
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de
film: een fenomenologische benadering

Huvenne, M.S.A.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Huvenne, M. S. A. M. (2012). Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een
ervaring in de film: een fenomenologische benadering. [Thesis, externally prepared,
Universiteit van Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-geluid-als-een-innerlijke-beweging-in-de-overdracht-van-een-ervaring-in-de-film-een-fenomenologische-benadering(493572ae-7a70-4de6-96cd-bc16c58fad8d).html


140 141

HOOFDSTUK IV. 

De ruimtelijke aspecten van het geluid in de film 

1. 
INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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



142 143

2. 
PROBLEEMSTELLING VAN DE AUTONOME AUDITIEVE 

RUIMTE IN DE FILMISCHE RUIMTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Observaties bij het begin van de klankfilm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Vier casestudies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rode daken en de muur 
van een appartement.

De blinden zelf bewegen.

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

0’13”

0’39”

0’49”

1’10”

1’16”

1’30”

1’58”

Beeld van de overkant: 

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

De man gaat naar binnen.

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

Brommertje. 

Stemmen op de ach-
tergrond.

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

Vogels.

Brommertje en stem-
men. De stemmen 
blijven over.

Vogels.

Verkeer.

Straatwerken beneden.

De stemmen van de 
kinderen klinken 
holler.

Tikken.

Gerommel.

Geluiden van 
bestek, water 
dat loopt.

2’40”

3’50”

3’54” 

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

De man verdwijnt weer 
van het terras.

Geluid van buiten 
blijft aanwezig.

Zwaardere motor.

Stemmen lopen door.

Beetje muziek op de 
achtergrond.

De telefoon 
rinkelt 3 keer. 

De hoorn wordt 
opgenomen. 

Voetstappen.

Sleutels. 

Voetstappen.

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

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

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

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

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

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

2.3. Besluit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 
DE RUIMTELIJKHEID IN EN VAN HET 

OPGENOMEN GELUID 

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

Na het bespreken van de tekst van Balász, maak ik een zijsprong naar een tekst van Gisela 
Nauck (1997) over de ruimte als compositorisch element in de seriële muziek en waarin 
zij Beyer naast Varèse vermeldt als inspirator voor de tweede ruimtelijke revolutie in de 
westerse muziek. Haar analyse en begripsvorming is interessant omdat ze een onderscheid 
maakt tussen de compositieruimte die door de componist tot stand komt (en niet altijd waar 
te nemen is) en de klankruimte (Klangraum) van de compositie waarmee ze de ruimtelijk-
heid van de klinkende muziek aanduidt. Ik werk dit onderscheid verder uit en voeg hier 
de auditieve ruimte aan toe. De auditieve ruimte komt tot stand bij de luisteraar. Boulez 
(1963) benoemt ze als een gegroefde, referentiële ruimte (strié) of als een gladde, niet-refe-
rentiële ruimte (lisse). Deze begrippen (lisse en strié) zijn op hun beurt door Gilles Deleuze 
en Félix Guattari overgenomen en omgezet naar nomadische en sedentaire ruimte en hebben 
verder via Laura Marks ingang gevonden in de filmtheorie als haptische en optische ruimte. 
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duidelijk dat hoe zintuiglijker75 de film wordt, hoe minder houvast de theorie van Chion 
biedt om het geluid in dit soort films te analyseren. Ik geef als voorbeeld de films van Béla 
Tarr of van Gus Van Sant.

Van zijn kant biedt Gilles Deleuze met zijn filmtheorie en taxonomie een andere in-
valshoek om de film te benaderen: hij stelt de perceptie centraal. Niet alles wordt in de 
filmtekst uitgedrukt, stelt hij. Een film is geen representatie van iets, maar een presentatie. 
De uiteindelijke betekenis wordt door de toeschouwer/luisteraar gevormd doorheen de 
film en meer nog in het brein van de toeschouwer/luisteraar. “Le cerveau c’est l’écran,” 
zegt Deleuze in een interview dat in 1986 in de Cahiers du Cinéma verscheen (Bergala 
et al. 1986: 25-32). Dezelfde film kan verschillende betekenissen oproepen bij verschil-
lende toeschouwer/luisteraars. Essentieel in de theorie van Deleuze is de samenstelling 
van beeld en klank, als filmische elementen (opsignes en sonsignes) die niet causaal met 
elkaar verbonden behoeven te worden, maar als heautonome elementen een plaats vinden 
in een compositorisch geheel, dat Deleuze le tout noemt. 

Vanuit de musicologie stel ik voor om dit le tout van Deleuze, dit geheel dat alle elemen-
ten beheerst, te vergelijken met de compositieruimte (musikalicher Innenraum oder Kompo-
sitionsraum) zoals Gisela Nauck deze ruimte beschrijft in haar studie over ruimtelijkheid 
in de seriële muziek (1997: 28). Deleuze verdedigt dat le tout tot stand komt door het 
geheel van de relaties (zie II.3.2.c) en verwijst in zijn tweede boek over film letterlijk naar 
de seriële muziek van Boulez (1985: 381). Omdat Deleuze steeds films bespreekt vanuit 
de filmtekst en niet vanuit de waarneming van de toeschouwer, is het niet duidelijk of hij 
spreekt over dit geheel van relaties als een conceptueel gegeven binnen de film-com-positie 
of als een resultaat van de de montage en de mixage. Nauck definieert de compositieruim-
te als een muzikale interne ruimte van een muziekstuk die men pas door een zorgvuldige 
analyse van de partituur kan ontdekken. Deze compositorische ruimte is ontworpen en 
uitgewerkt door de componist en wordt in de interpretatie van de muzikant tot klinken 
gebracht. Voor de luisteraar die geconfronteerd wordt met het hoorbare, klinkende re-
sultaat is deze compositorische ruimte niet rechtstreeks waarneembaar, zeker niet als het 
om seriële muziek gaat. Deze compositieruimte omschrijft Nauck als een geïntendeerde 
(vooropgezette) ruimte die verschilt van de klankruimte van een compositie (Klangraum 
einer Komposition) die in de reële ruimte tot stand komt. Met de reële ruimte duidt ze de 

75 Ik verwijs hierbij naar De fabel van de cinema van Jacques Rancière waarin hij het verschil 
beschrijft tussen de mythos (de rationaliteit van de intrige) en de opsis (de zintuiglijkheid 
van het spektakel) “de kunst van bewegende beelden verschaft juist volledige toegang tot een 
waarheid die inherent is aan het zintuiglijke. […] Door beweging in het licht te schrijven 
wordt de fictieve materie tot zintuigelijke materie” ([2001] 2010): 8). Rancière spreekt hier 
niet over het geluid, enkel over het beeld. In het artikel dat hij aan Deleuze wijdt (138-60), 
spreekt hij over het esthetische regime dat het bewust opleggen van een vorm aan de materie 
verwerpt (152).

