgens mij bijdra-
gen tot een beter inzicht (in theorie en praktijk) in de rol van het geluid in de overdracht 
van een ervaring in de film, namelijk het eerstepersoonsperspectief in de creatie en de waar-
neming van de film; de superpositie van auditieve en visuele ruimtes in de creatie en de 
waarneming van een film; het audiovisuele akkoord als tijdsobject; het denken in beweging 

tussen het belichaamde subject en het object de constitutie van een intentioneel object 
te beschrijven, maar eveneens om de resonantie en de synchrone modulatie van het be-
lichaamde subject in correlatie met het geluid als energetische beweging te bespreken. 

Het perspectief van de eerste persoon is verschillend van een louter subjectieve ervaring in 
de zin dat het niet gaat om een eenzijdige beweging waarin het subject (de toeschouwer/
luisteraar) de film in zich opneemt en ‘persoonlijk verwerkt’. Het gaat om een correlatie 
tussen het subject en het intentionele object, tussen de intentionele act en het intentionele 
object. Met het geluid als tijdsobject en het lichaam als resonant waarnemend lichaam is 
er eveneens sprake van een niet-objectgerichte lichamelijke intentionaliteit. In de bewoor-
dingen van Merleau-Ponty gaat het over de verbondenheid tussen het resonante lichaam 
van het subject en het object. De eenheid komt tot stand in de intentionele boog. Het is, 
met andere woorden, vanuit het perspectief van de eerste persoon als een gesitueerd-zijn 
in tijd en ruimte dat de structuur van een film eveneens door de toeschouwer/luisteraar 
wordt gevormd. 

In deze benadering is de film geen ‘filmtekst’ meer die in zijn totale samenhang van de fil-
mische elementen kan worden geanalyseerd zonder rekening te houden met de perceptie 
van de film. Er is geen eenzijdige ‘boodschap-medium-ontvanger’-structuur meer. Vanuit 
fenomenologisch standpunt wordt de tijdsstructuur van de film een veldstructuur waarin 
zowel de drieledige structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn (protentie – eerste impres-
sie – retentie) doorwerkt als de structuur die tot stand komt door de intentionele boog die 
de toeschouwer/luisteraar maakt vanuit zijn eerstepersoonsperspectief. 

Vanuit zijn situering als eerste persoon kan de cineast binnen deze veld-tijdstructuur ver-
schillende leefwerelden tegelijkertijd laten co-existeren. Binnen de film speelt het geluid 
hierbij een essentiële rol. Via het lichaam als bewegingszintuig beweegt de toeschouwer/
luisteraar mee met de bewegingen in de film en brengt hij op zijn beurt een eenheid van 
zintuiglijke indrukken tot stand. 

Als in het begin van de film Gerry de soundscape van Leslie Schatz aanwezig is bij de eerste 
stappen van de Gerry’s, dan is men daar als toeschouwer/luisteraar niet mee bezig. De 
eerste (onopgemerkte) soundscape wordt passief ervaring en bereidt een volgend moment 
in de film voor. Het is het begin van een spoor dat getrokken zal worden doorheen de 
film. Het geluid kan eveneens andere werelden of ruimtes oproepen en laten co-existeren 
met het actuele beeld, zoals het geval is in Un condamné à mort s’est échappé van Bresson, 
waar de wereld van de cipiers in het geluid opgeroepen wordt. De bewegingskwaliteiten 
van het geluid waarmee we pre-reflectief resoneren en die een lichamelijke intentionaliteit 
motiveren (passieve genese bij Husserl) choreograferen de toeschouwer/luisteraar door-
heen het landschap van zintuiglijke indrukken. 
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ment. In de retentie werkt het verleden-zijn door zonder aan de oppervlakte te komen. 
Dus zonder een ‘herinneringsbeeld’ of een ‘wereldbeeld’ of een ‘droombeeld’ te worden. 
Dit doorwerken is mogelijk omdat Husserl naast de objectgerichte act-intentionaliteit 
een fungerende intentionaliteit erkent die de eerste mogelijk maakt: de passieve genese 
maakt de actieve synthese mogelijk. De passieve genese is verbonden met het lichaam 
van de waarnemer en in die zin is de tijdsstructuur van de film die tot stand komt bij de 
waarnemer geen absolute tijdsstructuur, maar eveneens verbonden met de waarneming 
van het subject.

In de fenomenologie van Merleau-Ponty worden enerzijds de innerlijke tijdsstructuur en 
de kinaesthetische gewaarwordingen van Husserl en anderzijds de bewegingstheorie van 
Bergson verwerkt. Merleau-Ponty brengt het lichaam van de waarnemer zelf binnen de 
waarneming van de beweging (iets wat Bergson niet gedaan had) en merkt op dat Bergson 
heel terecht de continuïteit (van de tijd) als essentieel verschijnsel van de tijd voorstelde, 
maar dat het een vergissing was van hem om de eenheid van de tijd door de continuïteit 
te verklaren. 

Bergson avait tort d’expliquer l’unité du temps par sa continuité, car cela revient 
à confondre passé, présent et avenir, sous prétexte que l’on va de l’un à l’autre par 
transitions insensibles, et enfin à nier le temps. Mais il avait raison de s’attacher à la 
continuité du temps comme à un phénomène essentiel. Il faut seulement l’élucider. 
(1945: 481)

Het essentiële verschil tussen een deleuziaanse (compositorische) opvatting van de film 
als een tijdsbeeld en een fenomenologische benadering van de film als een ervaren tijdsveld 
ligt in de gesitueerdheid van de waarnemer. In een fenomenologische benadering wordt 
de samenhang van de film bepaald door de complexe textuur van het tijdsveld, die door 
de gesitueerdheid van de waarnemer is bepaald. 

Zoals Deleuze het zelf aangeeft, is zijn tijdsbeeld geïnspireerd op de compositietheorie van 
Boulez: Deleuze onderscheidt in zijn tijdsbeeld opsignes, sonsignes, tactisignes, lectosignes, 
chronosignes en noosignes, die verbonden zijn door relationele structuren. Deze relationele 
structuren zijn niet hiërarchisch of vastgelegd in verbindingswetten (van causaliteit bij-
voorbeeld), maar worden georganiseerd volgens veranderlijke schema’s die Deleuze wor-
dingsprocessen noemt in plaats van veranderingsprocessen (Stalpaert 2001: 79). 

In de rizoomstructuur zijn verschillende centra tegelijkertijd aanwezig. Het is een ruimte 
van menigvuldigheden, gekenmerkt door een veelheid van verbindingsmogelijkheden 
vanuit één punt. De film wordt voor Deleuze een systeem van beelden en tekens, een spi-
rituele automaat waarin thema’s, situaties en personages bedacht worden. Deze automaat 
is gekenmerkt door twee complementaire betekenissen. Aan de ene kant kan de automaat 

en de poëtische verbinding als uitgangspunt voor het samen-stellen van het audiovisuele 
akkoord; de mogelijkheid tot een poëtische verbinding van innerlijke en uiterlijke werel-
den via het geluid. 

Ik sluit dit hoofdstuk af met Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan, waarin ik 
bespreek hoe Ceylan in de samenstelling van de audiovisuele akkoorden bij de luisteraar/
toeschouwer vooral een voeling met de relatie tussen de personages tot stand brengt.

2. 
DE INNERLIJKE SAMENHANG VAN EEN 

‘COMPOSITIERUIMTE’ BIJ DELEUZE TEGENOVER 
EEN SAMENHANG DIE TOT STAND KOMT IN EEN 

BELICHAAMDE WAARNEMING

Het co-existeren van verschillende tijden en ruimtes vinden we zeer mooi uitgewerkt in 
het kristalbeeld dat Gilles Deleuze heeft ontwikkeld in zijn filmtheorie. In het kristalbeeld 
(als vierde indirecte tijdsbeeld) co-existeert het actuele beeld met het virtuele beeld, dat 
een droombeeld, een wereldbeeld of een herinnering kan zijn.89 Actueel en virtueel beeld 
bestaan naast elkaar door de splitsing in het kristalbeeld (Deleuze 1985: 106). Deleuze ziet 
in deze simultaneïteit een tijdsbeeld als getuigenis dat de tijd zich op elk moment splitst 
in een heden en verleden. Het kristalbeeld kan met andere woorden de aanleiding vormen 
om de cognitieve herkenning van het kennissubject te overstijgen, waar volgens de tra-
ditionele opvatting van de tijd het verleden achter ons ligt en de toekomst ver voor ons. 

Ce qu’on voit à travers la vitre ou dans le cristal, c’est le temps, dans son double mou-
vement de faire passer les présents, d’en remplacer l’un par l’autre en allant vers l’avenir, 
mais aussi de conserver tout le passé, de le faire tomber dans une profondeur obscure. 
(Deleuze 1985: 116)

Deleuzes opbouw van tijdsbeelden vindt zijn inspiratie in de tijdsopvatting van Bergson. 
Het actuele moment is voor Bergson steeds verbonden met het verleden dat zich in dat 
moment actualiseert. Bergson actualiseert het verleden in de levendige herinnering. Dit 
is verschillend van de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl dat hij 
voorstelt als een samengaan van protentie, eerste impressie en retentie in een actueel mo-

89 De door Deleuze opgesomde perceptiebeelden – herinneringsbeelden, droombeelden, 
wereldbeelden en kristalbeelden – zijn indirecte tijdsbeelden voor zover zij zich slechts 
tijdelijk losmaken uit hun directe verankering in de handeling. (Deleuze 1985: 92-128; 
Stalpaert 2001 : 69).
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Deleuze echter niet meer meegenomen in deze gedachtestructuur. Met het tijdsbeeld had 
hij immers ‘afstand gedaan’ van het sensomotorische schema van Bergson. Deleuze opent 
daarmee nieuwe mogelijkheden om muziek en geluid te denken als zuivere situaties die 
niet noodzakelijkerwijze illustratief ondergeschikt zijn aan een verhaal of een beeld. Maar 
als we Deleuze terugkoppelen naar Boulez’ compositietheorie, wordt de indruk gewekt 
dat Deleuze het in zijn filmtheorie eerder heeft over de compositie van de film en de situ-
ering van de toeschouwer in de waarneming ervan buiten beschouwing laat. Dit kan zeker 
genuanceerd worden. Toch maakt deze invalshoek duidelijk dat Deleuze nog te sterk aan-
sluit bij het connectionistische cognitivisme van de jaren tachtig om de overdracht van de 
innerlijke beweging doorheen het belichaamde denken in de toeschouwer bespreekbaar 
te maken. Ik wil dit hier even toelichten. 

Deleuze stelt dat het brein het filmscherm is geworden. Het is naar de kennis van het 
brein dat we ons moeten richten om meer te weten te komen over de film: “le cerveau, 
c’est l’écran” (Bergala 1986).

Ce n’est pas la psychanalyse ni la linguistique, c’est la biologie du cerveau qui four-
nirait des critères, parce qu’elle n’a pas de l’inconvénient des deux autres disciplines 
d’appliquer des concepts tout faits. […] les circuits qui entraînent les personnages 
[…] les ondes sur lesquelles ils s’installent, sont des circuits cérébraux, des ondes 
cérébrales. Le cinéma tout entier vaut par les circuits cérébraux qu’il instaure, juste-
ment parce que l’image est en mouvement. (Deleuze 1990: 85-6)

Wat betrekking heeft op de hersenen is volgens Deleuze niet te reduceren tot een intel-
lectueel begrijpen. De hersenen hebben verschillende functies en vermogens. 

Cérébral ne veut pas dire intellectuel : il y a un cerveau émotif, passionnel […] Là-
dessus, la question qui se pose concerne la richesse, la complexité, la teneur de ces 
agencements, de ces connections, disjonctions, circuits et courts-circuits. (1990: 86)

Hiermee sluit Deleuze dus aan bij het connectionistisch cognitivisme van de jaren tachtig. 
Maar ondertussen is de kennis van de werking van het brein fundamenteel uitgebreid en 
veranderd en is een andere periode binnen de cognitieve wetenschappen aangebroken. 

De filosoof Evan Thompson omschrijft in Mind in Life (2007) de term “cognitive science” 
als naam voor een twintigste-eeuws wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat psycho-
logie, neurowetenschappen, linguïstiek, computerwetenschappen, artificiële intelligentie 
en filosofie samenbrengt. Het doel hiervan is de principes en mechanismen van kennis 
expliciet te maken. Thompson onderscheidt drie fases in de cognitieve wetenschappen. 
In een eerste fase (1950-1970) zet men zich af tegen de behavioristische psychologie. De 
werking van de digitale computer staat hier als model voor de functionering van de geest.

opgevat worden als een grote spirituele automaat die de gedachte tot in haar meest verhe-
ven vorm beoefent. Aan de andere kant betekent deze automaat ook een psychologische 
automaat die bezeten is van zijn eigen gedachte. Deleuze legt de nadruk op de nieuwe 
organisatorische mogelijkheden die de nieuwe status van de filmische elementen als rizo-
men bewerkstelligen en verbindt dit met de nieuwe technologische mogelijkheden. 

Elles [les nouvelles images] sont l’objet d’une réorganisation perpétuelle où 
une nouvelle image peut naître de n’importe quel point de l’image précédente. 
L’organisation de l’espace y perd ses directions privilégiées, et d’abord le privilège 
de la verticale dont témoigne encore la position de l’écran, au profit d’un espace 
omnidirectionnel qui ne cesse de varier ses angles et ses coordonnées, d’échanger 
la verticale et l’horizontale. Et l’écran lui-même, même s’il garde une position ver-
ticale par convention, ne semble plus renvoyer à la posture humaine, comme une 
fenêtre ou encore un tableau, mais constitue plutôt une table d’information, surface 
opaque sur laquelle s’inscrivent des “données”, l’information remplaçant la Nature, 
et le cerveau-ville, le troisième œil, remplaçant les yeux de la Nature. […] C’est le 
couple cerveau-information, cerveau-ville, qui remplace œil-Nature. (1985: 347-9)

Bij dit citaat kan de vraag gesteld worden in hoeverre Deleuzes opvattingen over het 
nieuwe filmbeeld vergeleken kunnen worden met de opvatting van Boulez over de com-
positieruimte. De eenheid van een compositie voltrekt zich volgens hem op het spirituele 
niveau. Deleuze verwijst letterlijk naar Boulez en de ‘reeks’ als basis van de nieuwe tijds-
structuur die hij voorstelt in het tijdsbeeld. 

Ce qu’on dit de plus simple concernant la musique de Boulez, on le dira aussi du 
cinéma de Godard: avoir tout mis en série, avoir institué un sérialisme généralisé. 
(1985: 361)

De reeks stelt hij voor als een serie van beelden die niet meer in een verloop zijn verbon-
den, maar vanuit hun (inhoudelijke) kracht functioneren en multi-inzetbaar vanuit een 
mogelijkheid, een potentie. 

L’avant et l’après ne sont donc plus des déterminations successives du cours du 
temps, mais les deux faces de la puissance, ou le passage de la puissance à une puis-
sance supérieure. L’image-temps directe n’apparaît pas ici dans un ordre des coexis-
tences ou des simultanéités, mais dans un devenir comme potentialisation, comme 
série de puissances. Ce second type de chronosigne, le génesigne, a donc aussi pour 
prioriété de mettre en question la notion de vérité. (1985: 360)

Deleuzes seriële gedachtegang staat tegenover de narratieve cinema met haar causaal line-
air verloop, met haar filmische ruimte die gereduceerd wordt tot een optische ruimte, met 
haar klankband die afhankelijk is gemaakt van beeld of vertelling. Het tijdsbeeld is een 
nieuw filmbeeld dat hij voorstelt als een manier van denken. De bewegingsgedachte heeft 
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3. 
VIVIAN SOBCHACK: DE FENOMENOLOGIE VAN DE 

FILMERVARING
 

Vivian Sobchack neemt in The Address of the Eye (1992) de existentiële fenomenologie van 
Merleau-Ponty als uitgangspunt van haar studie. Zelf voelt ze zich verwant met de film-
theorie van Deleuze, maar ze onderscheidt zich hiervan juist omdat Deleuze niet vertrekt 
vanuit de belichaamde situatie van de toeschouwer/luisteraar en van de film: “Deleuze, 
however, neglects the embodied situation of the spectator and of the film” (1992: 31). 

Film is voor Sobchack een rechtstreekse vorm van communicatie met een intersubjec-
tieve basis. Ze stelt de filmervaring voor als een communicatiesysteem dat gebaseerd is 
op een lichamelijke waarneming als voertuig voor een bewuste expressie. Sobchack leidt 
haar filmfenomenologie in met de opmerking dat de drie metaforen die de gangbare 
filmtheorie domineren (het beeldkader, het venster en de spiegel) de film voorstellen als 
een statisch object dat gevat is in een rechthoekig kader (1992: 16). Ze wijst erop dat de 
filmervaring hierin geen plaats krijgt. Vanuit het centrale thema van de fenomenologie, 
namelijk de intentionaliteit, stelt ze de filmervaring voor als een wederkerige structuur 
die de activiteit van de perceptie en de expressie correleert en laat afwisselen (1992: 18). 

Sobchack plaatst haar filmtheorie tegenover de meeste filmtheorieën die de kant van de 
toeschouwer/luisteraar niet in acht nemen. Hiermee neemt ze niet alleen een esthetisch, 
maar eveneens een politiek standpunt in, in een tijdperk dat ze de “crisis of the real” 
noemt waarin de virtuele wereld en de technologie de bovenhand lijken te hebben (1992: 
300). De elektronische ruimte ‘ontlichaamt’, stelt ze. In dit milieu heeft de hedendaagse 
filmtheorie zich afgezet tegen de traditionele en de klassieke filmtheorie. Maar hierin 
zijn het levende lichaam en de subjectieve ervaring vergeten geraakt en bijgevolg ook 
een kritische attitude tegenover instellingen. Ze beklemtoont de persoonlijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid, zowel van de filmmaker als van de toeschouwer. Hiermee situeert 
Sobchack de benadering van de film vanuit een intersubjectieve belichaamde filmervaring 
in een politiek en maatschappelijk debat over film dat zelden wordt aangekaart, meer be-
paald de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de cineast en de toeschouwer/luisteraar 
binnen de filmervaring. Sobchack omschrijft de elektronische ruimte als een autonoom 
systeem dat binnen een omgeving functioneert door artificiële input en output, los van 
het menselijke lichaam. Volgens Sobchack brengt een kritiekloos opnemen van de ont-
lichaamde elektronische ruimte als virtuele ruimte de vrijheid en het verantwoordelijk 
standpunt van de cineast en de toeschouwer/luisteraar in het gedrang.

Sobchack introduceert een ongewone manier om film te bespreken. Ze legt de focus op 
de filmervaring als een gedeelde ervaring. Ze spreekt over een “onbewoonde ruimte van 
directe ervaring” die de voorwaarde is voor een belichaming van de filmervaring en die 

The brain is a computer, a “physical symbol system”, and mental processes are car-
ried out by the manipulation of symbolic representations in the brain. […] Cog-
nitivism made meaning, in the sense of representational semantics, scientifically 
acceptable, but at the price of banishing consciousness from the science of mind. 
(2007: 4-5)

In een tweede fase (connectionisme) is het neurale netwerk de centrale metafoor voor het 
brein. 

According to connectionism, artificial neural networks capture the abstract cognitive 
properties of neural networks in the brain and provide a better model of the cognitive 
architecture of the mind than the physical symbol systems of cognitivism. (2007: 9)

Deze connectionistische systemen houden geen rekening met de zintuiglijke en moto-
rische verbondenheid (coupling) met de omgeving. Zij opereren op basis van artificiële 
input en output. De belichaamde waarneming heeft er geen plaats. 

