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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.
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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. 



34 35

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 



46 47

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 