Beim Tonfilm geschieht nicht nur optisch, sondern auch akustisch jene Aufhebung 
der Distanz zwischen Zuschauer und dargestelltem Werk, von deren entscheiden-
der Bedeutung ich schon gesprochen habe. Auch als Zuhörer haben wir das Be-
wußtsein, uns mitten im Raum der dargestellten Gegebenheiten zu befinden. 

Warum das nur im Tonfilm und nicht auch im Hörspiel möglich is, habe ich auch 
schon gesagt. Weil trotz des Lokaltimbres der Töne wir, ohne Bild und ohne Be-
schreibung eines Sprechers, uns im Raum nicht orientieren, ihn uns also auch nicht 
genau vorstellen können. (Bàlasz [1930] 2004: 365)

Ten slotte wijst Bàlasz erop dat om van de klankfilm een nieuwe kunst te maken, de regis-
seur het oor van de toeschouwer/luisteraar zal moeten leiden, net zoals hij in de stille film 
het oog van de kijker heeft geleid.

Anno 2011 vindt de sound designer Walter Murch de tekst van Bàlasz nog steeds actueel. 

Everything he says I absolutely agree with. And it is something to wonder about the 
way someone [Béla Bàlasz] in the beginning of sound in cinema was able to capture 
such a profound understanding of what film sound is and how it should be used. 
Even though technically he was living in a very remote world. Everything that he 
says can be applied to film soundtracks made today. (Murch in een workshop op 
17 oktober 2011)

In de opname van de klank zit een ruimtelijkheid vervat die een afstand tot het klinkende 
object, de grootte en eigenheid van de ruimte waarin de klank resoneert en de intensi-
teit en textuur belichaamt waarmee de klank wordt beluisterd. Hiermee wordt al snel 
duidelijk dat de auditieve ruimtelijkheid een zelfstandigheid heeft die niet noodzakelijk 
overeenkomt met wat gezien wordt op hetzelfde moment.

3.2. De auditieve ruimte geëvoceerd in en door het opgenomen geluid  
is verschillend van de compositieruimte en de sonore ruimte.  
Een vergelijking met de muzikale auditieve ruimte 

In mijn onderzoek dat focust op het sonore en auditieve in film heb ik drie verschillende 
benaderingen van de audiovisuele perceptie voorgesteld aan de hand van de theorieën van 
Michel Chion, Gilles Deleuze en Véronique Campan (zie hoofdstuk II). De terminologie 
van Chion (1990, 2003) is ondertussen geaccepteerd in de geschriften over de klank en 
het geluid in de film. Toch duiken er een aantal bedenkingen en kritieken op (Campan 
1999; Powrie 2008; Merlin 2010), vooral wat Chions opvatting over de filmische ruimte 
en de rol van het geluid hierin betreft. In het toepassen van Chions theorie wordt stilaan 
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gegroefde en gladde ruimte.76 Boulez beschrijft het verschil tussen deze twee ruimtes als een 
niet-referentiële ruimte (lisse) en een referentiële ruimte (strié). Oppervlakkig zouden we 
hieruit kunnen concluderen dat de compositorische ruimte, waarin alles heel duidelijk 
referentieel is, de referentiële ruimte van de compositie is. Maar Boulez zegt duidelijk dat 
de referentiepunten in het luisteren tot stand komen om de ‘auditieve ruimte’ te organi-
seren. Het is het luisteren dat bepaalt of de klinkende muziek als een referentiële of niet-
referentiële auditieve ruimte wordt opgevat (1963: 95). Het al dan niet referentieel zijn 
van de auditieve ruimte is dus geen eigenschap van de compositorische ruimte op zich, 
maar een eigenschap van de manier waarop in het luisteren de klinkende ruimte wordt 
georganiseerd. In de referentiële ruimte (strié) bieden de referentiepunten een houvast in 
de organisatie. Een niet-referentiële ruimte is een dynamische ruimte die in het luisteren 
zelf tot stand komt zonder dat de luisteraar ‘een overzicht heeft’ of de samenhang van de 
elementen kan volgen

Een helder voorbeeld van een dergelijke niet-referentiële ruimte in de muziek is van de 
componist Arnold Schönberg (1874-1951). Voor de uitvoering van het derde stuk (Far-
ben) van zijn Fünf Orchesterstücke op. 16 (1909) schrijft Schönberg in een brief (1912) 
aan Richard Strauss dat de grootste moeilijkheid om het werk uit te voeren, ligt in de 
manier om de partituur te lezen. Hij beveelt Strauss aan om de partituur ‘blind’ uit te 
voeren. Schönberg vraagt uitdrukkelijk om de partituur niet te analyseren, niet op zoek te 
gaan naar de compositieruimte en de muziek niet te interpreteren zoals men dat normaal 
gezien van een deskundige en intelligente dirigent verwacht. Hij vraagt om alles uit te 
voeren zoals het in de partituur geschreven staat. Deze atonale muziek is immers gespeend 
van architectuur en constructie, schrijft hij. Het is een ononderbroken verandering van 
kleuren, ritmes en stemmingen. Hij belooft Strauss dat bij de uitvoering van deze in-de-
partituur-vastgelegde-muziek een kolossale klankruimte tot stand zal komen. 

Farben is een atonale compositie van Schönberg. In deze atonale muziek breekt Schönberg 
met de compositieruimte van de tonale muziek. In Farben zijn de timbrewisselingen bepa-
lend. Het uitgangspunt van de compositie is een kwartakkoord (do - sol kruis - si - mi - la). 
De wisseling van de akkoorden moet zo zacht zijn dat de inzetten van de instrumenten 
onmerkbaar zijn en alleen de andere klankkleur opvalt. De verschuivingen van toonhoog-

76 Voor de vertaling van de espace lisse (smooth space) als gladde ruimte en espace strié (striated 
space) als gegroefde ruimte, zie: Deleuze Compendium, onder redactie van Ed Romein, Marc 
Schuilenburg en Sjoerd van Tuinen. Amsterdam: Boom, 2009. De vertaling van deze termen 
is niet evident: de termen lisse en strié verwijzen eveneens naar de gladde spieren (muscles 
lisses) en dwarsgestreepte spieren (muscles striés) die onderscheiden worden in onwillekeurige 
en willekeurige handelingen. Omdat de begrippen van espace lisse en espace strié als “gladde 
ruimte” en “gestreepte ruimte” in het Nederlands reeds begrippen zijn geworden, en ik verder 
de betekenis van deze begrippen nog in vraag stel, hou ik mij hier aan deze vertaling. 

concrete tastbaar-sonore ruimte aan die tot stand komt in de uitvoering van een muziek-
stuk. Met andere woorden, in de klankruimte van een compositie kunnen de muzikale 
klanken en de meeklinkende ruimte zintuiglijk ervaren worden door de luisteraar, terwijl 
de door de componist vooropgezette compositieruimte de relaties tussen de muzikale 
klanken bepaalt. De compositieruimte kan enkel door analyse ontsloten worden. 