Vanaf de jaren negentig ontstaat er een richting binnen de cognitieve wetenschap waarin 
het brein en de reële wereld niet langer ontkoppeld worden. Dit betekent een belichaam-
de benadering van het brein (embodied dynamicism) die rekening houdt met emoties en 
de bewegingen (motor actions) in de wereld. 

The characterization of the cognitive unconscious is offered not as hypothetical 
construct in an abstract functionalist model of the mind, but rather as a provisional 
indication of a large problem-space in our attempt to understand human cognition. 
(2007: 12) 

Dit embodied dynamicism wordt door Varela, Thompson en Rosch in 1991 verbonden 
met de fenomenologische beschrijvingen van menselijke ervaring, wat ze voorstellen als 
de enactive approach. Binnen deze nieuwe richting geldt de passieve genese als motivatie 
voor actieve synthese zoals die door zowel Husserl als door Merleau-Ponty zijn uitge-
werkt, als een essentieel gegeven in de benadering van de ervaring en de waarneming. 
Centraal in deze benadering staat de beweging en het lichaam als bewegingszintuig. Een 
waarneming komt op een actieve manier tot stand. Het gesitueerde resonante lichaam 
stelt zich open om te kunnen waarnemen. Het sensomotorische schema dat Deleuze 
naast zich heeft neergelegd om het tijdsbeeld te kunnen ontwikkelen, is als een boeme-
rang teruggekomen en staat nu in het middelpunt van de belangstelling door de laatste 
neurologische en neurofysiologische ontdekkingen. Door de fenomenologie niet op te 
nemen in zijn denken, heeft Deleuze de vergissing gemaakt om de ‘natuurlijke instelling’ 
die door gewoonte, cultuur, persoonlijke geschiedenis, enz. is bepaald te verwarren met 
een fundamenteel gegeven van de waarneming, namelijk het lichaamsschema dat een 
gerichtheid naar de wereld mogelijk maakt. Binnen de filmtheorie is het Vivian Sobchack 
die het belang van een belichaamde filmervaring onderkent. 



278 279

in haar filmtheorie de mogelijkheid om klank te bespreken als ‘gids’ in de (ruimtelijke) 
betrokkenheid van het subject tegenover een object. 

In “When the Ear Dreams” (2005) schrijft Sobchack over de functie van het geluid in 
Dolby Trailers. Daarin werkt ze vanuit Bachelards Poétique de l’espace (1957) door op het 
verbeeldende vermogen van het geluid als energetische beweging. Ze stelt voor om over 
de animatic apparatus in film te spreken in plaats van over de cinematic apparatus.

Unlike the cinematic apparatus, bent on constituting sequences and scenes from 
fragmented shots, the animatic apparatus is interested in frames, images, cuts and 
parts more as events and occurrences than elements or components. (2005: 13)

Voor Sobchack is het waarnemende lichaam het centrum van de filmperceptie. Elk zin-
tuig biedt een eigen toegang tot de wereld. De verschillende zintuiglijke indrukken inter-
ageren in de waarneming van het subject dat verweven is met de waargenomen wereld. 
Film is voor Sobchack een directe vorm om zintuiglijke indrukken en waarnemingen, die 
niet noodzakelijk betekenis-hebbend, maar betekenis-generend kunnen zijn, te commu-
niceren. Er is een intersubjectieve ruimte tussen de cineast en de toeschouwer/luisteraar 
waarin perceptie en expressie worden gedeeld. Bij Sobchack wordt de cineast weer een 
auteur en de film een gedeelde ervaring tussen toeschouwer/luisteraar en cineast. 

4. 
HET CONCEPT VAN SYNCHRESE EN VAN SYNCOPE  
VANUIT HET EERSTEPERSOONSPERSPECTIEF IN DE 

CREATIE VAN EEN FILM
 

De doelstelling van mijn onderzoek is niet zozeer een ‘theorie over het geluid in de film’ 
te ontwikkelen, maar om een beter inzicht te krijgen in de rol die het geluid kan spelen 
om een ervaring over te dragen in de film. Hoe kan een cineast nadenken over het ‘audio-
visuele contract’ van beeld en geluid in de film of over de heautonomie van het geluid in 
de film? In het tweede hoofdstuk heb ik drie verschillende theorieën over het samengaan 
van beeld en geluid voorgesteld. 

Michel Chion vertrekt vanuit datgene wat in het filmkader gebeurt om het geluid te 
plaatsen ten opzichte van het filmbeeld. Hij spreekt over de meerwaarde van het geluid 
in de film. Chion positioneert de geluiden in de filmische optische ruimte. In die zin kan 
het geluid deze filmische ruimte vergroten buiten de visuele horizon (het kader). Wat niet 
aan een visuele bron gekoppeld kan worden, wordt akoesmatisch genoemd. Met andere 
woorden, Chion stelt de visuele waarneming centraal in de audiovisuele waarneming en 

deze ervaring toegankelijk en zichtbaar maakt voor ieder bewustzijn die deze ervaring 
‘beleeft’(1990: 9). Met andere woorden, schrijft ze, de directe ervaring en de existentiële 
tegenwoordigheid in de film behoort zowel tot de film als tot de toeschouwer/luisteraar. 
Sobchack kiest voor een belichaamde ervaring van de film en verwijst naar de lichamelijke 
intentionaliteit van Merleau-Ponty. De filmtheorie van Sobchack is vooral gericht op het 
tot stand komen van het betekenisaspect van de film, waarin zij het intersubjectieve als 
basis van de ‘objectieve’ cinematische communicatie beklemtoont90 (1992: 6). De ‘film-
tekst’ wordt dan niet als een ‘gecodeerde tekst’ bestudeerd, maar als een potentieel van 
betekenissen die tot stand komen in de filmperceptie van de toeschouwer/luisteraar. In 
navolging van haar mentor R.L. Lanigan bespreekt Sobchack betekenisvorming in ter-
men van capta die opgenomen en gestructureerd worden als objectieve facta in de acta. 

The data for phenomenology are not the preconceived constructs we accept as “gi-
ven” and objective facts, but the capta of human and lived existence that are “taken 
up” and structured as objective facta in the acta, or practices, or human experience. 
(Lanigan in Sobchack 1992: 28)

Hiermee legt Sobchack het accent op de correlatie tussen de film en de toeschouwer/
luisteraar in de perceptie van de film. Vertrekkend vanuit de lichamelijke betrokkenheid 
van de toeschouwer/luisteraar ten opzichte van de film, plaatst zij, in tegenstelling tot 
Deleuze (die de tijd centraal stelt in zijn filmtheorie), de (historische) situationele ruimte 
centraal in haar filmanalyse.

It is not time, but space – the significant space lived as and through the objective 
body-subject, the historical space of situation – that grounds the response to those 
questions and the question of cinematic signification in the present study. (1992: 31)

Dit inzicht van Sobchack over de ruimte in de film is in het kader van deze studie over 
de overdracht van een ervaring via het geluid cruciaal. Het ruimtelijke aspect van de 
klankbeweging en de situering van de luisteraar ten opzichte van het klinkende object 
zijn de essentiële elementen om over het (opgenomen) geluid in de film na te denken. 
Een geluid dat van heel dichtbij is opgenomen, kan immers een intieme betrokkenheid 
meegeven in een ervaring die blijft doorwerken, zelfs al ‘begeleidt’ deze klank een beeld 
dat heel afstandelijk is opgenomen. Er is immers steeds een (ruimtelijke) relatie tussen het 
lichaam van het horende subject en het geluid (Noë 2006: 160-1). Sobchack introduceert 

90 In haar boek The Address of the Eye (1992) verwijst Sobchack naar haar mentor R.L. Lanigan 
die Merleau-Ponty vooral vanuit de taal en het spreken heeft bestudeerd. Cf. Lanigan R.L., 
1972. Speaking and Semiology: Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenological Theory of Existential 
Communication. The Hague: Mouton Press; Lanigan R.L., 1977. Speech Act Phenomenology. 
The Hague: Martinus Nijhoff; Lanigan R.L., 1988. Phenomenology of Communication: 
Merleau-Ponty’s Thematics in Communicology and Semiology. Pittsburg: Duquenne University 
Press.
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Bovendien zijn er gradaties aan te brengen in de ‘intensiteit’ van synchrese: als Jacques 
Tati in Mon Oncle (1958) voetstappen bruïteert met pingpongballetjes, dan klinken die 
voetstappen ‘raar’. Dat wil zeggen dat we het geluid wel synchroon met de zichtbare voet-
stappen verbinden, maar dat we toch onze twijfels hebben over de overeenkomst. 

Dit is het punt waarop Véronique Campan het begrip syncope inschakelt om duidelijk te 
maken dat de ‘auditieve zintuiglijke kaart’ (om het met de woorden van Berthoz uit te 
drukken) niet volledig samenvalt met de visuele zintuiglijke kaart. Ook motorisch klopt 
er iets niet in het waarnemen van het gewicht en de ondergrond van de stappen. Het gaat 
om een nieuw geluid dat aandacht vraagt. 

Campans echo-theorie kan hier al toegepast worden: in het opgenomen geluid zitten de 
eigen ruimtelijke eigenschappen van het oorspronkelijke geluid vervat. Zij worden niet 
direct ‘waargenomen’, maar als toeschouwer/luisteraar word je ze wel gewaar en spelen ze 
een rol in de manier waarop je de stappen zal ‘opvatten’. De kinaesthetische gewaarwor-
ding motiveert de intentionele act, maar werkt eveneens door in de passieve synthese. Het 
is dit samengaan van passieve en actieve synthese waar Tati mee speelt. Alles is begrijpelijk 
en herkenbaar, maar toch is er een raar ‘gevoel’. Deleuze zou spreken van een interval. Ik 
stel voor om hier te spreken van een gelaagdheid in de constitutie van het intentionele 
object: door de nuances in het geluid laat Tati andere ervaren werelden co-existeren met 
het actuele filmbeeld. 

Zelfs als beeld en geluid synchroon samengaan en de illusie is gewekt dat ze deel uitmaken 
van dezelfde audiovisuele beweging, betekent dit nog niet dat er in de waarneming een 
eenheid van motorische beweging tot stand komt. In het geval van Tati kan je spreken 
van twee bewegingen: een auditieve beweging en een visuele beweging, die wel gelijktijdig 
verlopen, maar waarvan de bewegingskwaliteit (beweging) en de materialiteit (tactiel) in 
klank en beeld verschillen. Door deze discrepantie is de verbeelding en de activiteit in de 
hersenen in gang gezet. 

Le cerveau a besoin de créer, c’est un stimulateur inventif qui fait des prédictions sur 
les évènements à venir. Il fonctionne aussi comme un émulateur de réalité. (Berthoz 
1997: 13) 

Berthoz stelt het brein voor als een mededinger van de realiteit. We zijn snel bereid om 
oplossingen te verzinnen als bepaalde zintuiglijke indrukken onvolledig zijn of niet klop-
pen. Ons brein is creatief en niet louter receptief. 

In zekere zin hangt de visie van Deleuze over de heautonomie van beeld en geluid hier-
mee samen. Deleuze vertrekt vanuit de tegenpool van de synchrese: daar waar geluid en 
beeld elk een eigen informatie binnenbrengen, maar hun ‘zintuiglijke kaarten’ niet meer 
overeenstemmen en dus door elk van de zintuigen een andere wereld wordt weergegeven. 
Deze samenhang analyseert Deleuze vanuit het tijdsbeeld dat zich losgemaakt heeft van 

bundelt de andere zintuiglijke indrukken in het kijken. Hiermee wordt de transmodale 
zeggingskracht van het geluid gereduceerd ten behoeve van het visuele. 

Ik stel voor om het principe van het audiovisuele contract van Chion dat hij baseert op het 
principe van de synchrese (het artificieel samengaan van beeld en geluid) vanuit een eerste-
persoonsperspectief te benaderen en in een eerste stap te verbinden met het alerte luisteren 
en kijken van een in de ruimte gesitueerde waarnemer. 

Alain Berthoz (1997) ziet de samenwerking tussen kijken en luisteren afhankelijk van een 
alerte toestand, in een naar buiten gericht zijn om te weten of er al dan niet gevaar dreigt, 
of omgekeerd, om een prooi op het spoor te komen. 

C’est essentiellement une machine biologique qui doit reconnaître des objets en 
mouvement et identifier leur nouveauté à partir d’indices multisensoriels. Il récèle 
donc des secrets importants sur la façon dont le cerveau réalise la fusion multisenso-
rielle et l’extraction de signaux pertinents. Il controle entre autres comportements, 
les réactions d’orientation et d’évitement. […] le colliculus est donc impliqué dans 
l’anticipation et la prédiction motrice. (1997: 87)

Als je iets hoort, dan trekt dit geluid de aandacht en richt je je blik ernaartoe. Berthoz 
beschrijft de verschillende stappen doorheen de verschillende ruimtes. Stel, je hoort een 
deur die dichtslaat. Je richt je blik (een visuele ruimte) naar de klankbron (auditieve ruim-
te). Je hebt je bijvoorbeeld omgedraaid (lichamelijke ruimte). Het is in het samengaan 
van deze drie ruimtes dat de temporele en spatiale samenhang tot stand komt. Doordat 
de auditieve en visuele zintuiglijke kaarten samenvallen, worden dezelfde neuronen in de 
colliculus superior geactiveerd en wordt dus dezelfde motorische oriëntatie van het hoofd 
en de ogen geproduceerd. 

De colliculus superior bevat zowel zintuiglijke als motorische kaarten. De zintuiglijke kaar-
ten bestaan uit: een visuele kaart (rétino-topique), een kaart voor de sonore ruimte (audio-
topique) en een kaart die de delen van het lichaam weergeeft (somato-topique). Er is een 
bijzondere samenwerking tussen deze kaarten die het lichaam afstelt op de situatie. De 
neuronen in de colliculus superior zijn geactiveerd om de auditieve ruimte waar te nemen. 
Ze zijn niet zo gevoelig voor pure klanken en reageren meer op complexe geluiden (Ber-
thoz 1997: 87). In deze theorie van Berthoz kan een fysiologische verklaring gevonden 
worden voor de synchrese van Chion: het is het fenomeen van het samenvallen van de 
visuele en de auditieve kaart door het gelijktijdige samenvallen van de auditieve en visuele 
beweging. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de beweging aan de basis ligt van deze audio-
visuele perceptie en niet het beeld waarin het geluid als meerwaarde geldt. Chion vergist 
zich wat de visuele en de auditieve ruimte betreft, maar heeft een punt over de synchrese: 
de illusie dat het geluid veroorzaakt is door de virtuele visuele bron op het beeldscherm. 
Om een synchrese te laten ontstaan, is een beweging nodig. 
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5. 
DE SUPERPOSITIE VAN VISUELE EN AUDITIEVE RUIMTES

Ik keer terug naar het tweede besproken filmfragment uit Un condamné à mort s’est échap-
pé van Bresson, het fragment waarin Fontaine er voor de eerste keer in slaagt zijn deur te 
ontmantelen. Zonder te spreken over de voice-over, hoor ik in dit fragment twee soorten 
geluiden in relatie tot de optische ruimte op het scherm: de kleine geluiden waarvan we 
de bron ook kunnen zien en de voetstappen van de cipier buiten het scherm die een ver-
beelding van de cipier oproepen. Maar wat betekent dit dan precies? Welke soort beelden 
kan dan opgeroepen worden door het geluid? 

Als ik de verschillende luisterstrategieën afloop die ik heb voorgesteld, dan ontstaan er 
verschillende niveaus van luisteren die op hetzelfde moment co-existeren en geïnterpre-
teerd kunnen worden als de constitutie van een scène. Ik kan mijn luisteren richten naar 
datgene wat ik niet zie: ik kan mij het visuele beeld van de cipier in de gang voor ogen 
halen. Het gaat over een man die in de gangen en op de trappen van de gevangenis loopt 
en die deuren opent en sluit. Ik herken de situatie omdat deze scène in de film is vooraf-
gegaan door een andere scène waarin ik de cipier heb zien stappen en dezelfde geluiden 
heb gehoord. 

Tegelijkertijd schuilt zeer veel ruimtelijke informatie in de stappen: ik hoor de onder-
grond van de stappen, ik hoor de ruimte waarin de cipier stapt, ik hoor het verschil in 
het gebruik van zijn gewicht als hij trappen opgaat. In de opname van het geluid heb ik 
een luisterpunt meegekregen dat ik verbind met het personage van Fontaine. In zijn luis-
terpunt wordt de ruimtelijke signatuur door het geluid van de stappende cipier getekend. 

In de handelingen van de cipier (het openen en sluiten van de deuren) en in zijn stappen 
kan ik luisteren naar de bewegingskwaliteiten in het geluid: de manier waarop hij zijn 
gewicht gebruikt, lichtjes versnelt, assertief stapt. Laban heeft dit de mouvement signature 
genoemd. In een belichaamde manier van luisteren engageer ik de ervaring van mijn hele 
fenomenale lichaam om te resoneren met de efforts in de beweging van de cipier. Op dit 
niveau beweeg ik mee met de man. 

Merleau-Ponty spreekt hier over synchroniserende modulatie, wat betekent dat door het 
resoneren met het stappen van de man, mijn lichaam ‘gemoduleerd’ wordt. Er is een 
dynamische correlatie tussen het lichaam dat het geluid maakt in de beweging en het 
lichaam dat luistert. 

Veeleer dan een visueel beeld uit de herinnering, wordt in deze situatie een motorisch 
beeld van de cipier geëvoceerd. Het gaat over de manier waarop de bewaker stapt. Hoe 
preciezer ik luister, hoe beter ik de bewegingen ervaar en hoe beter ik zijn bewegingen in 
mijn lichaam kan naspelen. Op dit niveau luister ik op een pre-reflectieve wijze: ik analy-

het sensomotorische schema van Bergson en dat zich kenmerkt door een topografische 
gelaagdheid van actuele en virtuele beelden. 

Maar hoe ontstaat de samenhang van deze gelaagdheid in de waarneming? Hoe komt de 
filmische ruimte tot stand voor de toeschouwer/luisteraar? In het brein van de toeschou-
wer/luisteraar, stelt Deleuze. Maar zoals we reeds hebben beschreven, kan dit op verschil-
lende manieren begrepen worden en wordt dit in het geval van Deleuze meestal vanuit 
een connectionistisch cognitivisme geïnterpreteerd met ‘het brein als (receptief ) scherm’. 
Zowel Chion als Deleuze vertrekken in hun theorie van de film als een filmtekst waarin 
beeld en klank worden samengebracht. Ze vertrekken niet van de waarneming, niet van 
de bewegingsperceptie in de film en ook niet van de waarnemer die het centrum vormt 
van de waarneming en bij wie het geheel tot stand komt. 

Als alternatief voor de filmklanktheorie van Deleuze en Chion heb ik het filmische luis-
teren van Véronique Campan voorgesteld. Zij legt de nadruk op de zelfstandige status 
van het geluid als beweging. De klank emigreert en verandert, stelt ze. Elk sonoor spoor 
draagt de kenmerken van vroegere contexten in zich. Door zijn vage vorm houdt de 
klank verschillende mogelijkheden van betekenis in zich die in elkaar doordringen terwijl 
ze hun autonomie bewaren. Hierdoor kan het opgenomen geluid de echo zijn van het 
oorspronkelijke geluid en in een nieuwe context andere betekenissen opwekken of zich 
met andere visuele beelden verbinden. Campan heeft voorgesteld om wat het filmische 
luisteren betreft verder te werken op het ruimtelijke aspect van het geluid en op de akoes-
tische sporen van het geluid. 

