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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. 
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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.