Aus dieser sicht- und lesbaren musikalischen Textur kann allerdings nur per Analyse 
der musikalische Innenraum eines Werkes mit seinen besonderen strukturellen und 
formalen Merkmalen einer Verräumlichung erkennbar werden. […] Damit unter-
scheidet er sich deutlich vom Klangraum einer Komposition, deren innere musi-
kalische Räume beispielsweise in der aufführungspraktisch-räumlichen Anordnung 
der Interpreten in Erscheinung treten. 

Aus dieser Klassification wird deutlich, daß zur Beschreibung der räumlichen Di-
mension von Musik gleichsam zwei polare Grundbegriffe bedeutsam geworden 
sind: der intendierte und der reale Raum. (Nauck 1997: 28)

De verschillende stappen in het tot stand komen van een muziekstuk zijn verwant met de 
verschillende etappes waarin een film vorm krijgt: er is een compositie die tot stand komt 
bij de componist, de interpretatie van de compositie die tot stand komt in de uitvoering 
van de compositie door de muzikant(en) en de beluistering van de klinkende compositie 
door de luisteraars. In een film is er sprake van een auteur, een regisseur die de concrete 
film verwezenlijkt en de toeschouwer/luisteraar die op zijn beurt de film tot stand brengt. 
De uitvoering van een ‘filmcompositie’ is een complex gebeuren dat gestuurd wordt door 
de cineast ‘als regisseur’.

Nauck onderzoekt in haar studie hoe de klankruimte van de compositie de compositie-
ruimte heeft beïnvloed in het serialisme. Anders geformuleerd onderzoekt zij de invloed 
van de zintuiglijke ervaring van een muziekstuk op de compositieruimte van de seriële 
muziek. Zij wijst erop hoe in het seriële denken de compositieruimte beïnvloed is door 
de concrete sonore (en auditieve) ruimtelijkheid die tot stand komt door de vertolking 
van de muziek. 

Deze splitsing van de verschillende ruimtes in het ontstaan van een muziekstuk neem ik 
mee om Deleuzes filmtheorie te lezen. Enerzijds spreekt hij over de zintuiglijkheid van de 
film, maar anderzijds stelt hij zijn tijdsbeeld voor als een nieuwe ‘compositieruimte’ waarin 
beeld en klank zich nu elk volgens hun eigenheid ontplooien. Hij verwijst letterlijk naar 
Boulez (1985: 297).

Binnen de auditieve ervaring van de (seriële) muziek stelt de componist Boulez twee 
begrippen voor, namelijk l‘espace lisse en l’espace strié, stroef vertaald in het Nederlands als 
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seriellen Musik (1997). Nauck situeert deze ruimtelijke revolutie in de westerse muziek na 
de Venetiaanse meerkorigheid van de zestiende eeuw (Nauck 1997: 8). Nauck stelt naast 
de compositorische consequenties van de dodecafonie, de techniciteit van het opgenomen 
geluid aan de wieg van deze revolutie. In het kader van de lichamelijkheid (Körperlichkeit) 
van de muzikale klank worden in 1950 Edgar Varèse en Robert Beyer uitgenodigd als 
gastdocenten van de Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. Het is daar 
dat Beyer spreekt over de Tonfotografie, een begrip dat hij in 1930 al had ontwikkeld om 
over de muziek in de klankfilm te schrijven (Musik und Tonfilm, 1930). In dit artikel wijst 
Beyer erop dat in de opname van muziek niet alleen de muziek zelf klinkt, maar ook de 
ruimte waarin de muziek is opgenomen. Hij duidt op het verschil tussen de muziek die in 
een ruimte met het blote oor wordt gehoord (Hörweise des menschlichen Ohres) en de op-
genomen muziek (Hörweise der akustischen Kamera) (Beyer [1930] in Nauck 2007: 56). 

De aandacht voor de klinkende ruimte van de compositie ten opzichte van de compositie-
ruimte is ten dele tot stand gekomen door het feit dat het serialisme zo’n extreme opvat-
ting van compositie is. De Belgische componist Karel Goeyvaerts, die als eerste de seriële 
gedachte heeft voorgesteld in Darmstadt (1983: 54), heeft later zelf afstand genomen van 
deze extreme rationele opvatting van muziekcompositie, die na de Tweede Wereldoorlog 
is ontstaan. Dit schrijft hij in zijn autobiografie aan de hand van een lezing die hij in 1958 
gaf in München:

Waar men een toelichting verwacht had bij de seriële komponeerwijze, bracht ik de 
onttakeling van het systeem: om onze angst te verdrijven hebben we zo gekompo-
neerd. De rationele structuurbepaling is een verschransing, gebouwd om veilig over 
de woeste zee te geraken. (1983: 79)

Dit is te vergelijken met wat Rancière zegt over de cinema na de Tweede Wereldoorlog 
die breekt met het sensomotorische schema van Bergson en die het onderwerp vormt van 
Deleuzes tweede boek over film (L’image-temps 1985).

In het tijdsbeeld en de moderne cinema daarentegen, komt ieder beeld voort uit de 
leegte en valt er ook in terug, zodat het nu de tussenruimte is, de scheiding tussen 
twee beelden die de beslissende rol speelt. Er is niet alleen sprake van twee stand-
punten over dezelfde beelden maar wel degelijk ook van twee logica’s van het beeld 
die overeenkomen met twee tijdperken van de cinema. Ze worden gescheiden door 
een herkenbare crisis van het actiebeeld, een breuk in het sensomotorisch verband. 
Deze crisis hangt samen met de Tweede Wereldoorlog en de concrete verschijning, 
tussen de puinhopen van de oorlog en de ontreddering van de verliezers, van losge-
koppelde ruimtes en personages die zich in situaties bevinden waarop geen reactie 
mogelijk is. ([2001] 2010: 148)