Ondertussen heb ik in het vorige hoofdstuk geargumenteerd dat het geluid niet alleen 
het luisteren opent, maar ook heel sterk verbonden is met het motorische en dus ook 
het ruimtelijke waarnemen. Het geluid kan evenzeer als een energetische beweging (be-
luisterd of ) ervaren worden. In het ervaren van geluiden zijn het niet zozeer de ‘muzikale 
kenmerken’, maar eigenschappen die met verschillende zintuigen zijn verbonden die als 
adjectief gebruikt worden voor het beschrijven van het geluid. Het is en blijft moeilijk om 
de geluiden in woorden om te zetten, precies omdat ze in deze hoedanigheid niet vanuit 
muzikale parameters te bespreken zijn. Campan opent het veld voor de superpositie van 
de beleefde ruimtes. 
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gedachtewereld van Fontaine. Vanuit de geluidsopname krijg ik een luisterpunt mee, wat 
mij als luisteraar verankert in de hele situatie. 

In dit fragment wordt duidelijk dat de analyse van een film grondig verandert als we even 
van perspectief wisselen en vertrekken vanuit het luisteren naar een film, in plaats van 
vanuit het kijken ernaar. Het wordt duidelijk dat de cineast van zijn kant de mogelijkheid 
heeft om met het geluid een ervaring over te dragen. 

Stel nu dat we radicaal vertrekken vanuit het geluid en de filmanalyse zo opbouwen dat 
we enkel over een audiovisueel contract spreken wanneer het beeld een optische ruimte 
aanbiedt waarin het geluid zich kan nestelen. Met andere woorden, als we nu eens radi-
caal van het geluid zonder actueel beeld vertrekken, hoe sterk is dan de verbeelding die 
wordt opgeroepen bij het horen van een geluid? 

Une “image sonore” est réveillée en nous par l’écoute. Ses caractéristiques nous 
sont personnelles – notre mémoire étant l’empreinte de nos expériences propres. 
L’écoute constitue en quelque sorte une “réactivation” des instants passés stockés 
profondément, et le phénomène a le plus souvent lieu inconsciemment, cette résur-
gence se trouvant au coeur de la sensation. Cette image sonore est donc une image 
vivante, que nous régénérons dans l’espace de notre mémoire. Elle s’accompagne 
du déclenchement des fonctions pré-motrices voire motrices qui “ouvrent” et con-
nectent les synapses de notre système neuronal pour pouvoir répondre par le geste 
à toute perception. (Deshays 2010: 13-4)

Daniel Deshays verwijst naar Berthoz die als fysioloog duidelijk stelt dat de ruimte niet 
tot stand komt in het kijken of in de tastzin, maar in de beweging. Voor Merleau-Ponty 
co-existeert de virtuele abstracte beweging met de concrete beweging. Zo creëert Mer-
leau-Ponty een inzicht in het feit dat op hetzelfde moment verschillende beleefde ruimtes 
tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn in een filmmoment. 

Le mouvement abstrait est une fonction de ‘projection’ par laquelle le sujet du 
mouvement ménage devant lui un espace libre où ce qui n’existe pas naturellement 
puisse prendre un semblant d’existence. (1945: 129)

Hiermee heeft Merleau-Ponty niets vreemds uitgevonden en deze visie heeft in het hoog-
tij van de middeleeuwen zowel in de muziek als in de schilderkunst verschillende gedaan-
tes gekregen. Ik denk hierbij aan de middeleeuwse polyfonie en de gelijktijdigheid van 
gebeurtenissen in de schilderkunst van Pieter Brueghel de Oudere. 

In de polyfone motetten hebben de oude meesters het niet moeilijk om het verhaal van 
de mooie Marion te verweven met de devote aanbidding van de maagd Marie. Niet alleen 
worden twee verhalen met elkaar verweven, maar eveneens twee talen die door elkaar ge-
zongen worden. Terecht merkt Rick Altman op dat in de middeleeuwse schilderkunst, die 

seer de stappen van de bewaker niet op een reflectieve analytische manier. In mijn eigen 
lichaam kan ik ‘voelen’ op welke manier deze man beweegt (Merleau-Ponty).

In mijn gerichtheid op de geluiden die zich buiten mijn gezichtsveld afspelen, zijn al ver-
schillende luisterstrategieën aan de gang, die het me mogelijk maken om een motorisch 
en ruimtelijk beeld te vormen van datgene wat ik niet kan zien. Door de herinnering die 
via het geluid wordt geëvoceerd, kan ik me de man visueel voorstellen. 

Daarnaast kan ik me eveneens focussen op Fontaine zelf. Ik hoor de kleine geluiden 
waarmee Fontaine de deur ontmantelt. Deze geluiden geven niet alleen de bewegingskwa-
liteiten van zijn acties weer, maar geven tegelijkertijd de reactie van Fontaine weer op wat 
er gebeurt in de gang. In zijn luisteren worden de stappen van de gevangenisbewaker be-
tekenisvol door de context. Fontaine wil ontsnappen, hij moet dus heel alert zijn voor de 
bewaker. Als toeschouwer/luisteraar ken ik deze situatie door de voorgaande momenten 
in de film met Fontaine ten opzichte van gevangenisbewakers. Deze momenten spelen nu 
een constitutieve rol in de betekenis van dit moment. 

Tegelijkertijd creëert de voice-over een soort afstandelijkheid ten opzichte van de situatie 
die in beeld en geluid in het heden gebeurt, maar in de voice-over als een herinnering wordt 
geëvoceerd. Deze complexiteit houdt de volledige identificatie met het personage tegen.

In de film luister ik met Fontaine naar de geluiden die zich buiten zijn cel afspelen. Deze 
geluiden zijn opgenomen vanuit zijn luisterpunt. Zijn lichaam is gesitueerd in tijd en 
ruimte. Ik resoneer eveneens mee met het luisterende lichaam van Fontaine als een gesi-
tueerd lichaam in de virtuele diëgetische ruimte van de film. Ik zie niet alleen zijn reactie 
of hoor niet alleen wat hij aan het doen is, maar ik voel ook wat er gebeurt. Met Fontaine 
ga ik door dit fragiele moment. Gefocust op deze ervaring is de visuele voorstelling van 
de gevangenisbewaker niet zo belangrijk. Veel belangrijker is het om te luisteren naar zijn 
bewegingen. Ik luister mee met Fontaine, hoe zijn stappen zich verplaatsen, en ik neem 
de lichamelijke reactie van Fontaine waar in het geluid. 

Mijn lichaam resoneert met de stappen van de gevangenisbewaker om te begrijpen wat 
er gebeurt. Mijn oren zijn naar buiten gericht en luisteren naar de bron van het geluid 
zonder ze te zien. Ik resoneer met de acties van Fontaine. Hiervan ben ik me veel minder 
reflectief bewust. Maar de verhouding tussen de heel stille geluiden die Fontaine veroor-
zaakt in de cel en de niets ontziende luide stappen die we enkel horen, verankeren mij 
op een bepaalde manier in de situatie vanuit het standpunt van Fontaine. Uiteindelijk 
ervaar ik zelf met de hele situatie de complexiteit van de drie verschillende en met elkaar 
verknoopte werelden: de intieme wereld van Fontaine die een vluchtplan heeft waarvan 
ik als toeschouwer/luisteraar op de hoogte ben, de vijandige gevangenisomgeving waar 
Fontaine wil uitbreken en die bedreigend is, het meer beschouwende standpunt van de 
verteller die deze situatie uit het verleden evoceert en mij binnenleidt in de innerlijke 
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vanuit onze ogen als toeschouwers die de verschillende taferelen aflezen en naast elkaar 
zetten. In het kijken richten we onze ogen van het ene naar het andere tafereel. Het ob-
jectgerichte kijken als act is met andere woorden lineair gestructureerd. Bij het luisteren 
ligt dit anders. We zijn veel beter in staat om verschillende dingen tegelijkertijd te horen. 
De optische ruimte komt niet altijd overeen met de auditieve ruimte of met de beleefde 
ruimte: het kan zijn dat onze oren gericht zijn naar iets wat veraf ligt. In de auditieve 
ruimte geldt het perspectief van de optische ruimte niet. 

Wat ik hypothetisch beschreven heb in de scène van de Boerenbruiloft vergelijk ik nu met 
een filmscène uit Venus Versus Me (2009) een kortfilm van de jonge Vlaamse cineaste 
Nathalie Teirlinck. Venus Versus Me vertelt het verhaal van de 12-jarige zwemster Marie. 
Op de vooravond van een belangrijke wedstrijd doet Marie een onaangename ontdekking 
in de kleedkamer. Marie wordt vrouw, maar ze kan deze ervaring met niemand delen. 
Haar moeder heeft een nieuwe vriend en heeft geen aandacht voor de veranderingen in 
het lichaam van Marie, die er zelf geen blijf mee weet. 

In plaats van verhalen te vertellen in haar films, vertelt Teirlinck meestal over ‘niemands-
landen’, over kruispunten in het leven waarin de identiteit plots wegvalt, of waar zekerhe-
den wankel worden. Ze geeft innerlijke werelden weer in haar films.

In de scène die ik wil vergelijken met de Boerenbruiloft, zit Marie in het kleedhokje. Ze 
heeft net een bloedvlek ontdekt in haar badpak en zit als versteend te luisteren naar de 
gesprekken van de anderen. Ze zit op een bank en neemt haar oordoppen uit. Het weer-
galmende geluid van het zwembad barst los. Eén van de gesprekken vraagt haar aandacht. 
Het gaat over een vrouw die verdronk door krampen in haar buik. De akoestiek in deze 
ruimte is zo slecht dat hier geen sprake is van een plaatsing van de geluiden in de visuele 
ruimte. Marie is het middelpunt en het is haar luisteren dat de auditieve ruimte rond haar 
vormt. Ik kan de inrichting van de auditieve ruimte vanuit het kind in de Boerenbruiloft 
toepassen op deze scène. Marie (het onderste cirkeltje) is omgeven door een veelheid van 
geluiden en gesprekken die ze niet echt volgt. Het is een geluidsomgeving waarin ze in 
zichzelf gekeerd zit zonder daar actief deel van uit te maken. Het bovenste cirkeltje is de 
persoon die met een vriendin spreekt (kleine ellips) en vertelt over de vrouw die verdron-
ken is. Het is dit gesprek dat Marie hoort, waarnaar ze haar aandacht richt. In het beeld 
zien we gewoon Marie die op een bankje zit. Meer gebeurt er visueel niet. De innerlijke 
wereld van Marie is niet zichtbaar maar wel voelbaar en hoorbaar. 

Door de verandering van het geluid op het moment dat Marie haar oordoppen uitneemt, 
wordt haar auditief geïsoleerd-zijn van de buitenwereld duidelijk. Het is in de verhouding 
tussen het gesprek waar ze haar aandacht naartoe richt, en de omgevingsgesprekken en 
het luisterpunt van waaruit die gesprekken zijn opgenomen dat de toeschouwer/luisteraar 
het luisterpunt van Marie inneemt en iets te weten komt over haar innerlijke wereld.

nog niet van het samenhoudende perspectief vertrekt, een gelijktijdigheid van taferelen 
wordt afgebeeld die door de toeschouwer/luisteraar worden samengebracht. Hij spreekt 
over een multi-focus narration (2008: 216). 

In deze logica van gelijktijdigheid van gebeurtenissen, kunnen schilderijen eveneens audi-
tief gelezen worden. In één situatie zijn immers verschillende auditieve ruimtes tegelijker-
tijd aanwezig. Ik geef het voorbeeld van de Boerenbruiloft van Pieter Brueghel de Oudere. 

Ik laat de veelheid van auditieve ruimtes tot stand komen vanuit het luisterpunt van het 
kind dat vooraan zit te smullen. Ik kan me voorstellen dat dit kind alle handelingen aan 
de tafel en de voetstappen van de mensen die rondlopen in een geheel van omgevings-
geluiden, aan zich voorbij laat gaan. Het hoort de muziek zonder er echt op te letten. 
Achter hem giet de man wijn over in een kruik. Er zijn geluiden van lepels en borden. 
Maar stel dat de oren van het kind gespitst worden door een gesprek dat de man voert die 
een beetje naar achteren geleund zit aan de tafel. Dan krijgt het hele geluidsgebeuren in 
de oren van het kind een perspectief dat niet zomaar af te lezen is van het schilderij. De 
auditieve ruimte is met andere woorden anders geordend vanuit de oren van het kind dan 

Auditieve ruimtes in Boerenbruiloft van Pieter Brueghel de Oudere
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Teirlinck denkt eerst heel lang na in beelden en geluiden voor ze aan een scenario begint. 
Ze denkt niet in tekst. Vaak wordt gezegd dat je een concept moet hebben of weten waar 
je uitkomt, vooraleer je begint te schrijven. Teirlinck weet niet waar ze gaat uitkomen. Ze 
doet gewoon verder en op één of andere manier haakt alles in elkaar. Geluid is daar een 
deel van. “Dat schrijf ik direct in mijn gedachtestroom. Niet iets dat er achteraf wordt 
bijgevoegd. Daar wordt aan gewerkt en dat wordt verrijkt, maar vanaf de eerste versie is 
50% van wat ik in het scenario schrijf geluid en 50% is beeld. Onmiddellijk hoort dat 
samen in één flow. Ik hoor en zie tegelijkertijd. Het scriptschrijven is voor mij een creatief 
moment, raar genoeg. Als ik kon, zou ik alle nuances opschrijven in het geluid (fade-in 
en fade-out) en onmiddellijk ook het kader. Alle kaders zijn van bij het begin bepaald” 
(interview met N. Teirlinck d.d. 13-2-2012). Teirlinck monteert zelf haar geluid. Ze doet 
dat instinctief en trefzeker in het ritme van de film. 

Ik heb Nathalie Teirlinck begeleid als studente en werk nog steeds met haar mee. Met haar 
manier van werken en door het succes van haar kortfilms,91 wordt het duidelijk dat het 
geluid niet vanuit het beeld gedacht moet worden. Haar werk heeft mij tijdens mijn on-
derzoek gestimuleerd om nog verder door te denken in de logica van de auditieve ruimtes. 
Voor haar masterproject Juliette (2007) heb ik met haar een soort logica ontworpen met 
auditieve sferen. Daardoor werd het voor haar mogelijk om zonder een causale narratieve 
structuur een samenhang te vinden in het scenario. 

Juliette gaat over een jonge vrouw wiens trouwfeest aan zee wordt gehouden. Het is een 
plek om jeugdherinneringen op te halen aan haar kinderliefde, Jérôme, met wie ze een 
bloedband heeft gesmeed. Jérôme is er niet meer. Het samengaan van de herinneringen 
uit de kindertijd, de band met Jérôme, de kracht van de zee en het feest op de dag dat ze 
haar leven met Laurent begint, brengen op haar trouwdag een vreemde mix van impres-
sies, jeugdherinneringen en verplichtingen als bruid teweeg. In plaats van hier een logisch 
verhaal in te construeren, heeft Teirlinck gebruikt gemaakt van de compositorische kracht 
van tegenstellingen en het disharmonische samenvallen van gebeurtenissen om ons als 
publiek in de innerlijke wereld van Juliette binnen te leiden. 

In deze film is de zee bijna constant aanwezig als een soort van canvas waarop alles zich 
afspeelt. De zee als rustpunt, de zee als vervaarlijk dreigend natuurelement. Het is in het 
geluid en het ‘ademen’ van de zee dat het ritme van de film is bepaald. Op een paar mo-

91 “Venus Versus Me: An experimental attempt to recount childhood memories from the interior 
with a complex montage technique. Pictures, sound and editing blend into multilayered 
storytelling. The director magnificently negotiates the puzzle” (comment of the jury in 
Berlin 2010 when the film was nominated for the European Film Academy Short Film 
2010) <http://www.europeanfilmacademy.org/2010/02/17/venus-wins-nomination/>. 
Geraadpleegd op 10-01-2012.

Het superponeren van auditieve en visuele ruimtes is eigen geworden aan de filmtaal van 
Nathalie Teirlinck. Ik sta hierbij stil omdat Teirlinck als studente een radicale verandering 
heeft doorgemaakt door een opdracht waarin ze vanuit het geluid moest vertrekken om 
een ervaring over te brengen. 

Zelf zegt ze hierover dat ze in de periode voor deze opdracht zocht hoe ze een innerlijke 
wereld kon weergeven. Door te werken vanuit het geluid en vast te zitten aan één beeld, 
waardoor ze dus geen verhaal kon vertellen, heeft ze een aspect van het associatieve den-
ken leren kennen. Dat heeft voor haar de mogelijkheid geopend om associatief een script 
te schrijven. Geluid brengt voor haar een verbeelding teweeg. De rijkdom van de beelden 
in de film komt uit het geluid en wordt gekaderd in het actuele beeld. 

Door de associatieve kracht van het geluid te ontdekken en de mogelijkheid om innerlijke 
ruimtes te creëren en te verbinden met het geluid, is Teirlinck tot een filmtaal gekomen 
waarbij ze geluidssporen trekt in haar films die als verzamelpunten van verschillende we-
relden werken. Haar startpunt is een disharmonisch audiovisueel akkoord. In haar afstu-
deerproject Juliette was dit bijvoorbeeld de zee die inbeukt op de rotsen met daarboven 
de voetstappen van trouwschoenen op een reling. Vanuit dit beeld en vanuit een bewust 
gekozen thema is de film op een intuïtieve manier gegroeid. Het vertrekpunt is dat ene 
erg krachtige moment, een contrast dat verwrongen zit, het besef dat iets niet klopt. Het 
is een audiovisueel akkoord waarin het geluid niet alleen een uiterlijke maar ook een in-
nerlijke wereld vertolkt.

Auditieve ruimtes in Venus Versus Me (2009) Nathalie Teirlinck 
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In het onderzoeksproject Surrounded92 dat ik met Griet van Reeth (geluidsvrouw, gespecia-
liseerd in geluidsopname) deed, hebben we de vraag gesteld in hoeverre het mogelijk is om 
vanuit die innerlijke wereld en vanuit het geluid te vertrekken om een film te maken. De 
innerlijke wereld kan immers niet zichtbaar weergegeven worden. We zijn dus bij wijze van 
experiment radicaal vertrokken vanuit het denken in geluid met de focus op een ervaren 
beleving, in plaats van een verhaal. Deze keuze is op verschillende manieren gemotiveerd. 

Eerst en vooral was er ons gemeenschappelijke project in een samenwerking met een visueel 
antropologe die een documentaire over haar overleden moeder wou maken en het geluid 
daarin een bijzondere rol wilde laten spelen. Ze werd echter geconfronteerd met het feit 
dat in elk geluid dat iemand produceert, de mouvement signature van de persoon vervat zit. 
In een poging om via geluidsherinneringen de aanwezigheid van de moeder naar boven te 
brengen, kwam de antropologe tot de vaststelling dat ze nooit echt naar haar moeder ge-
luisterd had. Zij was niet in staat om de geluidsopnames zo te regisseren dat het geluid haar 
herinneringen kon evoceren. Het gaat immers niet alleen om het geluid dat door iets wordt 
voortgebracht, maar evenzeer om de handelingen die het geluid voortbrengen. Om herinne-
ringen te evoceren, is de kleinste nuance van belang. Dit heeft ons bij de Poétique de l’espace 
(1957) van Bachelard gebracht als basis voor het evoceren van herinneringen. Bovendien is 
dit onderzoek eveneens gegroeid vanuit een ontmoeting tussen theorie en praktijk. 

