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HOOFDSTUK II. 

Audiovisuele perceptie: het audiovisuele contract  
en het filmische luisteren 

1. 
INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAN BRESSON

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

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

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

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

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

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

 

3.1. Michel Chion: L’audio-vision

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Opvallende elementen in deze beschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chion definieert het filmbeeld (l’image du cinema) als een plaats waarin alles verschijnt 
wat de cineasten erin geplaatst hebben. Hij verwijst hierbij heel precies naar de vorm en 
de begrenzing van het scherm. 
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filmgeluid ondergeschikt maakt aan het filmbeeld. Met het filmkader als uitgangspunt en 
een topografie van de geluiden in en buiten de gevangenis, verduidelijkt Chion wel de 
‘plaatsing’, de positionering van de geluiden ten opzichte van de cel van Fontaine binnen 
de ‘optische ruimte’ en het beeldkader. Maar hiermee komen we weinig te weten over de 
betrokkenheid van Fontaine ten opzichte van bijvoorbeeld de stappen in de gang of de 
plaats van de voice-over in het filmfragment. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.  Gilles Deleuze: de heautonome klank

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.c. Le tout binnen een compositorisch inzicht

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

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

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

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

3.2.b. De heautonomie van de klank

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.d. Deleuzes tijdsbeeld tegenover le cinématographe van Bresson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 
DE VERBEELDINGSKRACHT VAN EEN GELUID 

IN FILM EN DE FILMISCHE PERCEPTIE ALS 
MULTIPERSPECTIVISCHE WAARNEMING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als eerste geluid kies ik het uitschrapen van de naden tussen de deurpanelen en als tweede 
geluid, de voetstappen die we horen ‘in de gang’. Het schrapen bestaat uit drie korte 
krachtige en continue geluiden na elkaar. Hierin kunnen we de handeling van Fontaine 
die zichtbaar is voorgesteld, horen. Horen en zien gaan samen in dezelfde handeling. 
Chions synchrese volgend, wordt de audiovisuele illusie geschapen door het feit dat we 
de handeling zien en synchroon hiermee, het geluid horen. We denken dat het geluid 
afkomstig is van de handeling die we zien. 
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Hierbij verwijs ik naar de akkoorden in de niet-tonale westerse polyfonie29 waarin de 
uiteenlopende gezongen stemmen af en toe samenkomen in consonante (rustgevende) 
en dissonante (spanningsvolle) akkoorden die vooral als ruimtelijke momenten worden 
geïnterpreteerd en nog niet op een functionele manier in de muzikale (causale) logica zijn 
opgenomen. 

5. 
HET FILMISCHE LUISTEREN VAN VÉRONIQUE CAMPAN

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

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

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

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

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

30 Aisthesis staat voor de zintuiglijke waarneming.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.  De auditieve perceptie bij Campan

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

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

31 Zie ook bij Chion (1990: 161): la transsensorialité. 
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zijds in elkaar door terwijl ze hun autonomie bewaren. Hiervoor baseert zij zich op Hus-
serl die op die manier de beleefde tijd als een innerlijk tijdsbewustzijn beschrijft. Husserl 
stelt dat een in een beleefd moment altijd andere momenten vervat zijn. Hij spreekt over 
de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn die uit een retentie, een eerste impressie 
en een protentie bestaat. Husserl spreekt over een tijdsveld in plaats van over het lineaire 
verloop van de tijd. Hier kom ik in het derde hoofdstuk op terug. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het filmische luisteren van Campan toegepast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 
CASESTUDIE. ELEPHANT VAN ALAN CLARK:  

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

VAN EEN ANALYSE VAN GELUID IN FILM 

6.1.  Inleiding

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

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

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

Elephant als tijdsbeeld van Deleuze

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

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

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

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

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

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

6.2. Het ‘audiovisuele contract’ in Elephant 

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

Elephant en de synchrese van Chion 

Vanuit Chions theorie komen we niet zoveel te weten over deze film. Er is geen muziek, 
de dialoog is beperkt en de geluiden zijn allemaal diëgetisch. Er is een klankdecor van 
autogeluiden of een gezoem dat meestal een bron kan hebben in de ruimte die getoond 
wordt (het zoemen van een koelkast in een restaurant, het gezoem van de neonverlichting 



92 93

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

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

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

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

Het filmische luisteren naar Elephant in navolging van Campan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het schot als geluidsgebeurtenis

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

Het stappen van de personages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De autogeluiden als geluidsgebeurtenis, geluidsomgeving of geluidenveld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 
BESLUIT

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

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

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