tes zijn auditief zeer goed te volgen in dit stuk. Maar het belangrijkste is de spanning die 
ontstaat tussen de verschillende kleurvlakken. De klankkleuren worden zelden individueel 
gebruikt. Ze komen tot stand in combinatie met een andere klankkleur of in een versmel-
ting in een groep. Deze verbinding van de klankkleuren noemt Schönberg een Klangfar-
benmelodie ([1911] 1949: 504). Klankkleur, misschien wel de minst meetbare en meest 
perceptiegebonden parameter van muziek, dringt zich steeds zelfstandiger op in de muziek 
van de twintigste eeuw. Deze tendens was al ingezet in de muziek van Debussy, maar komt 
ten volle tot ontplooiing in het begin van de twintigste eeuw. Ontvoogd van de suprematie 
van de toonhoogte en opgenomen in een vloeiend ritme opent zij voor de muziek een dy-
namische ruimte waarin de luisteraar puur zintuiglijk wordt aangesproken en opgenomen. 
Niet de toonhoogte zelf wordt het uitgangspunt om deze ‘andere’ melodie te beluisteren, 
maar de verklanking van deze gematerialiseerde toonhoogte. Dezelfde noot op de partituur 
gespeeld door een ander instrument, met een andere manier om de toon tot stand te laten 
komen en alle andere specifieke eigenschappen van het instrument, bepalen de klankruimte 
die nooit volledig in de geschreven partituur kan gevat kan worden. Ook de ruimte waarin 
deze ene noot wordt gespeeld, bepaalt de auditieve ruimte die voor de luisteraar ontstaat. 
In plaats van zich te richten op de toonhoogte die als belangrijkste parameter binnen het 
tonale muzieksysteem als houvast voor het beluisteren van een melodie (horizontale) en een 
harmonie (verticale) een functionele plaats heeft, wordt de driedimensionale ruimtelijke 
materialisatie van deze toonhoogte belangrijk. De klankruimte van de toonhoogte wordt 
hiermee een constitutief element in de muzikale compositie en wordt mede bepalend voor 
het ritme en de dynamiek. Ze bepaalt mee hoe lang een bepaalde toon klinkt en resoneert. 
Hierbij speelt eveneens de manier waarop de toon wordt ingezet (een harde aanzet of een 
geleidelijk aan tot stand komen van een klank) en aangehouden, een cruciale rol. 

In plaats van de structuur voorop te stellen die wordt ‘ingekleurd’, staat in Farben de kleur 
voorop, die zich in dit geval niet door een interne compositieruimte laat dicteren, maar 
stap voor stap in de concrete beluistering van de muziek tot stand komt. In de beluiste-
ring biedt deze muziek geen referentiepunten, maar wordt de luisteraar uitgenodigd in de 
tijdstroom van de muziek.

Na zijn atonale periode introduceert Schönberg een alternatieve compositieruimte, los 
van de tonale muziek. Hij stelt in 1921 de dodecafonie voor die gebaseerd is op de canon-
technieken uit de vroege renaissance en neemt als basismateriaal van zijn compositie de 
12 toonhoogtes binnen het octaaf. In de jaren vijftig wordt in het serialisme de klankkleur 
(en ook de klankruimte van de compositie) als volwaardig constructief element opgeno-
men in de compositieruimte. De lichamelijkheid (Körperlichkeit) van een muzikale klank 
wordt een aspect van een driedimensionale muziek, waarin de klank niet meer verwijst 
naar iets anders, maar net zoals het sonore object van Schaeffer gedesemantiseerd is. Dit 
heeft uiteraard een impact op de compositietechnieken. Het is dit aspect dat Nauck ver-
der uitgewerkt heeft in Musik im Raum- Raum in der Musik: ein Beitrag zur Geschichte der 
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Les phénomènes acoustiques sont donc d’abord perçus comme des objets sonores. 
Le répérage et l’éventuelle nomination des objets s’appuient sur l’analyse de leurs 
caractéristiques strictement sonores: le grésillement sera identifié en raison d’un ef-
fet de grain, la détonation à la brutalité de son attaque. (1999: 35)

Maar zoals ik heb aangeduid in hoofdstuk III, is nu net het uitwerken van de ruimtelijk-
heid in het opgenomen geluid een aspect dat Schaeffer vanuit een muzikale hoek heeft 
benaderd, waardoor de ruimtelijke eigenheid van het opgenomen geluid als geluid niet 
echt terug te vinden is in zijn theorie. Campan gaat dus uiteindelijk niet echt in op de 
ruimtelijkheid van het opgenomen geluid. Ze geeft wel een aantal interessante voorbeel-
den, maar blijft vertrekken vanuit de door Schaeffer bepaalde (muzikale) kenmerken van 
de objets sonores om de akoestische sporen te benoemen. Dit neemt echter niet weg dat haar 
idee om te spreken over het filmische geluid als echo een interessant uitgangspunt blijft 
voor verder onderzoek. 

Ze geeft met deze visie heel duidelijk aan dat het opgenomen geluid nog geworteld is in 
het oorspronkelijke geluid en akoestische sporen in zich draagt die in een nieuwe filmcon-
text aanleiding geven tot een nieuwe betekenis. Het is pas in de verbinding met het beeld 
dat de dislocatie tot stand komt en ten slotte in de waarneming van de nieuwe context, 
dat dit geluid een nieuwe betekenis (het appèl) krijgt. In haar theorie over het filmische 
luisteren beklemtoont ze de uiteindelijke belichaamde relatie van de toeschouwer/luiste-
raar met het geluid in de film. In het kader van de ruimtelijkheid in en van de opgenomen 
klank, beperk ik mij hier tot de eerste stap: het rappel. 

Binnen Campans theorie van het filmische luisteren gaat het om het ontdekken van de 
eigenheid van het luisteren binnen de audiovisuele perceptie:

En écoutant les traces acoustiques dans leur chair, en dépliant leur réprésentance 
et en tentant d’analyser leur déplacement par rapport au cadre locatif qu’enclôt 
l’image, on met à jour la manière dont elles modulent l’interprétation d’une scène. 
(1999: 119)

Ze wijst op het verschil tussen de visuele ‘optisch geometrische’ ruimte en de auditieve ‘dy-
namische’ ruimte77. Hierdoor moduleert volgens haar de auditieve ruimte de visuele ruimte: 

La modulation des traces acoustiques dans le temps transforme la composition géo-
métrique que détermine le cadrage en plan fixe en une construction dynamique… 
le mouvement que le traitement du son nous fait suivre au plus près ouvre ce cadre, 
en virtualise les limites. Le spectateur, pris dans l’entretien d’un son et d’une image 
en écho, saisit la scène à la fois dans son ensemble et dans son devenir. (1999: 140) 

77 Ik ben me ervan bewust dat er eveneens een dynamische ruimte kan gecreëerd worden in het 
beeld. Dit is onder andere terug te vinden in de filmtheorie van Laura Marks (2000, 2002). 