In een bespreking om gezamenlijk les te geven aan filmstudenten waren Van Reeth en 
ik tot de vaststelling gekomen dat mijn manier van analyseren, die ik vanuit het (licha-
melijke) luisteren heb ontwikkeld (als synthese van mijn musicologische achtergrond en 
Laban-opleiding), op een bijzondere manier ‘resoneerde’ met de geluidsopnamepraktijk. 
Van Reeth is cineaste van opleiding en heeft zich daarna bekwaamd in de geluidsop-
name. Bovendien was het zo dat onze benaderingen diametraal tegenover elkaar stonden. 
Als cineaste is Van Reeth opgeleid om film te creëren vanuit het scenario en vanuit de 
beeldmontage. Als professionele geluidsvrouw, was ze gewoon om zich naar het creatieve 
proces van de cineast te voegen en haar creatief aandeel in dienst van de filmproductie 
te stellen.

Vanuit mijn achtergrond had ik al eerder een methode ontwikkeld waarin ik de studenten 
vroeg om al van bij het scenario een klankconcept te ontwikkelen voor hun film. Dit was 
voor haar een ongewoon gegeven, dat haar wel nieuwsgierig maakte. Omgekeerd had ik 
reeds begrepen dat ik in mijn auditieve filmanalyse een schakel miste in het nadenken 
over de virtuele auditieve ruimte. In gesprekken werd duidelijk dat we precies in mijn 
‘blinde vlek’ een gemeenschappelijk gebied deelden, namelijk de auditief beleefde wereld 
die opgebouwd wordt vanuit een pre-reflexief resonerend lichaam. Wat ik miste, was de 
notie van de ruimte in de geluidsopname (ik legde de focus vooral op het geluid zelf ). Het 

92 Dit onderzoeksproject (2008-2010) werd gesteund door de Hogeschool Sint-Lukas Brussel 
en de Hogeschool Gent (KASK).

menten verandert het geluid van de zee in een soundscape: als de handen van de kleine Ju-
liette en Jérôme elkaar raken, als ze de bloedband met Jérôme smeedt en op het moment 
dat Jérôme verdwijnt. Op deze ‘existentieel belangrijke’ momenten verandert de auditieve 
ruimte in een omni-directionele sfeer. Soms valt het geluid van de zee weg om plaats te 
maken voor de ademhaling van Juliette. Maar dit alles blijft opgenomen in de totaliteit 
van de stroom. Ook de voetstappen verbinden de scènes met elkaar, en van het veran-
deren van ondergrond, gewicht of schoeisel maakt Teirlinck gebruik om haar personages 
auditief voor te stellen, waardoor ze in het beeld onverwachte sprongen kan maken naar 
andere visuele ruimtes en naar andere ‘tijden’. 

Het is in het geluid dat ze de verschillende scènes bundelt die springen van de kleine 
naar de grote Juliette en omgekeerd. Teirlinck werkt met audiovisuele akkoorden. Het is 
vooral met het geluid dat ze de verschillende leefwerelden kan superponeren. Dit is niet 
als een ‘constructie’ tot stand gekomen, maar wel met het bewustzijn dat met bijvoor-
beeld het uitspreken van de namen van Juliette en Jérôme zeer veel duidelijk gemaakt 
kan worden: wie spreekt de naam uit, waar, hoe, op welke manier? Met één woord is 
een hele leefwereld neergezet die de toeschouwer/luisteraar meeneemt in de verschillende 
belevingswerelden van Juliette. Deze elementen zijn ontstaan in een schrijven dat vanuit 
een resonerend lichaam vertrekt. 

Tijdens het coachen was het mogelijk om hierover intersubjectief van gedachten te wis-
selen. De synchroniserende modulatie met haar werk, haar gevoeligheid, haar creatieproces 
maakten het voor mij mogelijk om met haar mee te denken, zonder haar diepe inhoude-
lijke rijkdom te reduceren. Dit is een fundamenteel andere methode om het geluid in het 
creatieproces te begeleiden, dan wanneer je vertrekt van de ‘geloofwaardigheid van beeld en 
geluid’ of van het inzetten van het geluid als meerwaarde voor het vertellen van het verhaal. 

6. 
SURROUNDED ALS CASESTUDIE

Het werk van Nathalie Teirlinck toont heel duidelijk hoe het geluid van bij het begin van 
het creatieproces meegenomen kan worden. De compositie van geluid biedt immers de 
mogelijkheid om een innerlijke wereld uit te bouwen. Het feit dat geluid visuele en mo-
torische beelden kan evoceren, maakt het mogelijk om op een totaal andere manier dan 
via de muziek een innerlijke wereld te creëren.
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6.1.  Bachelards poëtica van de (innerlijke) ruimte als uitgangspunt van Sur  -
rounded 

Het uitgangspunt voor Surrounded was een combinatie van het werken met opgenomen 
geluiden waarin we onze aandacht niet hebben gericht naar de bron van de opname, maar 
naar de bewegingskwaliteiten en de ruimtelijke signatuur van het opgenomen geluid. Een 
aantal van de geluiden heb ik reeds besproken in hoofdstuk IV. De basis van deze film is 
het portret van een oude vrouw met daaronder een pulserend ritme, gecombineerd met 
het beeld van een fietsende jonge vrouw die een traject zowel in een visuele zichtbare 
wereld als in haar eigen innerlijke wereld aflegt. 

Voor de opbouw van de innerlijke wereld van de jonge vrouw was het boek Poétique de 
l’espace (1957) van Bachelard een belangrijke inspiratiebron: 

Rather, space is the abode of human consciousness, and the problem for the pheno-
menologist is to study how it accommodates consciousness – or the half-dreaming 
consciousness Bachelard calls reverie. (Ockham: 1998: X)

In de poëtische verbeelding wijst Bachelard causale verbanden tussen beelden af. Hij 
beklemtoont de actualiteit van het beeld dat een eigen activiteit en dynamiek heeft, met 
name de weerklank. Door de weerklank (als echo) roept de poëtische verbeelding dingen 
op uit het verleden. Niemand kan zeggen wat er op welk moment wordt opgeroepen. De 
poëtische verbinding volgt geen causale logica.

In een fenomenologisch onderzoek moeten zowel de resonantie (het meebewegen) als de 
weerklank (de echo) van het beeld gesensibiliseerd worden, aldus Bachelard. De resonan-
ties verspreiden zich op verschillende gebieden van ons leven in de wereld. De nawerking 
(de echo) ervan nodigt ons uit tot een verdieping van onze eigen existentie. Dit is even-
eens de beschrijving van de verankering van het poëtische beeld met de luisteraar. In de 
resonantie horen we het gedicht, in de innerlijke weerklank ervan wordt het ons gedicht. 
Het gedicht roept dieptes in ons op (réanime des profondeurs):

C’est après le retentissement que nous pourrons éprouver des résonances, des repercus-
sions sentimentales, des rappels de notre passé. Mais l’image a touché les profondeurs 
avant d’émouvoir la surface. Et cela est vrai dans une simple experience de lecteur. 
Cette image que la lecture du poème nous offre, la voici qui devient vraiment nôtre. 
Elle prend racine en nous-mêmes. Nous l’avons reçue, mais naissons à l’impression 
que nous aurions pu la créer, que nous aurions dû la créer. ([1957] 1992: 7) 

Van hieruit beschrijft Bachelard de tekortkomingen van de criticus, de psychoanalyticus en 
de psycholoog. Het poëtische beeld is niet objectief, de psychoanalyse intellectualiseert het 
beeld en de psycholoog wil kost wat kost de gevoelens beschrijven. Bachelard pleit voor de 
intersubjectieve status van het poëtische beeld. Volgens Bachelard opent het poëtische beeld 

is in deze confrontatie van inzichten dat voor mij het grote verschil tussen een ‘geluiden-
com-positie’ en een ‘muziekcompositie’ duidelijk geworden is. 

Het verschil ligt niet zozeer in het materiaal, want geluid kan gebruikt worden voor een 
muzikale compositie, maar in de gesitueerdheid van het lichaam van de luisteraar in de 
virtuele ruimte en in de luisterstrategie. In de muziek is de virtuele ruimte in de eerste 
plaats omni-directioneel en is de graad van abstractie in de ervaring van die ruimte groter 
dan in het luisteren naar geluid. Ik verwijs hier weer naar de opvattingen over abstracte 
en concrete beweging van Merleau-Ponty (zie V.4).

Bij het luisteren naar een geluid kan de virtuele beweging van het opgenomen geluid een 
concreet beleefde beweging oproepen, ze kan de visuele ruimte oproepen of de beleefde 
context van de motorische beleving. In het geluid speelt het bronluisteren een belangrijke 
rol en hiermee gepaard de visuele en motorische verbeelding. Met andere woorden, het 
luisteren naar geluid kan zowel een objectgerichte reflectieve waarneming zijn als een pre-
reflectieve lichamelijke gewaarwording. 

Binnen deze pre-reflectieve lichamelijke gewaarwording, is het geluid heel vaak ver-
bonden aan de perceptie van een personage of een bewegend voorwerp, waardoor ons 
beweeglijke waarnemende lichaam synchroniserend moduleert met dat personage of 
bewegend voorwerp. Bij het geluid wordt deze pre-reflectieve gewaarwording al snel re-
flectief objectgericht als we vanuit een bepaalde luisterstrategie focussen op een bepaalde 
karakteristiek van het geluid: de ruimte die meeklinkt, de ondergrond die hoorbaar is, 
het gewicht van het personage dat stapt, de mouvement signature van het personage, enz. 
Deze waarneming roept, wat het geluid betreft, concretere bewegingen op dan de muziek 
dat doet. Het blijft mogelijk om in het geluid de beweeglijkheid van het lichaam van de 
waarnemer als referentiepunt te beschouwen. In de muziekperceptie speelt het lichaams-
schema minder een referentiële rol. Meestal heeft men het bij muziek over immersion, de 
passieve synthese, de abstracte virtuele ruimte die omni-directioneel is en de luisteraar 
beweegt (Ihde 2007). Sloterdijk plaatst ons zelfs terug in de geborgenheid van de moeder-
schoot als hij de ervaring van het luisteren naar muziek bespreekt. Muziek maakt van ons, 
luisteraars, sonore communards waarin we innerlijke werelden delen, schrijft de Duitse 
filosoof (2005: 339). Hiermee legt hij de nadruk op het feit dat we ons zelfbewustzijn, 
onze zelfbeweging, deels opgeven voor een ‘bewogen worden’. Dit is te verbinden met 
wat Smith heeft ontwikkeld in zijn akoemenologie waarin hij de nadruk legt op de passieve 
synthese en het resonerend lichaam in de muziekperceptie. Smith spreekt over een pas-
sieve intentionaliteit die als affectief ervaren wordt (1979: 109). Het verschil tussen het 
muzikale componeren van geluiden en het samen-stellen (com-poneren) van geluiden als 
geluiden ligt in de manier waarop een geluid een concreet beleefde wereld evoceert of er 
een constitutief element van is. Het geluid evoceert zowel buitenwerelden als innerlijke 
landschappen. De verbinding van geluiden kan omschreven worden als een poëtische 
verbinding, zoals Bachelard dit uiteenzet. 
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Vanuit de opvatting dat in de beleving van de ruimte, ons geheugen is opgeslagen, intro-
duceert Bachelard een denken in verschillende ruimtes – kwaliteiten van ruimtes, belevin-
gen van ruimtes eerder dan concrete optische ruimtes – om de intimiteit van de innerlijke 
ruimte weer te geven. Om die beleving of herinnering aan die beleving actueel te maken, 
zijn nuances bijzonder belangrijk. De weerklank van een ruimte ( in overdrachtelijke zin) 
komt niet tot stand zonder ervaring en herinnering. Noch de één noch de ander zijn een 
onbeschreven wit blad papier. Het papier ziet er misschien wit uit, maar is doordrongen 
van energetische zones die resoneren, die tot leven komen bij bepaalde beelden. Dit houdt 
in dat een dergelijk beeld niet objectief is, maar intersubjectief. Het gaat niet om het code-
ren en het decoderen van het poëtische beeld, maar om een proces waarin de weerklank 
een essentiële rol speelt en die het poëtische beeld tot stand laat komen. We kunnen de 
begrippen weerklank van de ruimte, resonantie en echo vergelijken met de manier waarop 
we de auditieve architectuur besproken hebben. (Zie IV. 4.1.)

6.2. Toepassing van Bachelards Poétique de l’espace in de klankfilm: topo-
analyse en polytopie

Bachelards tekst lijkt aan te sluiten bij theoretische teksten uit de periode van het begin 
van de klankfilm. Deze verwijzen naar de mogelijkheid van de klank om het onzicht-
bare, de ‘innerlijke beweging’, het innerlijke ritme weer te geven (Pudovkin 1929; Balász 
1930). Film wordt dan niet alleen maar bekeken, het luisteren speelt daarbij een funda-
mentele rol. Het is de toeschouwer/luisteraar die het poëtische beeld tot stand brengt 
door het te laten resoneren. Hiervoor is een open houding nodig. Iemand die de beelden 
vastzet in vormen, is niet in staat om het poëtische beeld tot stand te laten komen. Met 
zijn topo-analyse biedt Bachelard een methode om datgene wat onzichtbaar is (het on-
zichtbare en de innerlijke beweging) in verschillende lagen in kaart te brengen die al dan 
niet gelijktijdig met elkaar in verbinding staan. Een “polytopie” dient zich aan. 

In Surrounded (2010) zijn we vertrokken van de weerklank van de ruimtes die in de 
opgenomen geluiden de herinneringen en de beleving oproepen van de jonge vrouw die 
op het punt staat haar moeder te verliezen. We hebben de topo-analyse als methode 
uitgeprobeerd. Elke herinnering, elke beleving is gesitueerd in een specifieke auditieve 
ruimte. Elke scène krijgt een eigen dynamiek. Maar de actualiteit en de complexiteit van 
het poëtische beeld dat hier wordt opgeroepen, laat toe om de auditieve ruimte in haar 
complexiteit tegenover de visuele ruimte te plaatsen, die vooral gecreëerd wordt door de 
fietsende vrouw. Haar beweging laat zich niet in het kader opsluiten. Enkel het portret 
van de moeder, dat niet alleen statisch is in een poging om het beeld vast te houden, maar 
ook dynamisch (en vooral dynamisch in de klank) omdat het zoveel ervaringen evoceert, 
plaatst zich in het beeldkader. Het beeld verdwijnt, maar de dynamische beweging die 
opgeslagen is in de klank verdwijnt niet. 

een innerlijke wereld die opgeroepen wordt in de echo en de resonantie van het gedicht. Het 
poëtische beeld is geen echo van het verleden, maar een actueel beeld. Bachelard bekijkt het 
poëtische telkens als een nieuw actueel gegeven dat door de luisteraar mee gevormd wordt. 
Het poëtische is volgens hem niet deducerend, maar inducerend. Het poëtische beeld werkt 
rechtstreeks: niet via codes, niet via één of andere omweg, maar direct, in al zijn nuances. Dit 
betekent dat de toeschouwer/luisteraar een essentiële rol gaat spelen in het tot stand komen 
van het poëtische beeld en dat dit niet zonder de weerklank ervan besproken kan worden. 

En recevant une image poétique nouvelle, nous éprouvons sa valeur d’inter-
subjectivité. Nous savons que nous la redirons pour communiquer notre enthou-
siasme. Considérée dans la transition d’une âme à une autre, on voit qu’une image 
poétique échappe aux recherches de causalité. (Bachelard [1957] 1992: 8)

Het poëtische beeld heeft geen nood aan kennis. De dichter creëert telkens opnieuw de taal. 
Het komt er dus niet op neer om een beeld als een object te bekijken, of nog minder als een 
substituut voor een object. Het komt erop neer om specifieke realiteit in een beeld te vat-
ten. Volgens Bachelard verbindt het poëtische beeld de binnenwereld met de buitenwereld. 

Bachelard maakt een duidelijk onderscheid tussen het poëtische beeld en de metafoor. 
De metafoor geeft een té concrete vorm aan. Daardoor wordt deze impressie opgesloten 
in de vorm en kan deze niet meer resoneren. Zo ontstaat een ontworteld beeld dat niet 
verbonden is met reële ervaringen. 

Een poëtisch beeld komt echter via weerklank van de ruimte tot stand bij de lezer, of de 
luisteraar. Het is een actief en present beeld dat resoneert bij de lezer of luisteraar en daar-
door onbewuste dieptes oproept. Het geluid en de beweging komen telkens terug in de 
voorbeelden van de poëtische beelden die Bachelard geeft: het is de ervaring in de ruimte 
die de bewoonde, beleefde ruimte essentieel doet verschillen van de geometrische ruimte. 
De bewoonde ruimte overstijgt de geometrische ruimte. In verband met het huis spreekt 
hij over een “dynamische gemeenschap tussen mens en huis”. 

Deze uitspraken van Bachelard komen overeen met de opvattingen van de beleefde ruim-
te bij Merleau-Ponty. Met de herinnering die in de ‘dingen’ is opgenomen, ontwikkelt hij 
een topo-analyse van de innerlijke wereld. 

Bachelard bespreekt de fenomenologie van de intimiteit van de innerlijke ruimte vanuit 
het huis als eenheid en als complexiteit. Het gaat er hem in de beschrijving van de ruimte 
niet om alle uiterlijke verschillen aan te duiden, maar om van binnenuit te vertrekken. 
Hierin zijn alle nuances van belang. Een nuance wordt essentieel: 

Pour un phénomenologue, la nuance doit être prise comme un phénomène psycho-
logique de premier jet. La nuance n’est pas une coloration superficielle supplémen-
taire. ([1957] 1992: 24)
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In de meeste scènes is het geluid eerst gemonteerd. Enkel voor het laatste shot, dat de 
sleutelscène van de film geworden is, zijn we vertrokken vanuit het beeld om het geluid 
te componeren. Technisch zijn we hier wel op het probleem gebotst van een omzetten 
van bestanden van Protools (een geluidsprogramma) naar Final Cut Pro (een montage-
programma voor beeld en geluid, maar met minder genuanceerde mogelijkheden voor 
de geluidsmontage) en omgekeerd. De beeldmontage van de film is voor ons nog niet 
helemaal af. Maar de geluidsmontage is wel afgewerkt en gemixt. Voor de mixage hebben 
we een schetsmatige tekening gemaakt om de basisbeweging van elke scène uit te leggen 
aan de geluidsingenieur. Het moment van de mixage is het moment waarop alle geluiden 
gesitueerd of gepositioneerd worden in de ruimte. In plaats van te vertrekken van de 
optisch-geometrische ruimte om de geluiden te positioneren, is in elke scène een beleefde 
dynamische beweging in een vrije omni-directionele ruimte de basis. De bedoeling was 
om de nadruk te leggen op het meenemen van de toeschouwer/luisteraar in ongekende 
gebieden, eerder dan om de aandacht te vestigen op één of ander voorwerp. 

Ik bespreek ten slotte drie scènes uit de film: het begin, een passage in het midden die we 
de ‘draaikolk’ hebben genoemd en het einde van de film die we, nog doordrongen van De-
leuzes filmtheorie, het ‘kristalbeeld’ hebben genoemd (electronische bijlage: Surrounded). 

In het eerste beeld contamineren beeld en geluid elkaar. Het pulserende ritme waarvan 
de bron bij het begin niet erg duidelijk is, klinkt onder het beeld van een nauwelijks be-
wegend vrouwenportret. De vrouw steunt met de kin op de rechterhand. Het onrustige 
ritme weergalmt op de vertraagde beweging van het sluiten van de ogen. De relatie tussen 
het beeld en het geluid is niet duidelijk. Als toeschouwer/luisteraar blijven we met vragen 
achter, maar het samengaan van de vertraagde oogbeweging en de nagalm van het geluid 
verankert zich in ons lichamelijke geheugen. 

