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HOOFDSTUK III. 

Naar een fenomenologische benadering  
van het geluid in de film 

1.
INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.  Fenomenologie als uitgangspunt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Naar een belichaamde beluistering van het geluid 

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

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

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

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

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

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

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

2. 
BRENTANO EN HUSSERL: EEN INLEIDING 

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

2.1. Brentano: geluid als mentaal fenomeen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.a. De statische fenomenologie van Husserl 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.b.1. Het tijdsobject bij Husserl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 
FENOMENOLOGISCHE BENADERINGEN VAN KLANK, 

GELUID EN LUISTEREN

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.c. Besluit

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

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

46 Harrod, Ariel. “Perspective sur le son (au cinéma): retour sur les travaux de Pierre Schaeffer”, 
78° congrès de l’ACFA, Université de Montréal, 11 mei 2010.
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Ihde spreekt over de ‘stem’ van de dingen. Niet alleen de vorm, maar ook de grootte en 
de textuur van een voorwerp verraadt zich in het geluid. Een rubberen balletje klinkt 
anders dan een glazen balletje. Wanneer we dit over een holle houten vloer doen rollen, 
dan horen we de oppervlakte en de ruimte onder die oppervlakte meeklinken en dit alles 
in de akoestiek van de ruimte waarin het geluid wordt voortgebracht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48 Zofia Lissa (1965) zal in haar functionele benadering van de auditieve laag in de film spreken 
over “beweging onderstrepen”.
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Door het feit dat we ons als luisteraars steeds in het centrum van ons luisteren bevinden, 
worden we opgenomen in de akoestische ervaring van de museumruimtes, alsof we er zelf 
aanwezig zijn. Het klankconcept van Philibert is bewust gebruikt: via het geluid en het tra-
ject van de archeologe laat hij de ruimtes (auditief-haptisch) ervaren, eerder dan ze te laten 
‘zien’. Het geluid houdt geen rekening met het beeldscherm maar doet eerder appèl op ons 
lichaam als luisteraar. We bewegen mee met de archeologe doorheen de museumruimtes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3. De akoemenologie van Joseph Smith (1979)

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

It would be particularly fruitful to work out a musical phenomenology based on 
the “body subject” of M. Merleau-Ponty. We are not embodied minds but “bodily 
beings”. (1979: 24)



134 135

synthese van Husserl. Smith spreekt over een akoemenon in plaats van over een fenomeen 
en over verklanken in plaats van verschijnen. De echos (als primordiaal begrip van de klank) 
komt tot stand in een belichaamd luisteren. 

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

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

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

4. 
DANIEL DESHAYS: EEN BENADERING VAN HET 

GELUID EN DE GELUIDSOPNAME IN DE PRAKTIJK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De ruimtelijke aspecten van het geluid in de film 

1. 
INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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