Met de dubbele beweging die Nauck aanduidt aan de wieg van de tweede ‘ruimtelijke 
revolutie’ in de westerse muziek, komt de nadruk te liggen op de klinkende ruimte van 
de compositie en de technologische mogelijkheid om het geluid op te nemen en vast te 
leggen. Nauck duidt de invloed hiervan op de compositieruimte binnen de seriële mu-
ziek. Dit is inspirerend voor mijn studie van het (opgenomen) geluid in de film. Beyers 
inzicht betreffende de opgenomen muziek geldt immers eveneens voor het opgenomen 
geluid: in het opgenomen geluid klinkt de ruimte waarin het geluid klinkt, mee. In de 
geluidsopname komt namelijk een ‘klinkende ruimte’ tot stand die auditieve ruimtes en 
beleefde ruimtes weergeeft en evoceert. Het ruimtelijke aspect van het opgenomen geluid 
krijgt met dit inzicht een eigenheid die niet door het beeld ingeblikt kan worden. Net 
zoals Beyer, wijst Daniel Deshays erop dat de ruimtelijkheid van de opgenomen klank er 
een essentieel element van is. Voor Deshays is de op een drager geregistreerde klank de 
presentatie van een luisteren. In die zin kunnen we net zoals in Naucks onderzoek over 
de seriële muziek, de vraag stellen in hoeverre de ruimtelijkheid in en van het opgenomen 
geluid het tot stand komen van Deleuzes le tout beïnvloedt of in vraag stelt. Het is van 
hieruit dat ik verder wil ingaan op het voorstel van Véronique Campan om de ‘eigenheid 
van het geluid’ binnen een filmisch luisteren te beschrijven aan de hand van de ruimtelijk-
heid en de ‘akoestische sporen’ van het geluid. 

3.3. Het opgenomen geluid rappelleert aan het oorspronkelijke geluid 
(Campan)

Wanneer in een film een opgenomen geluid wordt geplaatst ‘onder’ een beeld met een 
bepaalde auditieve ruimtelijkheid, dan draagt dit opgenomen geluid de ruimtelijkheid 
van het oorspronkelijke geluid in zich. Véronique Campan spreekt over het opgenomen 
geluid in de film als een echo van het oorspronkelijke geluid. Campan zelf onderscheidt 
drie momenten van de echo: het rappel, de dislocatie en het appèl. Het rappel beschouwt 
ze als de herinnering aan de vroegere akoestische fenomenen van het geluid, de dislocatie 
als de verandering van betekenis door de nieuwe context waarin het geluid voorkomt en 
in het appèl legt ze de nadruk op de meervoudigheid van betekenissen die ontstaat door 
de combinatie van de herinnering aan de oorspronkelijke context en de plaatsing in de 
nieuwe context. Hiermee heeft Campan het over een opgenomen geluid dat in een filmi-
sche (audiovisuele) context is terechtgekomen (1999: 28-33).

Ik wil nu ingaan op de eerste stap van haar echo: het rappel. Niet zozeer als ‘herinnering’ 
aan de context van het oorspronkelijke geluid, maar als drager van de akoestische aspecten 
van het opgenomen geluid. Campan spreekt over de fysische aspecten van het akoestisch 
spoor en baseert zich op het sonore object zoals Schaeffer het heeft omschreven. 
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mensen in de menigte waarin we ons bevinden in een drukke straat (1999: 25).78 Verder 
maakt Van Leeuwen eveneens het onderscheid tussen een geluid dat ons omringt (immer-
sion) en een geluid waar we onze aandacht naartoe richten (perspectival) zoals Don Ihde 
het onderscheid maakt tussen omni-directioneel en directioneel luisteren. 

Als we echter terug luisteren naar de besproken filmfragmenten uit Rear Window (1956) 
van Hitchcock en Là-bas (2006) van Akerman (IV.2.2), dan wordt snel duidelijk wat de 
beperkingen zijn als je vertrekt van een optisch perspectief om over de ruimtelijkheid in 
en van het opgenomen geluid in film te spreken. In beide fragmenten horen we stadsge-
luiden die onze aandacht niet vragen, maar eerder functioneren als een sonoor decor (een 
achtergrond dus). Hoewel de twee fragmenten op het eerste gezicht te vergelijken zijn wat 
de auditieve ruimte betreft (er zijn stadgeluiden op de achtergrond, we horen een stem 
in de kamer van waaruit we naar de overburen kijken en er zijn een paar geluiden in die 
kamer die wijzen op de aanwezigheid van het personage) is het geluidsconcept in deze 
twee fragmenten grondig verschillend. 

Hitchcock heeft de straatgeluiden zorgvuldig uitgekozen om datgene wat zich binnen het 
beeldkader afspeelt, te plaatsen in een stedelijke context die niet zichtbaar is en ‘buiten 
het beeldkader’ gesitueerd is. 

Bij Akerman zijn de straatgeluiden gecapteerd door de microfoon van de camera. Het 
zijn de buitengeluiden die tussen de muren van de straat zijn gevangen en ongevraagd de 
binnenruimte waarin de cineaste haar camera heeft opgesteld, binnendringen. Hitchcock 
positioneert zijn toeschouwer/luisteraar naast het hoofdpersonage Jeff dat met zijn ge-
broken been gekluisterd is aan een rolstoel en vanuit deze positie de overkant observeert. 
Bij Akerman is de captatie van het geluid niet verbonden met het personage. Het is de 
microfoon die vanuit de kamer waarin het personage vertoeft, de geluiden opneemt. De 
aandacht van het personage naar buiten toe, is niet opgenomen in het geluidsconcept. 
Als toeschouwer/luisteraar horen we de stadsgeluiden als een diffuus aanwezig veld bij de 
geluiden die Akerman maakt in haar kamer door zich te verplaatsen of door kleine hande-
lingen. De stadsgeluiden creëren een geluidsomgeving. De geluiden in de kamer creëren 
een aanwezigheid, een persoonlijke ruimte die onze aandacht niet opeist. Alle aandacht 
gaat echter naar de stem: naar het telefoongesprek dat we maar van één kant horen. 

In de bespreking van de film van Hitchcock zijn het personage en het filmbeeld het 
uitgangspunt om de ruimtelijkheid van het geluid en van het filmbeeld te bespreken. In 
de bespreking van Akermans film ligt dit anders. De ruimtelijkheid van en in het geluid 
komt in deze film tot stand in de waarneming van de toeschouwer/luisteraar. Het is dus 
toch de cineast die bepaalt welk standpunt we als luisteraar innemen, waar we onze aan-

78 Dit onderscheid werd al in 1977 door Murray Schafer beschreven als een terminologie die 
ontleend is aan de visuele figure-ground perception (1977: 152).