Het tweede fragment vangt aan bij een close shot van de jonge vrouw die zich omdraait, 
gevolgd door een beeld van de oudere vrouw en een draaiende montage van beelden – als-
of je als toeschouwer/luisteraar op een carrousel zit. Van bij het eerste beeld is een beweeg-
lijke dynamiek aanwezig in het geluid. De stemmen van de acteurs uit het geluid dat ik 
voorgesteld heb als ‘gang Bijloke’ (geluid 4) zetten een schreeuwerige dynamiek in gang. 
Die neemt verder toe door het geluid van de externe ruimte van het beeld: de stemmen 
van de mensen op het zebrapad, de wind, autogeluiden die steeds luider en dynamischer 
worden en eindigen in een zware deur die dichtslaat. Gaat het hier om een herinnering? 
Een nachtmerrie? De jonge vrouw wordt in een volgende scène opnieuw opgeslorpt in 
een draaiende beweging die uiteindelijk tot rust komt. Door het geluid geven we haar in-
nerlijke dynamiek weer. Het beeld volgt, maar eigenlijk gaat het hier audiovisueel om een 
motorisch beeld, een opgejaagd zijn en voortgestuwd worden. 

De laatste scène, die we ‘het kristalbeeld’ hebben genoemd, splitst zich in twee: een deel 
waarin de jonge vrouw een traject aflegt naar de brug onder de autosnelweg, een tweede 

Zoals gezegd, wil Surrounded de ervaring overbrengen van een jonge vrouw die door de 
stad fietst op het ogenblik dat haar moeder sterft. Herinneringen en de daaraan gekop-
pelde emoties en verwarring worden actueel tijdens haar fietstocht. In de geluidsopnames 
speelt vooral de ruimtelijkheid van en in het opgenomen geluid een rol. Er zijn geluiden 
in binnenruimtes en de exterieure ruimtes, er zijn geluidsgebeurtenissen, geluidenvelden 
en omgevingsgeluiden. Daarnaast zijn er ook ‘abstracte’ geluiden die niet uitnodigen om 
naar de bron te luisteren (zoals de taskrekel). Bij de beeldopnames is ook het directe ge-
luid van de fiets, opgenomen via een zendmicrofoontje. Hierdoor is het mogelijk om de 
toeschouwer heel dicht bij de fiets te brengen en het fietsen voelbaar te maken.

De beperking in deze film ligt in het feit dat niet zozeer de movement signature van de 
personages wordt neergezet. De fietsende vrouw wordt gekenmerkt door de innerlijke we-
reld en uiterlijke wereld waarin ze leeft en die ze in golven meemaakt. Ze wordt bewogen 
doorheen de film. Ze is ‘gegrepen’ door een situatie, een toestand, waardoor haar lichaam 
niet meer een alert naar buiten gericht contact tot stand brengt met haar omgeving. Ze 
rijdt in een roes, verzonken in gedachten en ervaringen. Het gaat in Surrounded om de 
dynamiek van deze verschillende ‘toestanden’ waar ze ‘doorheen’ gaat. 

In de montage van de geluiden zijn de ‘bewegingsscènes’ uitgewerkt vanuit hun bewe-
gingskwaliteiten. We zijn vertrokken van de innerlijke beweging van de vrouw, de in-
nerlijke rust of onrust, de fixatie op een gedachte, een gebeurtenis, of de manier waarop 
verschillende associaties tegelijkertijd in haar opkwamen. Het is voor de toeschouwer/
luisteraar niet mogelijk om heel precies te weten wat er gebeurt. De film vraagt de toe-
schouwer/luiseraar dat hij zich laat meenemen in de stroom van gedachten, gevoelens, 
herinneringen, gewaarwordingen van de vrouw. 

De geluiden hebben we opgedeeld in vier geluidscategorieën: geluiden als event, gelui-
denveld en omgevingsgeluiden, displaced sounds en abstracte geluiden die losgekoppeld 
zijn van hun bron en dus veeleer een muzikale beluistering vergen. De displaced sounds 
hebben we gedefinieerd als geluiden waarvan de bron geen verbinding heeft met het visu-
ele optische beeld. Zij creëren een eigen sonore dynamische ruimte of sfeer. De abstracte 
geluiden creëren geen ruimtelijke associaties en werken eerder door hun intensiteit en 
textuur (bijvoorbeeld de taskrekel). 

Deze geluidscategorieën zijn gerelateerd aan verschillende ruimtes: de optisch-visuele 
ruimte, de beleefde visuele en auditieve ruimtes en sferen die gecreëerd kunnen worden 
door onzichtbare verbanden met andere personages of momenten, door innerlijke ge-
dachten, door gemoedsgesteltenissen, door gevoelens. 

Vanuit het onderwerp van de film hebben we verschillende methodes gehanteerd: een do-
cumentaire methode om de geluiden van de stad op te nemen en een fictionele methode 
waarin we auditief gebeurtenissen in scène hebben gezet of geluiden hebben opgenomen 
om specifieke energetische kwaliteiten uit te drukken. 
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7. 
WESTERKAMPS GELUIDENMUZIEK IN LAST DAYS (2005)

Na de bespreking van het onderzoeksproject Surrounded keer ik terug naar de film Last 
Days (2005) van Gus Van Sant en de manier waarop hij de geluidencompositie van Hilde-
garde Westerkamp heeft gebruikt. Westerkamps compositie, gemaakt voor het festival Ars 
Acoustica in Linz, maakt gebruik van de ruimtelijkheid van de geluiden. In de compositie 
zet Westerkamp verschillende ruimtes naast elkaar die ze verbindt door het letterlijke ge-
bruik van het geluid van deuren (Jordan 2007: 6). Westerkamp zelf vertrekt bij haar werk 
heel vaak van soundwalks. Ze omschrijft soundwalks als een manier om je open te stellen 
voor je omgeving en tegelijkertijd een verbinding aan te gaan met je innerlijke zelf. In 
deze wandelingen wordt er niet gesproken. In een soundwalk neem je een open attitude 
aan ten opzichte van de omgeving zonder erop te reageren. Daartegenover stelt ze een 
manier van zijn in de omgeving, waarbinnen men zich opgesloten heeft. Hier heeft de 
externe ruimte geen invloed meer op de innerlijke wereld van die persoon. 

In this walking situation the senses are not open to the place in which one walks. 
The place has no power to enter one’s inner world, there is no relationship, no dia-
logue. (Westerkamp in Jordan 2007: 9)

Hiermee geeft Westerkamp perfect aan hoe het isolement, of het in zichzelf opgesloten 
zitten van een personage, weergegeven kan worden door middel van een geluidencompo-
sitie. Door alle geluiden van de omgevingswereld weg te laten, belandt het personage in 
een eigen innerlijke wereld. 

In Gerry heb ik dit aangeduid met de soundscape, die klinkt onder het ‘ontlichaamde stap-
pen’ van de Gerry’s. Maar in Last Days is het net door het gebruik van Doors of Perception 
van Westerkamp dat de binnen- en buitenwereld van het hoofdpersonage Blake wordt 
weergegeven. 

Ik geef hieronder schetsmatig de geluiden van de eerste drie minuten in de compositie 
Doors of Perception weer. Het valt op dat haar compositie veel meer lineair en minder 
complex is dan de geluidencompositie in Surrounded. In de oplijsting heb ik muziek en 
binnen- en buitengeluiden in een aparte kolom geplaatst. Ik heb enkel de bron aange-
duid. Maar elk geluid heeft een eigen ruimtelijkheid en de bewegingskwaliteiten van de 
geluiden zijn tegenover elkaar gezet. Ik zou het werk van Hildegarde Westerkamp in deze 
compositie een geluidencom-positie willen noemen: een poëtische verbinding van gelui-
den. In de compositie klinken binnenruimtes en exterieure ruimtes gelijktijdig, wat ons 
als luisteraars een dubbele situering geeft. 

deel waarin de camera blijft staan. De scène vangt aan met hetzelfde denderend geluid van 
bij de aanvang van de film. Nu fietst de jonge vrouw langs een jaagpad en wordt dit geluid 
stilaan een omgevingsgeluid. Haar innerlijke wereld wordt geëvoceerd door een zacht 
zingende stem en gefluister. Het geluid van ‘taskrekel’, dat nergens te plaatsen is, noch in 
de innerlijke, noch in de omgevingswereld van de jonge vrouw, speelt een dynamische rol. 
De intensiteit neemt toe in deze scène, alsof enorm veel geluiden opgestapeld worden en 
het tempo opgedreven wordt. De vrouw komt fietsend steeds dichter bij de autosnelweg. 
Als ze uiteindelijk onder de brug van de autosnelweg fietst, vallen beeld en geluid samen. 
Dit is de plaats waar het pulserende, denderende geluid is opgenomen. 

De camera blijft staan. Het geluid sterft weg met het wegfietsen van de vrouw. Alsof we 
als luisteraars haar oren volgen, maar visueel afstand van haar nemen. Pas wanneer ook 
het geluid van de fiets is uitgestorven en enkel nog een paar vogels te horen zijn, is de hele 
beweging ‘neergelegd’. 

Wat in dit onderzoek vooral aan bod is gekomen, is het motorische beeld dat geëvoceerd 
wordt en de manier waarop het beweeglijke lichaam van de toeschouwer/luisteraar reso-
neert met de beweging in het geluid alleen of in geluid én in beeld. 

Bij een aantal vertoningen voor een zeer uiteenlopend publiek is opgevallen hoe precies 
de ‘filmkenners’ zich vastbijten in het visuele beeld en zich weinig openstellen voor het 
motorische beeld, laat staan voor de rijkdom van een klankmontage. Het verschil in re-
actie van muzikanten, radioprofessionals, dansers en een ruimer publiek was opvallend. 
Het waren vooral de choreografen en regisseurs die het best in staat waren om de genuan-
ceerde compositie van binnen- en buitenwereld te bespreken. 

Ik heb geen wetenschappelijke studie gedaan naar de perceptie van de film. Hier gaat 
mijn onderzoek niet over. Toch is het interessant om een verschil vast te stellen tussen 
het reflectieve waarnemen van film als een cinematografisch apparaat en het eerder pre-
reflectieve ervaren tot zelfs reflectief waarnemen van film als medium dat beweging evo-
ceert. Door het feit dat de filmbeeld niet helemaal afgewerkt is, wordt dit verschil in 
perceptie of ervaring nog duidelijker. Met Surrounded kunnen we de conclusie trekken 
dat de beweging in het geluid de toeschouwer meeneemt, zelfs als het beeld quasi statisch 
is. Daarom is het zo belangrijk om niet van het beeld, maar van de beweging te vertrekken 
om over geluid te spreken. 
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De meeste geluiden van Doors of Perception van Hildegarde Westerkamp kunnen we dui-
den. We hebben de visuele bron niet nodig om te begrijpen dat er een deur open- of dicht-
gaat, of om te begrijpen dat we ons in een interieure of een exterieure ruimte bevinden. We 
horen de kerkklokken, de biddende mensen in de kerk, de deuren, enz. Luisterend naar de 
muziek van Westerkamp volgen we een virtueel onbestaand pad langs deuren en gaan met 
vreemde sprongen van de ene naar de andere ruimte, of krijgen het gevoel dat we soms in 
meerdere ruimtes tegelijkertijd vertoeven. Deze compositie is geen representatie van een 
afgelegde weg. Ze nodigt ons eerder uit om te resoneren met de ruimtes en de geluiden die 
we horen, zonder ons al te veel vragen te stellen bij het lineaire tijdsverloop. 

1’37” Klokkengelui

1’43” Gepiep van een deur Klokkengelui

1’46” Biddende stemmen Klokkengelui

1’54” Gepiep van een deur Klokkengelui

De stemmen zijn niet meer 
hoorbaar

2’08” Stemmen Klokkengelui

2’11” Een kort geluid Klokkengelui

2’12” Deur wordt gesloten Klokkengelui

2’20” Deur wordt gesloten Klokkengelui

2’23” De deur slaat dicht De klokken stoppen

2’25” Een deur gaat piepend open Getoeter

2’26” Meeuwen

2’31” Een meeuw klinkt dichtbij

2’32” Een brommer zet aan

Een paar pianoklanken Geruis

Getoeter

2’37” Flard muziek

2’39” Deur Brommer

2’40” Flard muziek Brommer

2’42” Gekraak van deur Brommer stopt

Gepiep

2’44” Menselijke stemmen

2’47 Stemmen Verkeer

2’51” Andere stemmen 

Getingel binnenskamers

2’53” Deur (dof)

2’54”

2’55” Muziek hervat Meeuwen

3’00” Verkeer, getoeter

Muziek of stilte binnengeluiden buitengeluiden

0’00” Een buitendeur wordt geo-
pend met sleutel

0’04” 4 dalende tonen Een binnenruimte met stem-
men

0’09” Een binnendeur gaat open en 
wordt gesloten 

0’11” stilte

0’13” Een binnendeur gaat dicht

0’15” Een brommer rijdt voorbij 

0’22” Een binnendeur wordt ges-
loten (dof)

Een brommer rijdt voorbij 

0’26” Binnendeur slaat dicht (ver) Een brommer rijdt voorbij

0’28” Binnendeur gaat open Een brommer rijdt voorbij

0’30” 4 dalende tonen Een brommer rijdt voorbij

0’34” Een deur slaat dicht Een brommer rijdt voorbij

Een aanzet van kerkgezang: 
een flard dat nog onherken-
baar is.

Een brommer rijdt voorbij

De deur wordt gesloten

00’43” Een stilte (breuk)

00’44” Gekraak Buitengeluiden, kerkklokken, 
stemmen

00’50” Een deur slaat dicht Buitengeluiden, kerkklokken

00’59 Biddende mensen in een bin-
nenruimte

Buitengeluiden, kerkklokken

De binnenruimte klinkt mee

1’05” Een binnendeur wordt 
gesloten

Klokkengelui

1’08” Een tweede zware klok komt 
bij de eerste

1’09” Een deur wordt geopend en 
gesloten

Klokken 

1’10” De biddende mensen Klokkengelui

1’11” De biddende mensen stop-
pen: een deur slaat dicht

Klokkengelui

1’12” Klokkengelui

1’15” Stemmen van biddende 
mensen 

Klokkengelui

1’20” Een ondefinieerbaar geluid 
dat van heel dichtbij klinkt

Klokkengelui

1’26 Een gekraak dichtbij en bid-
dende mensen 

Klokkengelui

1’36” Dof geluid van een deur die 
dichtgaat. 

Klokkengelui

De stemmen stoppen
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er toch? Bepaalde stappen weerklinken wel, andere niet, bepaalde omgevingsgeluiden zijn 
aanwezig, andere niet. Op die manier is mijn aandacht wel gestuurd binnen het filmische 
geheel. Maar het denken over wat ik heb meegemaakt, komt achteraf. Deze film beklijft. 

In de vorige bespreking heb ik aangegeven hoe in deze film niet alleen gesproken kan wor-
den over de geluiden op zich, maar eveneens over de ruimte die meeklinkt en over hoe het 
geluid als een energetische beweging in rekening gebracht moet worden. De structuur van 
de waargenomen film komt immers tot stand in de correlatie tussen de film als object en 
de waarnemer. Maar in de overdracht van de ervaring is de structuur van de film op zich 
eveneens tot stand gekomen in de correlatie van de filmmaker met de ervaring die hij wil 
overbrengen. Met andere woorden, als in Elephant een repetitieve muzikale structuur te 
herkennen is, dan is dit de abstractie van de concrete ervaring die Alan Clarke intersub-
jectief wil overbrengen en geen systeem dat op zich de samenhang bepaalt. Er is een ver-
schil tussen vertrekken vanuit een systeem dat de coherentie verzekert of komen tot een 
structuur als resultaat van de coherentie van de beleefde ruimte. De eerste methode is een 
deductieve methode, de tweede een inductieve methode: de poëtica van de ruimte, stelt 
Bachelard met betrekking tot de poëzie. Voor de film voeg ik hier de poëtica, het evoceren 
van de beweging aan toe. Het is in de veelheid van auditieve bewegingen, die al dan niet 
ingebed zijn in externe ruimtes of interieurs, en externe of innerlijke werelden oproepen, 
dat de waarneming van het geluid de toeschouwer/luisteraar als een innerlijke beweging 
doorheen de filmische ruimte gidst. Het is in de waarneming dat voor de toeschouwer/
luisteraar deze samengestelde filmische ruimte een persoonlijk beleefde ruimte wordt. 

8. 
TOT SLOT: THREE MONKEYS (2008) 

VAN NURI BILGE CEYLAN (dvd 3)

Ik sluit af met Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan. In deze casestudie bespreek 
ik hoe de cineast in de opbouw van de gelaagdheid in de audiovisuele akkoorden, de 
heautonomie van het geluid en van het beeld bewaart en inzet om de complexiteit in de 
relaties tussen zijn personages over te dragen naar de toeschouwer/luisteraar. Via het ge-
luid loopt de innerlijke en de uiterlijke wereld van de personages naadloos in elkaar over 
in deze film. Door de veldstructuur van de tijd en de gesitueerdheid van de toeschouwer/
luisteraar is het mogelijk om een samenhang tot stand te brengen in het kluwen van rela-
tionele verbindingen tussen de personages. 

De structuur van deze film is eenvoudig: drie mensen wonen in een appartement. Hacer, 
de moeder, Eyüp, de vader, en Ismail, de zoon. Een broertje van Ismail is als kind verdron-
ken en leeft nog in de herinnering van Ismail en van Eyüp. Eyüp is chauffeur van Servet, 

Door de confrontatie met het beeld ontstaat echter een splitsing in de geluidencompositie 
van Westerkamp. Alle geluiden die we enigszins binnen het beeld kunnen plaatsen of met 
het beeld kunnen verbinden, verbinden we dan ook met het actuele visuele filmbeeld. 
De andere geluiden komen in de leefwereld van het hoofdpersonage Blake terecht. Zoals 
eerder al is opgemerkt: ons brein vindt voortdurend oplossingen voor disharmonische 
zintuiglijke informatie.

Hier geldt meer een poëtische logica dan een narratieve logica. De beleefde ruimtes over-
stijgen de geometrische visuele ruimte. De kerkklokken komen in de externe wereld van 
Blake terecht en maken een naadloze overgang naar de kerkgebeden die met de klokken 
geassocieerd worden. Blake lijkt rond te zwerven in zijn omgeving. In die zin is het even-
min mogelijk om ons als toeschouwer/luisteraar te identificeren met het hoofdpersonage 
van Blake in Last Days als met de anonieme personages in Elephant van Clarke. 

In Elephant duiken de personages op, ze doden of worden gedood, zonder dat we iets meer 
over hen te weten komen dan hun gesitueerdheid in de visuele ruimte binnen het filmka-
der. De ene man bevindt zich in een sanitaire ruimte, de andere in een fabriekshal, sommi-
gen op een pad in een mistig landschap, anderen op een voetbalveld. Het gaat om mannen 
zonder eigenschappen die zich telkens weer op dezelfde manier tot elkaar verhouden: ze 
leggen een traject af, doden of worden gedood. Over de motieven, de achtergrond of de 
geschiedenis komen we niets te weten. De scènes en de ruimtes worden niet causaal met 
elkaar verbonden. Er komt geen echte vertelling tot stand. Toch is dit een bijzonder politiek 
geëngageerde film die het heeft over het leven in een wereld vol terreur. In de film komen 
niet de verhalen aan bod, maar de ervaring van een gesitueerd zijn in een anonimiteit. Op 
elk moment kan bepaald worden of iemand doder of slachtoffer is. De film is composito-
risch opgebouwd, als een repetitief muziekstuk met een terugkomend ritme van traject, 
schot, still (foto) van het slachtoffer en weer actie. Dit alles tegen de continue stroom van de 
tijd die gestalte heeft gekregen in het bijna constant aangehouden geluid van autoverkeer. 