 En verder: 

Le son en écho est un son emprunté, rapporté, qui ne cadre jamais exactement 
avec l’image qu’il accompagne. Le moindre accident le conduit à faire saillie dans la 
représentation filmique. (1999: 144)

Het is mede deze visie op het filmische luisteren die mij heeft aangezet om dieper in te 
gaan op dit ruimtelijk aspect dat reeds van bij de opname van het geluid een rol speelt en 
bijzonder belangrijk is in het tot stand komen van het filmconcept. Maar Campan heeft 
haar idee vooral theoretisch ontwikkeld. In de praktijk is elke stap vanaf de opname tot 
en met de mixage en de distributie van het geluid belangrijk. In mijn onderzoek vertrek 
ik vanuit het opgenomen geluid als een beluisterd geluid om dan over te gaan op een 
luisteren naar het opgenomen geluid binnen een audiovisuele context. Dit betekent dat 
bepaalde belangrijke technische aspecten van het opgenomen geluid onbesproken zullen 
blijven, zoals het captatievermogen van de microfoon of de uitwerking van de distributie 
van het geluid in de mixage en verder in de filmzaal. Ik laat alle technische uitleg aan de 
technici die mijn inzichten zeker kunnen verfijnen. Ik leg mij in de eerste plaats erop toe 
om aan te tonen dat ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid een complexe ma-
terie is, die onze filmperceptie mede bepaalt en bovendien een sleutel is om de eigenheid 
van het opgenomen geluid en de compositie ervan in film bespreekbaar te maken. 

3.4. De ruimtelijkheid van het opgenomen geluid in film 

Meestal wordt de ruimtelijkheid van het geluid in film naar analogie met een perspectivi-
sche visuele ruimte beschreven met een voorplan, een middenveld en een achterplan (Van 
Leeuwen 1999: 15-7). Maar deze visuele evidentie die vertrekt vanuit een perspectivische 
opvatting van een geometrische ruimte, geldt niet steeds voor het geluid. In het luisteren 
naar geluiden doet zich een andere hiërarchie voor die mede bepaald is door de manier 
waarop de ruimte wordt beleefd. In de beleefde ruimte wordt de aandacht getrokken naar 
bepaalde geluiden. Het is de aandacht die gericht wordt naar een geluid, die bepaalt of 
een geluid ‘in het oor’ springt en op het voorplan komt. 

Theo Van Leeuwen wijst op het belang van het luisteren in de manier waarop geluiden 
als een ‘figuur’, een ‘achtergrond’ of een ‘veld’ (figure, ground and field) waargenomen 
worden (1999: 17). Een figuur omschrijft hij als een geluid of een groep van geluiden die 
behandeld worden als het belangrijkste geluid, een achtergrond als geluiden die behoren 
tot de sociale wereld van de luisteraar en een veld als een groep van geluiden die op afstand 
klinken en er gewoon zijn zoals de bomen er zijn in het bos waar we in wandelen of de 
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in his favorite chair, right next to the broken window; he was subjected not only to 
the direct sound of the impact but also to a roomful or reflected sound. My mother 
was ironing in the back room; she thought something had broken, but the muffled 
reflected sound that reached her didn’t specify whether it was a window, a vase, a 
car headlight, or something else still. Doing her homework in the second floor back 
bedroom, my sister hardly knew anything had happened. At least until she heard 
my father below. All four of us heard the “same” sound, yet all four of us heard a 
“different” sound. (1992a: 24)

Altman wijst erop dat elke situering ten opzichte van het geluid een ander resultaat op-
levert. Dat dikt hij nog eens aan door het geluid te laten resoneren in de kamer waar de 
vader zich bevindt. Hij legt hiermee het verband met de geluidsopname en omschrijft de 
ruimtelijkheid die in het geluid klinkt als de ruimtelijke signatuur (spatial signature) van 
het geluid. 

Het voorbeeld dat Altman geeft, gaat niet specifiek over een opgenomen geluid. Toch 
benadrukt hij met zijn Rashomon-techniek impliciet dat elk luisteren verschillend is. Het 
is met andere woorden onmogelijk om een ‘objectieve’ versie van een klankgebeurtenis te 
geven. Elk ander ruimtelijk standpunt ten opzichte van eenzelfde klankgebeurtenis levert 
een andere ‘ruimtelijkheid’ op in het geluid. Ik verbind het inzicht van de Rashomon-
techniek met de opname door te stellen dat elke geluidsopname door een specifieke ruim-
telijke signatuur is gekenmerkt die bepaald is door de ruimte die meeklinkt en de ruimte-
lijke positionering van de microfoon waarmee het geluid is opgenomen. 

Naast de ruimtelijke signatuur wijst Altman op het luisterpunt (point of audition). Het 
luisterpunt is de positionering in de ruimte van waaruit een geluid wordt waargenomen 
in de opname. Zoals reeds vermeld kan de toeschouwer/luisteraar uitgenodigd worden 
om in een film het luisterpunt van een personage in te nemen. De toeschouwer/luisteraar 
neemt dan de postionering van het personage ten opzichte van het geluid in: “Instead of 
giving us the freedom to move about the film’s space at will, this technique locates us in 
a very specific place – the body of the character who hears for us” (Altman 1992b: 61). 
Hierin speelt de opname van het geluid dus een cruciale rol. Altman zelf verbindt dit 
luisterpunt met een identificatie van de toeschouwer/luisteraar met het personage. Maar 
in het voorbeeld van Akerman gebeurt er iets anders: we luisteren niet mee vanuit het 
luisterpunt van het personage, maar vanuit de positionering van de microfoon in de ka-
mer. Dit is een duidelijke keuze van de cineaste die ons door deze keuze een luisterpositie 
geeft in de ruimte waarin zij vertoeft. 

Het luisterpunt als positionering van de luisteraar kan in verband gebracht worden met 
het eerstepersoonsperspectief dat ter sprake is gekomen in de fenomenologische benadering 
van het geluid. Het is immers mogelijk om met iemand mee te luisteren of mee te kijken, 
zonder zich met die persoon of dat personage te identificeren. Ik gaf het voorbeeld in 

dacht naar zullen richten. Het standpunt dat via het standpunt van de microfoon in het 
opgenomen geluid wordt doorgegeven, speelt hierin een essentiële rol. 

3.4.a. De ruimtelijke signatuur en het luisterpunt 

Aan de hand van de vergelijking tussen de filmfragmenten uit Rear Window (1956) van 
Hitchcock en Là-bas (2006) van Akerman, heb ik aangegeven dat in het opgenomen 
geluid de positionering van het lichaam van de luisteraar naar het oorspronkelijke geluid 
in de ruimte vervat kan zijn. In het luisteren naar deze opname wordt de luisteraar niet 
alleen met ‘het geluid’ geconfronteerd, maar luistert hij eveneens naar de ruimtelijkheid 
van het opgenomen geluid vanuit een bepaalde gepositioneerdheid in de ruimte. Met 
andere woorden, in de geluidsopname kan een cineast een standpunt om naar een geluid 
te luisteren, meegeven door de gepositioneerdheid van de microfoon in de ruimte, ten op-
zichte van wat er te horen is. Om dit bespreekbaar te maken verwijs ik naar Rick Altman. 
Altman introduceert twee begrippen die helpen om iets uit te drukken over het standpunt 
van waaruit geluisterd wordt en de ruimtelijkheid die in het opgenomen geluid klinkt, 
namelijk de ruimtelijke signatuur (spatial signature) en het luisterpunt (point of audition) 
(1992). Beide begrippen duiden hetzelfde aan, maar vanuit een ander perspectief. De 
ruimtelijke signatuur (spatial signature) van een geluid wordt bepaald door het standpunt 
van een personage ten opzichte van een klankgebeurtenis. Het luisterpunt (point of audi-
tion) van een personage is de positie van het lichaam van het personage ten opzichte van 
de diegetische ruimte. 

Met de focus op het beluisterde geluid in film, blijft de materie nog complex: in de op-
name van het geluid kan de cineast ervoor zorgen om de microfoon zo te plaatsen dat het 
luisterpunt van een personage wordt meegegeven, waardoor de toeschouwer/luisteraar 
luistert vanuit dit standpunt. Maar de film van Akerman toont aan dat ook zonder te ver-
trekken van een zichtbaar personage een auditieve ruimte tot stand komt bij het publiek. 
Niet alleen het luisterpunt, maar ook het klankconcept is dus bepalend voor de luisterat-
titude van de toeschouwer/luisteraar. 

Als literatuurwetenschapper haalt Altman de Rashomon-techniek aan. Deze verteltech-
niek bestaat erin om eenzelfde gebeurtenis vanuit verschillende standpunten door ver-
schillende personages te laten vertellen. Iedereen heeft ‘hetzelfde’ meegemaakt, maar elk 
verhaal dat uit diezelfde gebeurtenis voortvloeit, is anders. Hij geeft het voorbeeld van 
zijn baseball die in de ruit terechtkomt, waarop die aan diggelen gaat. Vader, moeder, zus-
ter en hijzelf hebben het allemaal gehoord, maar telkens vanuit een andere positionering 
ten opzichte van de ruit die gesneuveld is. 

When the baseball broke the window, I was outside, more than a little worried. I 
heard the sound of the break directly, with little reflected sound, since there are no 
walls and ceiling outdoors to keep the reverberation going. My father was sitting 
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blijken wij dit in onze waarneming te doen. Als Blake door de poort stapt en we horen een 
brommer, dan plaatsen we dit geluid bij het beeld. Tegelijkertijd is de geluidencompositie 
niet helemaal te verbinden met wat in het beeld gebeurt of waargenomen kan worden. 
Wat niet binnen of bij het beeld kan geplaatst kan worden, krijgt een evocerende functie 
toebedeeld. Ook de ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid speelt een rol in het 
evoceren van beelden. 

Het is op dit kruispunt waarop geluiden zowel een innerlijke ruimte creëren als zich met 
een externe omgeving van de visuele ruimte verankeren, dat ik de opvattingen van Chion 
en Deleuze over de verknoping van beeld en klank als complementair ten opzichte van 
elkaar stel. Chion zwijgt bewust over de ‘innerlijke klank’ (I.1.2.) en vertrekt vanuit het 
beeldkader. Deleuze legt vanuit zijn opvatting van film de nadruk op de heautonome 
klank. Het wordt duidelijk dat de ruimtelijkheid in en van een opgenomen geluid onder 
de loep genomen moet worden, los van de visuele (optische) ruimte waarmee dit geluid 
wordt verknoopt in een audiovisuele context. De vraag is dan hoe we die auditieve ruimte 
kunnen bespreken. 

Hier stel ik weer de kernvraag van mijn onderzoek voorop: op welke manier speelt het 
geluid een rol in een film die een ervaring wil overdragen? Het gaat over films waarin de 
toeschouwer/luisteraar uitgenodigd wordt om via een veelzijdigheid aan zintuiglijke in-
drukken te observeren en aan te voelen, om te resoneren met het beeld en de klank en op 
die manier, verknoopt met zijn eigen beleving en ervaring, de film te beleven en betekenis 
tot stand te laten komen .

Ik focus mij dus op het gebied dat voorafgaat aan een objectgerichte interpretatie en stel 
de ruimtelijkheid van het geluid dat het lichaam van de toeschouwer/luisteraar moduleert 
en choreografeert voorop. In mijn onderzoek stel ik met andere woorden de intieme relatie 
tussen de ervaren fenomenen en de toeschouwer/luisteraar als eerste persoon centraal. Dit 
betekent dat in de bespreking van de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid, de 
perceptie van de toeschouwer/luisteraar vanuit een eerstepersoonsperspectief benaderd wordt. 

3.4.c. De cineast achter het concept van de geluidsopname

In de besproken filmfragmenten heb ik al aangeduid dat een toeschouwer/luisteraar zich 
niet steeds ‘identificeert’ met een personage, maar evengoed kan ‘meebewegen’. Dit wil 
zeggen dat hij de ‘oren’ van een personage kan lenen, of vanuit het luisterpunt (point of 
audition) (Altman 1992b: 61) van waaruit het geluid is opgenomen, het geluid en dus 
ook de ruimtelijkheid van het geluid waarneemt. De complexiteit hiervan is niet gering: 
een cineast wil een ervaring overdragen. Hij maakt de keuze om een geluid vanuit een 
bepaald luisterpunt op te nemen of te laten opnemen. Via deze opname (die gemonteerd 
wordt in de film) wordt dit luisterpunt waarneembaar voor de toeschouwer/luisteraar. Als 
Rick Altman de term point of audition introduceert, merkt hij op dat een toeschouwer/

Elephant (1989) van Alan Clarke waar ik mij niet kan identificeren met de personages 
omdat ik te weinig van hen afweet. In deze film nemen we een observerend standpunt in 
dat soms verbonden is met de personages, maar meestal vanuit een non-diëgetisch luis-
terpunt ruimtelijke informatie geeft. 

In het fragment van Bresson ligt dit anders. Daar nemen we als luisteraar zeer duidelijk 
het luisterpunt in van Fontaine als hij naar de voetstappen van de cipier luistert. Tege-
lijkertijd maken een aantal geluiden deel uit van zijn eigen handelingen. In die geluiden 
wordt niet weergegeven hoe Fontaine ze hoort, maar hoe ze klinken in de ruimte. De 
aandacht van de toeschouwer/luisteraar is aangescherpt en alert naar buiten toe gericht. 
Ik heb deze fragmenten beschreven vanuit een eerstepersoonsperspectief als toeschouwer/
luisteraar. Dit perspectief bepaalt naar welke geluiden ik luister. Een geluidsgebeurtenis 
wordt immers gekenmerkt door een duidelijk temporele horizon met een begin, een mid-
den en een einde. Deze temporele horizon kan echter op twee manieren tot stand komen. 
Het kan inderdaad gaan over een geluid dat begint en eindigt en zo beluisterd wordt. 
Maar de temporele horizon kan eveneens bepaald worden door de aandacht die gaat naar 
een bepaald geluid. Een continu geluid kan opeens de aandacht trekken (meestal omdat 
er een verandering, een storing heeft plaatsgevonden) en op een bepaald moment is die 
aandacht verdwenen (bijvoorbeeld door een andere geluidsgebeurtenis die de aandacht 
trekt). In de film kan een cineast deze aandacht van de toeschouwer/luisteraar ten dele 
manipuleren door continue geluiden al dan niet te laten klinken. Een cineast kan in de 
keuze van de geluiden die hij laat klinken en de manier waarop ze gemonteerd en gemixt 
zijn, een voorzet geven in de gerichtheid van het luisteren.