De ervaring van deze film is wrang, omdat we als toeschouwer bij elke moord mee zijn 
gestapt. Ook in deze film ontstaat een synchroniserende modulatie bij het zien en horen 
van de trajecten die worden afgelegd. Het schot brengt een wrang gevoel teweeg. We weten 
nooit op welk moment het zal komen. Dit is een spanningselement. Het innerlijke tijdsbe-
wustzijn werkt door in het tijdsveld. Geen enkele moord staat apart. De moorden stapelen 
zich op, keer op keer. Ruimte na ruimte wordt bedreigend, een mogelijke plek voor de mis-
daad. Telkens opnieuw ben ik getuige. Na 18 moorden blijf ik achter met de vraag waarom 
slechts één van de twee mannen werd doodgeschoten. Dit is een film die als een muzikaal 
compositorische structuur beschreven kan worden. Toch is het niet het compositorisch 
systeem, maar de lichamelijke ervaring van wat er binnen deze structuur gebeurt die door-
werkt in de waarneming van de film. De film werkt als een roes. Tijdens de film zelf wordt 
vooral een lichamelijk denken aangesproken. Wat gebeurt, gebeurt. Ik onderga het als toe-
schouwer/luisteraar. Er is geen spanningsveld in de ‘audiovisuele akkoorden’ zelf. Of is het 
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akoestiek en ruimtelijke akoestische setting. Zo zijn er in de slaapkamer van de ouders 
geen buitengeluiden te horen. In de woonkamer staat de televisie, hangt de klok. Deze 
kamer is verbonden met de keuken en met de buitenwereld. Meestal kunnen we daar de 
buitengeluiden horen, zoals rijdende auto’s, stemmetjes van spelende kinderen, etc. Als 
toeschouwer word ik gesitueerd in elke scène. Meer door het geluid dan door het beeld. 
Niet de ‘geloofwaardigheid’ is het belangrijkste, maar de betrokkenheid bij de verschil-
lende gebeurtenissen die ik vanuit het perspectief van de eerste persoon ervaar.

Van bij het begin van de film legt Ceylan de nadruk op de auditieve waarneming en erva-
ring. In de eerste scène zien we een vermoeide chauffeur op een landweg rijden. Gelijktij-
dig horen we drie ruimtes: de krekels en de wind buiten, de auto die over het wegdek rijdt 
en de ademhaling van de man in de auto. Op het moment dat de camera de auto volgt, 
verandert de balans in de geluiden: de krekels en de wind worden veel minder aanwezig. 
Als de wagen om de hoek uit het gezicht verdwijnt, horen we de aanrijding, gevolgd door 
een stilte (krekels en wind).

Als toeschouwer/luisteraar spits ik de oren. Ik vind het niet eens zo eigenaardig dat ik het 
volgende moment van dichtbij de stemmen hoor van een koppel dat is uitgestapt om het 
lichaam dat op de grond ligt te bekijken, terwijl de scène vanop een afstand is gefilmd. Ik 
luister mee met de oren van Servet. Zijn ademhaling klinkt zwaar en heel dichtbij. Een 
onweer barst los. De toon is gezet: het auditieve brengt mij dicht bij de personages. Net 
als Bresson geeft Ceylan in het geluid de betrokkenheid van de personages weer met de 
dingen die hen omringen. 

Als in de volgende scène de telefoon rinkelt in het appartement (5’15”-5’46”), dan neemt 
dit geluid de hele ruimte in. Toch is het appartement zelf ook auditief weergegeven door 
het kraken van de vloer, het tikken van de klok, de deuren die open- en dichtgaan en 
geluiden van een paar handelingen. 

Bij de aanvang van de film zijn we meegenomen in een opeenvolging en opeenstapeling 
van auditieve gebeurtenissen in een stijgende dynamiek die uiteindelijk in de stilte van 
het appartement terechtkomen. Hier klinken kleine intieme geluiden en de warme hese 
stem van Eyüp, die de telefoon neerlegt met het woord “tamam” (goed). 

Ceylan laat de ruimte die de personages omringt, doorwerken in hun gesprekken. Het ge-
sprek tussen Servet en Eyüp aan de haven waarbij Servet Eyüp voorstelt om in zijn plaats 
naar de gevangenis te gaan (6’25”-8’06”), leidt hij in met een overdonderend treingeluid, 
gevolgd door de stille nachtelijke straten van Istanboel waarin de stappen van Eyüp weer-
galmen. De trein weergalmt in deze scène in de straten (we zullen dit ook horen in het ap-
partement om andere scènes in te leiden). Het gesprek tussen Eyüp en Servet klinkt hier 
intiem. Het zijn de stemtimbres die mij meevoeren. De omgevingsgeluiden in de haven 
klinken veraf. Op dit moment situeert Ceylan de toeschouwer/luisteraar auditief dicht 

een politicus. Het appartement van dit gezin in Istanboel is de plaats van het gebeuren. 
Het is gelegen aan een spoorweg dicht bij een haven. 

In het begin van de film vindt een ongeluk plaats: Servet is achter het stuur in slaap geval-
len en heeft iemand aangereden. Het ongeval gebeurt op de vooravond van de verkiezin-
gen waarin Servet zich als kandidaat heeft voorgesteld. Om een schandaal te vermijden, 
vraagt Servet aan Eyüp om de schuld op zich te nemen en in zijn plaats negen maanden in 
de gevangenis te gaan zitten. Hij belooft Eyüp hiervoor een mooie financiële vergoeding. 

Doorheen de film verandert de beleving van de ruimte van het appartement. Ook de 
verstandverhouding in het gezin verandert geleidelijk aan. Ismail mist duidelijk het va-
derlijke gezag en de Hacer geeft stilaan toe aan de vragen van haar zoon, terwijl ze weet 
dat Eyüp hiermee niet akkoord zou gaan. Ze besluit een voorschot te vragen van het geld 
dat ze tegoed hebben van Servet om daarmee een auto te kopen voor haar zoon. Dit is het 
begin van haar eigen pad buiten het gezin waarin haar mobiele telefoon een cruciale rol 
speelt. Ze knoopt een relatie aan met Servet. Ismail is woedend wanneer hij het overspel 
van zijn moeder ontdekt. Toch zegt hij hierover niets aan zijn vader. Bij het bezoek in de 
gevangenis is het duidelijk: de zoon speelt een dubbel spel en de vader voelt dit feilloos 
aan. Maar aan de oppervlakte voeren vader en zoon een beleefd gesprek. Als de vader 
vrijkomt, is de huiselijkheid in het appartement verdwenen. Eyüp herkent zijn vrouw 
niet meer. Hij vermoedt één en ander en wordt agressief. Hacer probeert hopeloos Servet 
te bereiken. Servet heeft de relatie met Hacer radicaal stopgezet, nu Eyüp weer een vrij 
man is. Ismail bespiedt een ontmoeting tussen Servet en Hacer, waarin hij haar duidelijk 
afwijst en vernedert. In het appartement is er geen band meer tussen de leden van het 
gezin. Als Ismail weer thuiskomt na het bespieden van zijn moeder en Servet, bekent hij 
aan zijn moeder dat hij Servet heeft vermoord. Eyüp kijkt naar de foto van zichzelf met 
zijn twee zonen voor hij naar een arme caféhouder gaat om hem te vragen de schuld van 
de moord op zich te nemen en naar de gevangenis te gaan in de plaats van zijn zoon. In 
de gevangenis is het immers warm en je krijgt er elke dag eten. 

De film speelt zich af op verschillende niveaus. Wat aan de oppervlakte verteld wordt, 
weerspiegelt de complexiteit van de relaties tussen de personages niet. Fascinerend in 
Three Monkeys is de manier waarop Ceylan in het kleine appartement de veranderende 
relatie tussen de gezinsleden weergeeft door middel van de geluiden. Het appartement 
wordt de beleefde ruimte van de personages. Heel subtiel kiest Ceylan ervoor welke ge-
luiden hij laat binnendringen in de ruimtes van het appartement. In de nachtscènes zijn 
krekels te horen, soms davert de trein voorbij en in de vreedzame scènes overdag horen we 
honden, auto’s en spelende kinderen. 

In het appartement hoor je de klok, de kanarie, het kraken van de vloer, de verschil-
lende deuren. Soms wordt er gepraat, soms niet. Soms hoor je de televisie of wordt de 
huiselijke rust verstoord door de mobiele telefoon van Hacer. Elke kamer heeft een eigen 
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Op weg naar huis neemt Hacer de voetgangerstunnel onder de spoorweg (26’09” – 
27’43”). Het treingeluid klinkt nog na bij haar thuiskomst. In deze scène plaatst Ceylan 
het luisterpunt bij Ismail. Binnen tikt de klok en klinken de stappen van Hacer hol. De 
buitengeluiden (auto’s en spelende kinderen) klinken ditmaal heel stil. Elke actie klinkt 
haarscherp. Hacer is te uitbundig. De nuances in de geluiden van haar handelingen ver-
raden een onnatuurlijkheid in haar gedrag. 

Ook het moment waarop Ismail het overspel van zijn moeder ontdekt, is vooral auditief 
uitgebouwd (37’13” – 41’47”). Ismail komt thuis in het appartement. De trein die gepas-
seerd is, klinkt nog zeer luid door. Hierdoor kan Ceylan de illusie scheppen dat Hacer 
en Servet, die zich in de slaapkamer bevinden, niets gehoord hebben. Het geluid van het 
opengaan van de deur werd overstemd door het geluid van de trein. In de keuken zingt 
de kanarie nu tegen de trein op en hij blijft zingen wanneer het treingeluid is weggeëbd. 
Het gekraak van de vloer is hoorbaar. Daarop is het stil in het appartement. Ismail kijkt 
uit het raam naar het verkeer dat als een licht geruis hoorbaar is.

De buitengeluiden verdwijnen als zijn aandacht getrokken wordt door het geluid in de 
slaapkamer van zijn moeder: gelach en een mannenstem. Dicht bij Ismail klinkt de klok 
en het gezoem van een insect. Ismail kijkt door het sleutelgat. De vloer kraakt. Op het 
moment dat hij het overspel van zijn moeder ziet, verandert het geluid. Er klinkt een 
druppel water in een heel grote ruimte waarin de wind waait. 

Servet niest, Ismail schrikt en trekt zich terug. Hij gaat terug naar de keuken. De vloer 
kraakt, de kanarie zingt en we horen Ismail ademen. Ook de klok is weer hoorbaar. Ismail 
neemt zijn spullen en verlaat het appartement.

Als toeschouwer/luisteraar zijn we enerzijds observator van wat Ismail meemaakt, maar 
tegelijkertijd beleven we de intensiteiten van de geluiden en wordt onze aandacht mee 
gericht naar de slaapkamer op het moment dat Ismail het gelach hoort. 

Zo zijn de geluiden in elke scène uitgepuurd. Ceylan bouwt zorgvuldig audiovisuele ak-
koorden op die in relatie tot de totale structuur van de film telkens de ervaring van wat 
zich afspeelt in de scène meegeven. De voeling met de ruimte die tot stand komt in de 
audiovisuele waarneming, weerspiegelt de interne relatie tussen de personages. 

Als toeschouwer/luisteraar zijn we dikwijls getuige van wat zich in het appartement af-
speelt. Zo kunnen we de spanning of de ontspanning die zich ontvouwt doorheen de ver-
schillende scènes aanvoelen. De meeste geluiden zijn geloofwaardig en hebben hun plaats 
in relatie tot de visuele ruimte. Net zoals Bresson werkt Ceylan met een aantal ‘energe-
tische’ buitengeluiden, zoals de trein, de havengeluiden, de muezzin en het onweer. Het 
treingeluid snijdt in de structuur van de film en begeleidt meestal transitiemomenten: 
transitie van plaats, transitie in gebeurtenissen. Het treingeluid dringt eveneens binnen in 
het appartement en neemt er de rust weg. 

bij de personages, terwijl de camera het gesprek vanop grotere afstand volgt. Het gesprek 
begint al auditief ook al voordat we de twee mannen samen op de bank zien zitten. Het 
gesprek vraagt onze aandacht. Ceylan neemt ondertussen de vrijheid om met de camera 
en de beeldmontage de omgeving en situatie duidelijk te maken aan de toeschouwer. 

Als Eyüp na dit gesprek thuiskomt (8’09-8’59”), klinkt het appartement zoals voorheen. 
We horen het kraken van de vloer als hij stapt, de ademhaling van Hacer die ligt te slapen, 
het kraken van het bed en het tikken van de klok. De buitengeluiden dringen de kamer 
binnen. Een haan kraait. Eyüp ademt zwaar. Niets is echter nog hetzelfde. De stem van 
Servet klinkt nog na. Hoewel vele geluiden in het appartement herkenbaar zijn, is de 
huiselijke rust er verdwenen. 

In een andere scène gebruikt Ceylan een gelijkaardige vrijheid in beeld en geluid om 
de absurde eerste ontmoeting van Hacer en Servet te schetsen in het bureau van Servet 
(17’54”-22’27”). Hacer komt Servet geld vragen voor de aankoop van een auto voor haar 
zoon. Als toeschouwer/luisteraar vind ik geen duidelijke plaats in deze scène. Ik ben in 
de chaos van Servets bureau terechtgekomen. De akoestiek van de ruimte is verschrik-
kelijk slecht, de omgevingsgeluiden van het verkeer en de ambulances klinken net iets te 
luid, Servet lijkt zijn telefoongesprekken niet onder controle te hebben en het is pas na 
een tijdje dat we merken dat Hacer ook aanwezig is. Het gesprek tussen beiden dat volgt, 
klinkt stroef en afstandelijk. 

Op een gegeven moment klinkt de mobiele telefoon van Hacer. Het signaal is een liedje 
dat Ceylan helemaal laat beluisteren. De tekst is betekenisvol, maar niet op dat moment. 

Hopelijk wordt jouw liefde ook niet beantwoord

Hopelijk krijg jij ook liefdesverdriet

Hopelijk verlang je naar haar, maar krijg je haar nooit, net als ik

Hopelijk smelt jouw hart als een kaars

Hopelijk klopt de wanhoop bij jou aan de deur en wacht hij op jou als een slaaf

Hopelijk wordt je hart gestolen als koopwaar op een marktkraam

Ondertussen rommelt Hacer ononderbroken in haar tas om haar telefoon te vinden en 
heeft Servet een ventilator aangezet die afkoeling moet brengen. De geluiden zijn niet op 
elkaar afgestemd en maken een gewoon contact tussen de twee personages onmogelijk. 

In de volgende scène heeft Servet Hacer een lift gegeven (23’44”-25’16”). Nu luisteren 
we naar Servets avances vanuit het luisterpunt van Hacer. En hoewel ik als toeschouwer/
luisteraar Servet zie zwijgen, luister ik verder naar zijn woorden. Alleen auditief kom ik in 
de intimiteit tussen deze twee personen terecht. 



308 309

In de constitutie van de film speelt, naast het tot stand komen van de filmische ruimte, 
ook de veldstructuur van de tijd een rol zoals Husserl deze heeft omschreven als structuur 
van het innerlijke tijdsbewustzijn en als structuur van het zelfbewustzijn. Het bewustzijn 
van een moment is meer dan het moment zelf en meer dan een superpositie van verschil-
lende lagen. 

Een audiovisueel moment komt niet tot stand in het samengaan van beeld en geluid, 
maar in het samengaan van kijken en luisteren. Het komt tot stand in de veelheid van 
zintuiglijke indrukken. In dat moment kunnen verschillende momenten tegelijkertijd 
aanwezig zijn in een harmonisch of disharmonisch verband. Elk van deze momenten 
is – zoals Husserl het beschreven heeft voor een moment in een melodie – gekenmerkt 
door de drieledige structuur van protentie, eerste impressie en retentie. Maar ook het 
moment van de waarneming is hierdoor gekenmerkt. De coherentie komt tot stand in de 
intentionele boog. 

Ondertussen is het duidelijk geworden: geluid in film wordt niet altijd als geluid op zich 
waargenomen. Geluid is dikwijls een constitutief element in het tot stand komen van een 
intentioneel object in de filmperceptie. Een handeling van een personage kan worden 
waargenomen in een bepaalde omgeving, in specifieke omstandigheden. Het geluid kan 
eveneens de ‘identiteit’ van het personage deels prijsgeven. In de waarneming van deze 
handeling speelt niet alleen de waarneming van het geluid een rol, maar ook het lichame-
lijke ervaren van het geluid. 

Deze kinaesthetische ervaring is motiverend voor het tot stand komen van de objectge-
richte intentionele act die een intentioneel object constitueert, en is tegelijkertijd een 
constituerend element in een andere soort van intentionaliteit die een passieve (niet-
objectgerichte) synthese tot stand brengt. 

Omdat een filmfragment en een geluid in de tijd verlopen, ligt de nadruk in de bestude-
ring van het geluid in de film op de genetische fenomenologie van Husserl. Hierin wordt 
het innerlijke tijdsbewustzijn dat het moment drieledig structureert in ‘retentie – eerste 
impressie – protentie’ essentieel. Er is geen sprake meer van een tijdsverloop, maar van een 
tijdsveld met een dieptestructuur waarin elk van de momenten die gebundeld worden in 
wat ik een audiovisueel akkoord heb genoemd niet alleen in hun constellatie, maar ook in 
hun eigen geschiedenis doorwerken. Ik heb hiervoor Chions concept synchrese geflankeerd 
met Campans concept syncope. In dat laatste begrip zit de eigen ‘geschiedenis’ van de klank 
als echo vervat. Het geluid behoudt het spoor en verbindt zich met de nieuwe omgeving. 

Merleau-Ponty plaatst het lichaam van de waarnemer centraal. Vanuit het lichaamsschema 
is het mogelijk om de beweging in de film waar te nemen en dus ook de beweging in het 
geluid. Niet zozeer de compositorische ruimte, maar de beleefde ruimte speelt een rol 
in het tot stand komen van de coherentie in de waarneming. Zahavi koppelt Husserls 

De scènes volgen elkaar op in een dynamische logica. Het is de ruimte van buiten die 
het appartement binnendringt en de verhoudingen in het gezin totaal verandert. In de 
laatste scène in de woonkamer (1.31’33” – 1.32’47”) zien we de drie gezinsleden die in 
zichzelf gekeerd zijn. Ismail heeft de moord bekend aan zijn moeder. Beiden zwijgen. 
De scène is ingeleid door een onweer waarin de krekels toch nog hoorbaar zijn. De wind 
fluit en als de vader naar de foto kijkt van zichzelf met zijn zonen, klinken de klok en de 
kinderstemmen door de wirwar van wind- en dondergeluiden. Het gesnik van de zoon 
wordt duidelijker. Er is een kort gesprek tussen vader en zoon tegen de achtergrond van 
de fluitende wind. Eyüp gaat weg. Hij gooit zijn schoenen in de traphal op de grond. De 
ruimte klinkt mee. Als Hacer de deur weer opent en vraagt waar hij heen gaat, volgt een 
stilte en dan een woede-uitbarsting. Eyüp ‘dondert’ de trappen af. 

Net zoals Bresson in Un condamné à mort maakt Ceylan op verschillende niveaus gebruik 
van het geluid. Hij laat de ruimtes meeklinken, waardoor de ruimtes verschillend worden 
aangevoeld. De ruimtes zelf zijn telkens gekarakteriseerd door specifieke geluiden. In het 
appartement komen bepaalde geluiden terug: de deur, het kraken van de vloer, de klok. 
Toch is het vooral met de aanwezigheid van bepaalde buitengeluiden dat de binnenruimte 
anders wordt ervaren. Als de focus op het gesprek ligt, verdwijnen de buitengeluiden. In 
de laatste scène is de binnenruimte doordrongen van onweer en wind. Hierdoor is de 
relatie tussen de personages bepaald. Het is in het geluid dat Ceylan, net zoals Bresson, 
het innerlijke conflict van zijn personages vorm geeft. Het is in het aanvoelen van wat er 
gebeurt in de verhouding tussen de mensen, in het aanvoelen van datgene wat niet aan de 
oppervlakte ligt, dat de ervaring van geluid ons meeneemt in de film van Ceylan. 

9. 
BESLUIT: EEN FENOMENOLOGIE VAN HET GELUID 

ALS INNERLIJKE BEWEGING IN FILM

Het wordt duidelijk dat het componeren van het geluid in combinatie met het beeld bij-
zonder rijke mogelijkheden schept om de dieptestructuur van een ervaring weer te geven. 
Hiervoor is het echter belangrijk om het geluid van bij het begin van het creatieproces te 
betrekken. Een filmisch beeld in de klankfilm is essentieel een audiovisueel en motorisch 
beeld. Het is intussen duidelijk geworden dat het vertrekken vanuit het beeldkader om 
over geluid in film na te denken een beperkte invalshoek is. Het geluid is een tijdsobject 
dat niet zomaar in een beeldkader kan worden gevat. In de perceptie van een film worden 
verschillende luisterstrategieën tegelijkertijd gehanteerd. Deze strategieën verbinden het 
luisteren met andere zintuiglijke indrukken, waardoor een filmische ruimte tot stand kan 
komen waarin een personage is gesitueerd.
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CONCLUSIE

In dit proefschrift heb ik een fenomenologische benadering van het geluid in de film 
voorgesteld met de focus op het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van 
een ervaring in film.

Tijdens deze studie zijn fundamentele inzichten gegroeid. Geluid en luisteren zijn gecor-
releerd. Dit betekent dat een studie over het geluid in de film, een studie over het luisteren 
in de film impliceert. In de film wordt niet steeds gericht geluisterd naar het geluid, het 
kan ook ervaren of beleefd worden. Deze vorm van ervaren is niet object-gericht, maar 
komt tot stand in het beleven (Erleben) zelf. Husserl noemt dit het pre-reflectief bewust-
zijn van een beleving die niet observerend is. Dit pre-reflectieve bewustzijn is zowel voor 
Husserl als voor Merleau-Ponty primordiaal. Ik heb dit concept vooral aan de hand van 
Merleau-Ponty uitgelegd door het denken in beweging als co-existerend met het object-
gerichte denken voor te stellen. Deze benadering maakt het mogelijk om het geluid en 
de samen-stelling van het geluid in zijn nuances te bespreken. Het geluid en het luisteren 
centraal stellen in de waarneming houdt impliciet de beschrijving vanuit het eersteper-
soonsperspectief in. Het beluisterde geluid kan immers niet ‘objectief ’ bestudeerd worden 
en je kan nooit met de oren van iemand anders luisteren. Het eerstepersoonsperspectief 
houdt een gesitueerdheid van het lichaam van de toeschouwer/luisteraar in tijd en ruimte 
in en mag niet verward worden met een louter subjectieve waarneming.

Een fenomenologische benadering van het geluid in de film maakt het met andere woor-
den mogelijk om dat aspect van het beluisterde geluid bespreekbaar te maken dat niet 
onmiddellijk aan de oppervlakte ligt, maar bepalend en motiverend is voor de filmerva-
ring en de filmwaarneming in haar geheel. Ik heb in dit gebied het geluid voorgesteld als 
een innerlijke beweging, waarmee ik enerzijds stel dat het geluid steeds een dynamische 
beweging is en dus nooit als een ‘beeld’ of een ‘begrip’ kan worden opgevat, en anderzijds 
geef ik aan dat deze beweging niet steeds reflectief wordt waargenomen, maar in de film 
meestal met een resonerend lichaam wordt ervaren. Er gebeurt immers veel in het geluid 
dat niet actief de aandacht vangt. Wie mee aan de montage- en mixagetafel gezeten heeft 
in het eindstadium van een film, kent het fenomeen zeer goed. Een kleine nuance – een 
geluid toevoegen of wegnemen – kan een enorme impact hebben op de film in zijn geheel.

Ik situeer mijn studie ten opzichte van twee belangrijke film(klank)theorieën die op dit 
moment toonaangevend zijn. Enerzijds de theorie van Michel Chion in L’audio-vision 
(1990) die ondanks het feit dat hij de audiovisuele waarneming centraal stelt met zijn 
begrippen van audiovisueel contract en synchrese (een contractie van synthese en synchro-
nisatie van bewegend beeld en geluid) toch nog vertrekt van de suprematie van het beeld 

structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn aan de structuur van het zelfbewustzijn. De 
beleefde filmervaring komt tot stand bij de waarnemer. De beleving is verankerd in zijn 
resonerend lichaam dat meebeweegt en lichamelijk ‘vat’: de synchroniserende modulatie. 
Dit ‘vatten’ is een dynamische gebeurtenis. De beleefde ruimte is een dynamische ruimte. 
De ruimte is niet van buitenaf uitgetekend. De tijd is niet gemeten gestructureerd. Toch 
kan in dit vatten een regelmaat en een oriëntatie ontstaan, gedicteerd door een zijn-naar-
de-wereld en een focus op sporen. Het is in de waarneming dat een een referentiële ruimte 
of tijd kan ontstaan. 

In dit hoofdstuk heb ik de consequentie van het pre-reflectief belichaamd luisteren verder 
uitgewerkt in het kader van de filmcreatie en de filmwaarneming. Ik vond het belangrijk 
om in dit hoofdstuk inzichten die uit de praktijk gegroeid zijn te verbinden met analyses 
van het theoretische kader dat ik in mijn onderzoek heb ontwikkeld. Door een conse-
quente benadering van de film met het accent op de ervaring van het opgenomen geluid 
naast de waarneming van het geluid, heb ik een aantal ‘nieuwe’ perspectieven aangebracht 
om over geluid in film te spreken, zijnde het eerstepersoonsperspectief in de beschrijving van 
de waarneming van de film en in de bespreking van de creatie van een film; de superpo-
sitie van auditieve en visuele ruimte wanneer die als een polytopie in de waarneming (en 
niet in de compositie van de filmische elementen) worden samengebracht; het audiovisu-
ele akkoord als een tijdsobject en een moment in een beleefd tijdsveld en de mogelijkheid 
om innerlijke werelden en externe werelden met elkaar te verbinden in het geluid. Met 
de nadruk op het pre-reflectieve belichaamde luisteren, heb ik de rol van het geluid als 
innerlijke beweging in film bespreekbaar gemaakt. 
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betrokkenheid van de eerste luisteraar tot het geluid wordt gepresenteerd in het geluid. In 
de waarneming van een geluid kunnen verschillende factoren aan bod komen: de vorm, 
de grootte, het materiaal of de textuur van de klankbron, de bewegingskwaliteiten van 
de acties waarmee het geluid wordt veroorzaakt, de bewegingskwaliteiten van het geluid 
zelf als energetische beweging, de manier waarop in het geluid de ruimte meeklinkt en 
de luisterstrategie die wordt gehanteerd. Bij de opname kan de cineast als eerste luisteraar 
keuzes maken in functie van de ervaring die hij wil overbrengen. Het is in de gelaagd-
heid en genuanceerdheid van deze keuzes dat de toeschouwer/luisteraar op zijn beurt het 
geluid kan ervaren en belichaamd kan waarnemen. 

Binnen de fenomenologie ben ik op zoek gegaan naar de rol van het resonante lichaam in 
het luisteren en de waarneming. Met een lessenreeks die Merleau-Ponty in 1953 gegeven 
heeft over Le monde sensible et le monde d’expression heb ik het uitgangspunt van Deleuzes 
filmtheorie, namelijk de tijdsopvattingen en bewegingstheorie van Henri Bergson, op 
een andere manier onder de aandacht gebracht. Merleau-Ponty werkt Bergsons bewe-
gingstheorie verder uit vanuit het gegeven dat een beweging wordt waargenomen door 
een lichaam dat zelf in staat is om te bewegen en beschikt over een lichaamsschema. Dit 
lichaamsschema komt niet cultureel of psychologisch tot stand, maar is de basis om zich 
naar-de-wereld te oriënteren. Hiermee stelt Merleau-Ponty dat de concrete ruimte al van 
tevoren in de structuur van mijn lichaam is geschetst en dat zij een onafscheidelijk cor-
relaat is van mijn lichaam. De ruimte krijgt eerst en vooral gestalte in de motoriek en pas 
daarna kan een voorstelling van de ruimte zich daarvan vrijmaken en kan een abstracte 
ruimte gecreëerd worden. Voor Merleau-Ponty verkrijgt de ruimte een situationele sa-
menhang door en in het lichaam dat naar-de-ruimte is. De eenheid van deze situationele 
ruimte wordt niet bepaald door een van buitenaf opgelegd ‘systeem’, maar door de licha-
melijke intentionaliteit.

Door een onderscheid te maken tussen de lichamelijke intentionaliteit – die leidt tot de 
passieve synthese – en een objectgerichte intentionaliteit – die leidt tot een actieve syn-
these –, heb ik een gebied van het geluid in de film ontsloten dat mijns inziens nog geen 
plaats had gekregen in de filmtheorie, met name het pre-reflectieve niet-objectgerichte 
bewustzijn waarmee we als toeschouwer/luisteraar geluiden beleven en ervaren. 

Het wordt duidelijk dat de auditieve ruimte niet zomaar ondergeschikt kan worden aan 
de visuele (optische) ruimte die op het scherm is geprojecteerd. In het luisteren ontstaat 
zowel een directionele als een omni-directionele ruimte. De luisteraar kan zijn aandacht 
richten naar iets in het luisteren of kan bewogen worden door of zich laten onderdompe-
len in het geluid. In het luisteren is het mogelijk dat visuele of motorische virtuele beelden 
opgeroepen worden. De ervaring van het geluid is immers transmodaal. Als we luisteren 
naar een geluid worden ook andere zintuigen aangesproken: het geluid wekt eveneens tac-
tiele, visuele en motorische zintuiglijke indrukken op. De neuro-fysiologische en neuro-
fenomenologische inzichten van de laatste decennia werpen een ander licht op de aisthesis 

in zijn audiovisuele analyse. Volgens Chion bestaat er geen autonome auditieve ruimte 
in de film omdat de ruimte van het geluid steeds wordt opgeslorpt door de visuele fil-
mische ruimte. Anderzijds de theorie van Gilles Deleuze die in zijn tweede filmboek 
(L’image-temps 1985) pleit voor de heautonomie van de klank, maar nergens echt ingaat 
op de heautonomie van het geluid en in zijn besprekingen eveneens het filmbeeld laat 
primeren. Deleuzes filmtheorie stelt wel de beweging voorop, maar blijft de film vanuit 
een tekenleer bestuderen. Hij steunt op Bergsons opvatting van beweging als een dynami-
sche beweging van een voorbijtrekkende en continue tijd. Toch doet hij in L’image-temps 
afstand van Bergsons sensomotorische schema, waarmee hij stelt dat het zien van beelden 
affecties in ons doet ontstaan die tot een bepaalde handeling of actie leiden. Deleuze ont-
koppelt het zien van beelden en de actie die hieruit zou ontstaan. Hiermee pleit hij voor 
een nieuw soort filmbeeld, dat bevrijd is van de dwang om beelden en klanken causaal te 
verbinden. Maar hiermee wijkt Deleuze eveneens af van het feit dat Bergson het lichaam 
vooropstelt als het centrum van het gevoel (affection) en laat hij de kans liggen om een 
belichaamd denken ten volle te ontwikkelen in zijn boeken over film. Hij besluit zijn 
tweede boek met een visie op film die naar mijn mening dicht bij de (seriële) compositie-
opvatting van Boulez ligt. Boulez pleit voor een rationele coherentie van een compositie. 
Deleuze mag dan wel de vernieuwende notie van de rizoomstructuur als open systeem in 
de filmanalyse introduceren, zijn denken is net zoals dat van Boulez nog verankerd in een 
connectionistische cognitivistische stroming, waarin de nadruk ligt op de relaties tussen 
de elementen van de compositie.

In mijn studie ben ik echter radicaal vertrokken vanuit het (opgenomen) geluid en het 
filmische luisteren waarin ik zoals Vivian Sobchack (1992) het lichaam van de waarnemer 
centraal stel in de filmperceptie. Wat het geluid en het luisteren betreft, ben ik ingegaan 
op het voorstel van Véronique Campan in haar fenomenologisch essay L’écoute filmique 
(1999) om de ruimtelijkheid en de akoestische sporen van het filmische geluid verder te 
bestuderen. De akoestische sporen definieert Campan echter vanuit Schaeffers sonoor object 
als timbre, intensiteit, resonantie en ritme. Hiermee blijft de eigenheid van het geluid ge-
reduceerd. Daarom heb ik teruggegrepen naar de genetische fenomenologie van Husserl 
in de interpretatie van Zahavi en de fenomenologie van Merleau-Ponty om in mijn studie 
te kunnen terugkeren naar het fenomeen zelf, namelijk het opgenomen geluid. Om de 
eigenheid van het opgenomen geluid in de film bespreekbaar te maken, heb ik de focus 
gericht op twee gebieden: het ruimtelijk aspect in en van het opgenomen geluid en de 
bewegingskwaliteiten van het geluid als energetische beweging.

In het opgenomen geluid speelt het luisteren twee keer een cruciale rol: een eerste beluis-
tering bij de opname en een tweede beluistering bij de waarneming of ervaring ervan. 
Telkens speelt in de beluistering de situering van het lichaam van de luisteraar een cruciale 
rol. Bij de opname van het geluid wordt bepaald vanuit welke hoek, in welke ruimte dat 
zal meeklinken in de opname en op welke afstand een geluid zal worden opgenomen. De 
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Het doel van deze studie was eveneens om een terminologie te ontwikkelen die het mo-
gelijk maakt om de eigenheid van het geluid in de film bespreekbaar te maken in functie 
van de artistieke praktijk van cineasten en geluidsingenieurs. Ik vond het belangrijk om 
de inzichten die in een eigen praktisch onderzoek, in het coachen van het creatieve proces 
van film-maken en in de analyses van het geluid in films waren gegroeid, bespreekbaar 
te maken. De opzet was om hiervoor te vertrekken van de theorieën van Chion en De-
leuze. Maar ik ben snel op het euvel gestuit dat in deze theorieën het luisteren naar film 
niet volwaardig wordt besproken. Het is door een fenomenologische benadering dat het 
mogelijk is geworden om te spreken over verschillende luisterstrategieën, zoals over het 
luisteren als constituerende act, het geluid dat leidt naar een intentioneel object, en een 
lichamelijk ervaren van een geluid. 

Het probleem van de bijdrage van het geluid in de overdracht van een ervaring heb ik 
gesteld aan de hand van Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Bresson. Door zijn 
andere manier van film-maken, die alle causale verbanden weert, introduceert Bresson 
een nieuwe status van het geluid in de film, evenwaardig aan het beeld. In film als cinéma-
tographe (het schrijven van beweging) is hij in staat om als cineast zijn innerlijke betrok-
kenheid tegenover datgene wat hij toont in zijn film, genuanceerd over te dragen naar 
het publiek. Deze nieuwe status van het geluid heb ik verder onderzocht en geanalyseerd 
in Elephant (1989) van Alan Clarke, Gerry (2001) van Gus Van Sant en Three Monkeys 
(2008) van Nuri Bilge Ceylan, dit in relatie met de film als een com-positorisch geheel. 

In deze studie stel ik dat het geluid de toeschouwer/luisteraar doorheen de ervaring (en 
de waarneming) van de film kan gidsen. De cineast kan door de keuzes van de geluiden, 
de keuze van de nuances in de geluiden en het bepalen van de auditieve ruimtes, door de 
compositie van geluiden en door de mixage, een ervaring overdragen en de waarneming 
van een film sturen. Het is dan aan de toeschouwer/luisteraar om in de complexiteit van 
verschillende informaties zijn aandacht te richten en in de intentionele boog de film als 
intentioneel object te constitueren. De waarneming van een film is een actieve gebeurte-
nis, waarin elke toeschouwer/luisteraar zijn eigen coherentie tot stand brengt. De film 
wordt pas een volwaardig en genuanceerd audiovisueel medium als ook het geluid een 
volwaardige plaats krijgt binnen de waarneming van film (waarin alle zintuigen betrokken 
zijn). Met dit onderzoek hoop ik zowel voor de filmtheorie als voor de filmpraktijk een 
bijdrage te hebben geleverd. De com-positie van het (opgenomen) geluid in een audiovi-
suele context is een eigen artistieke discipline geworden die in relatie tot de musicologie, 
de filosofie en de filmstudies een specifieke theoretische aandacht verdient en waarvoor ik 
in mijn onderzoek grondslagen en begrippen voorstel. 

(de zintuiglijke waarneming). Niet alleen komt men meer te weten over het samenwerken 
van het kijken en het luisteren, maar krijgt de beweging meer en meer een centrale rol in 
de waarneming en het tot stand komen van betekenis (Varela, Thompson en Rosch 1991; 
Berthoz 1997; Noë 2006; Thompson 2007; Gallagher & Zahavi 2008). 

Vanuit het standpunt van het maken van een film, stel ik voor om de filmtheorie van 
Deleuze te herlezen vanuit een dynamische en belichaamde benadering van de waar-
neming. Dit brengt aan het licht dat zijn begrip interval geen leemte is, maar een ge-
bied vol activiteit waarin de zintuigen samenwerken en het innerlijke tijdsbewustzijn en 
het zelfbewustzijn van de toeschouwer/luisteraar zowel de waarneming als de illusie mee 
structureren. Dit is geen terugkeer naar de ‘natuurlijke instelling’, maar een verfijning van 
de kennis van de audiovisuele waarneming. In een audiovisuele waarneming brengt een 
luisteren zonder een overeenkomstig beeld of een kijken zonder een overeenkomstig ge-
luid, een spanning bij de toeschouwer/luisteraar teweeg. Als we geen volledige informatie 
hebben in de waarneming, willen we deze onvolledige informatie namelijk onderzoeken 
(Berthoz 1997). Daardoor wordt het brein actief en maakt het lichaam zich klaar voor 
een al dan niet uitgevoerde activiteit. In de waarneming en in de innerlijke voorstelling 
worden ruimtes gecreëerd. De gelijktijdigheid van geluiden of van geluid en beeld biedt 
de mogelijkheid om diverse ruimtes simultaan te evoceren bij de toeschouwer/luisteraar 
en ze verder te laten co-existeren in de waarneming. 

Om het gelijktijdig co-existeren van beleefde ruimtes te kunnen beschrijven, heb ik de 
term audiovisueel akkoord geïntroduceerd. Hoewel de term akkoord thuis hoort in de 
muziek lijkt hij de meeste geschikte. Een akkoord is niet alleen een samenklank, maar 
heeft eveneens een plaats in het horizontale verloop van en muziekstuk. Doorheen de ak-
koorden kunnen interne verbindingen gemaakt worden die in het luisteren een transver-
sale dynamische beweging doorheen de compositie creëren. Maar er is ook een essentieel 
verschil: een audiovisueel akkoord kan gezien worden als een verzamelpunt of een knoop-
punt van beleefde ruimtes in de veldstructuur van de tijd, zoals Husserl de structuur van 
het innerlijke tijdsbewustzijn beschrijft. Het geluid kan de ervaring van beleefde ruimtes 
evoceren. De toeschouwer/luisteraar is gesitueerd ten opzichte van de geluiden. Hierdoor 
kunnen op een andere en meer concrete manier innerlijke werelden verklankt worden 
dan in de muziek. Het lichaam van de toeschouwer/luisteraar resoneert met de energeti-
sche beweging van de geluiden. In de overdracht van een ervaring acteert het geluid als 
een innerlijke beweging die beleefde ruimtes en werelden oproept die niet noodzakelijk 
als reflectieve mentale beelden opduiken, maar in hun vibrerende vormelijke onbeslist-
heid het lichaam van de toeschouwer/luisteraar alert en open (receptief ) maken zonder 
de objectgerichte, intentionele act tot stand te laten komen. Merleau-Ponty spreekt van 
een synchroniserende modulatie: de toeschouwer/luisteraar stemt zijn lichaam af op wat 
hij hoort. Op die manier brengt het geluid als innerlijke beweging, ook een innerlijke 
beweging tot stand bij de toeschouwer/luisteraar. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

In deze dissertatie over ‘Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een 
ervaring in de film: een fenomenologische benadering’, stel ik een onderzoek voor naar 
de eigenheid van het beluisterde geluid binnen de film en de manier waarop het geluid de 
toeschouwer/luisteraar doorheen de ervaring (en de waarneming) van de film kan gidsen. 
De cineast kan namelijk door de keuzes van de geluiden, de keuze van de nuances in de 
geluiden en het bepalen van de auditieve ruimtes, door de compositie van geluiden en 
door de mixage, een ervaring overdragen en de waarneming van een film sturen. Het is 
aan de toeschouwer/luisteraar om in de complexiteit van verschillende informaties zijn 
aandacht te richten en het geluid als intentioneel object te constitueren. De waarneming van 
een film is een actief gebeuren, waarin elke toeschouwer/luisteraar zijn eigen coherentie 
tot stand brengt. 

Het doel van dit onderzoek was om zowel voor de filmtheorie als voor de artistieke film-
praktijk een bijdrage te leveren in het bespreekbaar maken van deze aspecten in het geluid 
die niet onmiddellijk worden waargenomen, maar bepalend en motiverend kunnen zijn 
voor de filmwaarneming in haar geheel. Er gebeurt immers veel in het geluid dat niet 
actief de aandacht vangt. Wie mee aan de montage- en mixagetafel gezeten heeft in het 
eindstadium van een film, kent deze impliciete dimensies van de ervaring van een geluid. 
Een kleine nuance – een geluid toevoegen, veranderen of wegnemen – kan een enorme 
impact hebben op de film in zijn geheel. 

Drie perspectieven vormen de rode draad in het onderzoek: (1) de zintuiglijke waarne-
ming van het opgenomen geluid en van het geluid als energetische beweging in relatie 
tot het beeld, (2) het com-positorische aspect van de film waarin het geluid een specifieke 
plaats inneemt in relatie tot muziekcompositorische opvattingen en (3) de waarneming 
van de toeschouwer/luisteraar, die in de compositorische aspecten van het geluid en van 
de film gecorreleerd is met de ervaring die de cineast wil overdragen. 

De probleemstelling van het onderzoek wordt ingeleid aan de hand van de beginscène 
van Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Robert Bresson en diens filmopvatting. 
Door zijn manier van film-maken die de causale verbanden tussen de filmische elementen 
weert, introduceert Bresson een nieuwe status van het geluid in de film, evenwaardig aan 
het beeld. In de film als cinématographe (het schrijven van beweging) is Bresson in staat 
om als cineast zijn innerlijke betrokkenheid tegenover datgene wat hij toont in zijn film, 
genuanceerd over te dragen naar het publiek. Deze benadering van film die door Bres-
son is ingeleid en een nieuwe status van het geluid impliceert, heb ik verder onderzocht 
en geanalyseerd in Elephant (1989) van Alan Clarke, Gerry (2001) van Gus Van Sant en 
Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan. 
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luister- of kijkperspectieven geconstitueerd kan worden. Het audiovisuele akkoord kan ge-
zien worden als een verzamelpunt of een knooppunt van beleefde ruimtes in de veldstruc-
tuur van de tijd, zoals Husserl de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn beschrijft. 
Het geluid kan immers de ervaring van beleefde ruimtes evoceren. Hierdoor kunnen op 
een andere en meer concrete manier innerlijke werelden verklankt worden dan in de mu-
ziek. Het lichaam van de toeschouwer/luisteraar resoneert met de energetische beweging 
van de geluiden. In de overdracht van een ervaring acteert het geluid als een innerlijke 
beweging die beleefde ruimtes en werelden oproept die niet noodzakelijk als reflectieve 
mentale beelden opduiken, maar in hun vibrerende onbeslistheid het lichaam van de toe-
schouwer/luisteraar alert en open (receptief ) maken zonder de objectgerichte, intentione-
le act tot stand te laten komen. Merleau-Ponty (1945) spreekt van een synchroniserende 
modulatie: de toeschouwer/luisteraar stemt zijn lichaam af op wat hij hoort. 

Met deze fenomenologische benadering neem ik twee ongewone standpunten in die ik 
verder uitwerk: de ruimtelijkheid van het geluid als parameter van het opgenomen geluid die 
de luisteraar situeert ten opzichte van een geluid en de waarneming van het geluid door het 
resonante, gesitueerde lichaam van de toeschouwer/luisteraar. Hierdoor wordt het motorisch 
aspect van het geluid als een energetische beweging het uitgangspunt.

Vanuit de analyse van films en de creatieve praktijk stelt een verdiepende studie van de 
auditieve ruimte en de ruimteperceptie in de film, het verschil tussen een muzikale com-
positie en een geluiden-com-positie scherp. De luisteraar is anders gesitueerd ten opzichte 
van het geluid dan ten opzichte van muzikale compositorische elementen. Dit heeft ge-
volgen voor het samen-stellen (com-poneren) van geluiden. Om de ruimtelijkheid van 
het opgenomen geluid voor te stellen, maak ik een onderscheid tussen klankschap, om-
gevingsgeluiden, soundscape, auditieve architectuur, de afstand tussen de klankbron en het 
luisterpunt. De auditieve (egocentrische en allocentrische) ruimte die tot stand komt bij de 
luisteraar is van verschillende factoren afhankelijk. 

Naast het ruimtelijke aspect speelt het bewegingsaspect van het geluid hierin een funda-
mentele rol. De ervaring van het geluid is immers transmodaal: als we luisteren naar een 
geluid worden ook andere zintuigen aangesproken. Het geluid wekt eveneens tactiele, 
visuele en motorische zintuiglijke indrukken op. De neuro-fysiologische en neuro-feno-
menologische inzichten van de laatste decennia werpen een ander licht op de aisthesis (de 
zintuiglijke waarneming). Niet alleen komt men meer te weten over het samenwerken 
van het kijken en het luisteren, maar krijgt de beweging meer en meer een centrale rol in 
de waarneming en het tot stand komen van betekenis (Varela, Thompson en Rosch 1991; 
Berthoz 1997; Noë 2006; Thompson 2007; Gallagher & Zahavi 2008). 

Een verdieping in het thema leidt tot het inzicht dat zolang men van het kijken als ‘do-
minante waarnemende attitude’ vertrekt, het geluid wel een status kan krijgen van een 
meerwaarde bij het beeld, zoals dat door Michel Chion (1990, 2003) is uitgewerkt, maar 
hierdoor ook ondergeschikt blijft aan het beeld. Gilles Deleuze ontkoppelt een evidente 
verknoping van beeld en klank waarin het geluid het beeld vervolledigt,  in zijn filmtheorie 
(1983, 1985) en spreekt van de heautonomie van het geluid (de klank) en het beeld. Deleu-
ze plaatst een tussenruimte tussen kijken en luisteren die volgens hem door de toeschouwer/
luisteraar wel tot een eenheid wordt gebracht in de waarneming, maar hij gaat niet in op de 
manier waarop deze eenheid tot stand zou kunnen komen. Deze studie brengt een andere, 
nog weinig uitgewerkte, fenomenologische benadering van het geluid in de film naar voren. 
Deze benadering sluit aan bij het essay ‘L’écoute filmique’ (1999) van Véronique Campan.

Een fenomenologische studie over het geluid in de film impliceert een studie over het 
luisteren in en naar de film dat niet noodzakelijk object-gericht is. Een geluid kan ook 
niet-objectgericht ervaren of beleefd worden. Het denkkader voor deze benadering is Ed-
mund Husserls genetische fenomenologie, geïnterpreteerd door Dan Zahavi (2003), en 
de fenomenologie van Maurice Merleau-Ponty (1945, 1953) waarin het resonant lichaam 
centraal staat. Binnen de genetische fenomenologie van Husserl ligt het accent op de 
intentionele act die gemotiveerd wordt door kinaestetische ervaringen en oorspronkelijk 
nog niet reflectief geconstitueerd is. De thematische ervaring komt pas onder de voor-
waarde van de kinaesthetische ervaring en het innerlijk tijdsbewustzijn tot stand. Deze 
opvatting volgend is het mogelijk om een pre-reflectief, niet-thematisch bewustzijn van 
het geluid bespreekbaar te maken, wat ik verder uitwerk vanuit Merleau-Ponty’s ‘denken 
in beweging’, dat een begripsmatig denken voorbereidt en hiermee blijft co-existeren. 
Vanuit Merleau-Ponty’s fenomenologie wordt een perspectief geboden om de eenheid 
van een com-positie tot stand te laten komen. Met het lichaamsschema als basis om zich 
naar-de-wereld te oriënteren, krijgt de ruimte eerst en vooral gestalte in de motoriek. De 
eenheid van deze situationele ruimte wordt niet bepaald door een van buitenaf opgelegd 
geometrisch of objectief ‘systeem’, maar door de lichamelijke intentionaliteit die leidt 
tot een passieve synthese. Deze kan op haar beurt leiden tot een actieve synthese (een 
objectgerichte intentionaliteit). Door de passieve en actieve synthese in het luisteren te 
laten co-existeren en de nadruk te leggen op de transmodaliteit, kan het geluid als in-
nerlijke beweging de binnen- en buitenwereld met elkaar verbinden. Zo kan zintuiglijke 
waarneming van het transmodale geluid zowel motorische als visuele beelden evoceren. 

In de film is het geluid een vrij complex gegeven omdat in dit fenomeen, het luisteren 
van de cineast (in de klankopname), eventueel het luisteren van het personage in de 
film en het luisteren van de toeschouwer/luisteren in rekening moeten worden gebracht. 
Bovendien vindt het luisteren naar film steeds plaats in samenspel met het kijken. Om 
deze complexiteit bespreekbaar te maken, introduceer ik het begrip van het audiovisuele 
akkoord dat tot stand komt in de audiovisuele waarneming en dat vanuit verschillende 
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ENGLISH SUMMARY

This doctoral dissertation on ‘Sound as inner movement in the transmission of experience 
in film: a phenomenological approach’, presents the research results about the singular-
ity and defining characteristics of perceived sound in film and the way sound guides the 
viewer/listener in experiencing (and perceiving) a film. The director, through choices re-
garding sounds, regarding the nuances in the sounds and deciding on the auditory spaces, 
through the composition of sounds and the mixing, can transfer an experience and steer 
the way a film is perceived. The task of the viewer/listener is to fix his or her attention 
when confronted with a multitude of complex informations and to constitute sound as 
intentional object. The perception of a film is an active event in which each viewer/listener 
establishes his or her individual coherence.

The aim of this research was to provide a contribution to film theory and artistic film 
practice concerning aspects of the sound that do not lie at the very surface (i.e. being less 
than immediately obvious), but that are potentially determinative and motivating when 
perceiving a film in its totality. Many implicit dimensions of the (experience of ) sound, 
thus not immediately capturing our attention, lack until now a detailed theoretical and 
conceptual study and analysis. Whoever has sat at the editing and mixing table at the final 
stage of a film, is, however, familiar with the implicit dimensions of the (experience) of 
sound. The slightest nuance – adding a sound or removing it – can have a huge impact 
on the film as a whole.

The leitmotiv of this research consists of three aspects: (1) the sensory perception of re-
corded sound and sound as energetic movement in relation to the images, (2) the com-
pository nature of film in which sound takes up a specific position in relation to music-
compositional ideas and (3) the perception of the viewer/listener which is correlated with 
the experience the director wishes to convey in the compositional aspects of the sound 
and the film.

The thesis of this research is introduced by means of the opening scene of Un condamné 
à mort s’est échappé (1956) by Robert Bresson and Bresson’s ideas on film. Bresson’s way 
of film-making does away with causal relations between the filmic elements; as such he 
introduces a new status of sound in film, sound being on a par with the images. Film for 
Bresson is cinématographe (the writing of movement), which enables him as director to 
convey in a nuanced way his inner involvement with what he shows in his films to the 
public. I have investigated this new status of sound in further depth through case analyses 
of sound in Elephant (1989) by Alan Clarke, Gerry (2001) by Gus Van Sant and Three 
Monkeys (2008) by Nuri Bilge Ceylan. 

In het laatste hoofdstuk heb ik de consequentie van het pre-reflectief belichaamd luiste-
ren verder uitgewerkt in het kader van de filmcreatie en de filmwaarneming. Ik vond het 
belangrijk om de inzichten die uit de praktijk gegroeid zijn te verbinden met analyses en 
het theoretische kader dat ik in mijn onderzoek heb ontwikkeld. Door een consequente 
benadering van de film met het accent op de ervaring van het opgenomen geluid naast de 
waarneming van het geluid, heb ik een aantal ‘nieuwe’ perspectieven aangebracht om over 
het geluid in de film te spreken, namelijk het eerstepersoonsperspectief in de beschrijving 
van de waarneming van de film en in de bespreking van de creatie van een film; de super-
positie van de auditieve en de visuele ruimte die als een polytopie in de waarneming (en 
niet in de compositie van de filmische elementen) worden samengebracht; het audiovisu-
ele akkoord als een tijdsobject en een moment in een beleefd tijdsveld en de mogelijkheid 
om innerlijke werelden en externe werelden met elkaar te verbinden in het geluid. Met de 
nadruk op het pre-reflectieve belichaamde luisteren, heb ik de rol van het geluid als innerlijke 
beweging in de film bespreekbaar gemaakt.
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perspectives. An audiovisual chord can be regarded as a intersecting or assembly point of 
lived spaces in the field structure of time, as Husserl describes the structure of the inner 
time consciousness. After all, sound can evoke the experience of lived spaces. Through 
these evocations inner worlds can be conjured up through sound in different and more 
concrete ways than through the score. The body of the viewer/listener resonates with the 
energetic movement of the sounds. In transferring an experience, sound acts as an inner 
movement that evokes lived spaces and universes that do not necessarily crop up as reflec-
tive mental images; rather, in their vibrating openness they make the body of the viewer/
listener alert and receptive without bringing about an object-directed intentional act. 
This is what Merleau-Ponty (1945) calls a synchronizing modulation: the viewer/listener 
attunes his or her body to what he or she is hearing. 

With this phenomenological approach I take two unconventional standpoints that I fur-
ther elaborate on: the spatiality of sound as parameter of the recorded sound that positions 
the listener in relation to a sound and the perception of sound through the resonant, posi-
tioned body of the viewer/listener. As a consequence of this, the motor aspect of sound as 
energetic movement becomes the point of departure. 

Through analyzing films and the creative practice, this comprehensive study of the audi-
tory space and the spatial perception in film brings into focus the difference between a 
musical composition and a sound com-position. The listener is positioned differently in 
relation to sound than to musical compositional elements. This has its effects on the 
com-posing of sounds. To render the spatiality of the recorded sound, I made a distinction 
between environmental sound, the sounds of the surroundings, soundscape, aural architecture, 
the distance between the source of the sound and the point of perception. The auditory (ego-
centric and allocentric) space that comes about in the listener depends on various factors. 
Next to the spatial aspect, the motor aspect of sound plays a key role. Perceiving sound 
occurs in a transmodal way: whilst listening to a sound the other senses are also appealed 
to. Sounds also bring out tactile, visual and motor impressions. The neurophysiological 
and neurophenomenological insights of the last decades throw a different light on aist-
hesis (sensory perception). One has gained a deeper understanding of the mutual con-
nection between viewing and listening, and movement has gained an increasingly central 
position in the perception and the establishing of meaning (Varela, Thompson and Rosch 
1919; Berthoz 1997; Noë 2006; Thompson 2007; Gallagher & Zahavi 2008). 

A closer look at the theme has generated the insight that, as long as one takes the viewing 
as ‘dominant perceptive attitude’ as point of departure, the sound can be rendered the 
status of accessory to the image, as was elaborated by Michel Chion (1990, 2003). Due 
to this, however, sound remains subordinate to the image. Gilles Deleuze disconnects 
the evident link of image and sound in his film theory (1983, 1985) and introduces the 
concept of the heautonomy of sound and image. Deleuze puts an interspace in between 
viewing and listening, a space that is made into a unity by the viewer/listener in the act of 
perceiving. However, Deleuze does not explain how this unity actually comes about. This 
study provides an alternative and novel phenomenological approach of sound in film, an 
approach that ties in with the essay ‘L’ écoute filmique’ (1999) by Véronique Campan.

A phenomenological study of the sound in film implies a study of auditory perception in 
and of film that is not necessarily object-directed. Sound can also be experienced or lived 
in a non-object-directed way.

The conceptual framework of this approach is Edmund Husserl’s genetic phenomenology, 
as interpreted by Dan Zahavi (2003) and the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty 
in which the resonant body takes up a central position. In Husserl’s genetic phenomenol-
ogy the emphasis is on the intentional act that is motivated by kinaesthetic experiences 
and which is not yet reflectively constituted in origin. A thematic experience will only 
happen under the condition that the kinaesthetic experience and inner time awareness 
have occurred. Following this view, it is possible to consider a pre-reflective, non-thematic 
awareness of sound. I am expanding on this through Merleau-Ponty’s ‘thinking in move-
ment’ which is a steppingstone towards a conceptual thinking and which continues to 
co-exist with it. Via Merleau-Ponty’s phenomenology, a perspective is offered to engender 
the unity of a composition. The bodily scheme serves as a basis to orient oneself towards 
the world; the space first and foremost is given form in the bodily motor system. The 
unity of situational space is not defined by a geometrical or objective ‘system’ imposed 
from outside, but by bodily intentionality that leads to a passive synthesis. This passive 
synthesis in its turn can lead to an active synthesis (an object-directed intentionality). By 
making passive and active syntheses in listening co-exist and by putting the emphasis on 
transmodality, sound as inner movement can establish a connection between inner and 
outer worlds. As such the sensory perception of the transmodal sound can evoke motor 
as well as visual images. 

Sound in film is a fairly complex phenomenon since the listening act of the director 
(in the sound recording) and possibly the listening of the character in the film and the 
listening of the viewer/listener have to be taken into account. Moreover, listening to film 
is always a combined action with watching the film. To discuss this complexity, I intro-
duce the concept of the audiovisual chord that is established in audiovisual perception. 
An audiovisual chord can be constituted as the result of various viewing and listening 
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