Uit een diffuus veld van autogeluiden die een soort continue ruis vormen, kunnen speci-
fieke autogeluiden plots een heel duidelijke contour krijgen, waardoor we die ene auto die 
aankomt, identificeren. In Elephant van Clarke vinden we hier meerdere voorbeelden van. 

3.4.b. Het geluid als ‘voertuig’ in externe en innerlijke ruimtes 

Naast de ‘externe ruimtelijkheid’ van het geluid, heeft het geluid eveneens de mogelijk-
heid om een innerlijke wereld weer te geven. Onze verbeelding wordt niet zelden ge-
prikkeld door het geluid. In film wordt het geluid vaak gebruikt als scharnierelement 
tussen een externe en innerlijke wereld. Dit heb ik reeds voorgesteld aan de hand van een 
filmfragment uit Last Days (2005) van Gus Van Sant, waarin de binnen- en buitenwereld 
van het hoofdpersonage Blake door elkaar beginnen te lopen omdat de geluiden zowel 
te verknopen zijn met de visuele ruimte in het beeld als met de ‘mentale ruimte’ van het 
personage. Hierin verbindt Van Sant een geluidencompositie van Hildegarde Wester-
kamp, waarin de geluiden in een eigen muzikale logica met elkaar zijn verweven, met zijn 
beeldmontages. Het is fascinerend om waar te nemen hoe geluiden die een eigen sonoor 
ruimtelijk karakter hebben, binnen de audiovisuele waarneming een plaats vinden in de 
visuele ruimte. Als het enigszins mogelijk is om het geluid binnen het beeld te ‘plaatsen’, 
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3.5. Een gamma van ruimtes in een aantal opgenomen geluiden 

In dit deel stel ik een reeks geluiden voor die elk een eigen aspect van een ruimtelijkheid 
in een opgenomen geluid bevatten. Deze variëren van geluiden waarin de afstand tot de 
klinkende bron goed te horen is, tot geluiden waarin geen ruimte meer meeklinkt. De 
meeste geluiden heb ik opgenomen samen met mijn collega Griet Van Reeth, die gespe-
cialiseerd is in geluidsopname. Het geluid van de kraai (electronische bijlage: geluid 1) is 
opgenomen door Daniel Deshays. De besproken aspecten van ruimtelijkheid in elk van 
de geluiden sluiten aan bij Don Ihdes fenomenologische beschrijving van de ruimtelijk-
heid van het geluid, die ik nu toepas op het opgenomen geluid. Zonder in technische 
details te treden geef ik eerst een aantal principes mee van de manier waarop een geluid in 
de ruimte tot stand komt en bovendien deze ruimte laat meeklinken. 

Als een geluid ‘klinkt’, kan je de beweging die dit geluid veroorzaakt vergelijken met 
de beweging van een steentje dat in het water terecht komt en concentrische golven 
tot stand laat komen. Botsen die golven tegen een obstakel dan keren ze terug in de 
richting die wordt bepaald door het obstakel. Dit betekent dat in een gesloten ruimte 
een wirwar van golven ontstaat die de ‘reverberatie’ zijn van oorspronkelijke golven. Als 
men zegt dat sommige ruimtes een ‘slechte akoestiek‘ hebben, waarmee bedoeld wordt 
dat bijvoorbeeld de spreker niet meer verstaanbaar is, dan gaat dit om een ruimte met te 
veel ‘weergalm’. Maar diezelfde ruimte kan dan juist een ‘goede akoestiek’ hebben voor 
bepaalde muziek die er net mee gediend is dat de muzikale klanken samenvloeien tot een 
meer diffuus veld. De akoestische eigenschappen van een ruimte bepalen in hoeverre de 
bron van het geluid in die ruimte herkenbaar is en in hoeverre de afstand van de bron tot 
de luisteraar goed in te schatten is (Blesser 2007; Yost et al. 2008).

Dit gegeven van de ‘meeklinkende ruimte’ is iets waar je je ten zeerste van bewust wordt op 
het moment dat je geluiden gaat opnemen. In een akoestische omgeving richten we onze 
oren naar bepaalde geluiden. We horen de akoestiek wel, maar kiezen in het luisteren voor 
bepaalde geluiden. Dit verschilt van de microfoon die alles registreert wat binnen zijn tech-
nisch bereik ligt. Maar er is nog iets: iemand die geblinddoekt op stap gaat, wordt zich ineens 
meer bewust van de ruimtelijkheid in het geluid. Normaal gezien wordt deze ruimtelijkheid 
minder waargenomen omdat we de ruimte zien en we de geluiden ‘plaatsen’ in die ruimte. 

Ik stuur elk jaar in de eerste les de eerstejaarsstudenten een 15-tal minuten per twee 
op pad. De ene student is geblinddoekt en de andere luistert met de ogen open. Als ze 
vergelijken wat ze gehoord hebben, dan blijkt dat de luisterinformatie die ze verzameld 
hebben, grondig kan verschillen. De geblinddoekte heeft meestal de akoestiek van elke 
ruimte in het bijzonder waargenomen. Hij heeft de verschillende materialen van de vloer-
bedekking geïdentificeerd en is meestal ook heel erg bezig geweest met ‘afstand’ tot gelui-
den. Met andere woorden, in het luisteren situeert een blinde zijn lichaam in de ruimte. 
Hij haalt informatie uit de geluiden die zijn lichaam verankeren in de ruimte waarin hij 

luisteraar met een personage kan meeluisteren en tegelijkertijd vanuit de positie van zijn 
eigen lichaam in de filmzaal luistert. 

Maar het lichaam van de luisteraar is niet alleen ruimtelijk gepositioneerd maar even-
eens gesitueerd ten opzichte van het geluid. De fenomenoloog Merleau-Ponty maakt dit 
verschil om aan te duiden dat er naast de fysieke afstand (of positionering) eveneens een 
(intieme) relatie is die tot stand komt tussen het geluid en de luisteraar. Voor Merleau-
Ponty bestaat er geen ruimte in de perceptie zonder het lichaam van degene die percipi-
eert. Volgens hem is de ruimte geen milieu waarin de dingen zich rangschikken, maar een 
middel waardoor de plaatsing van de dingen mogelijk wordt (1945: 281).

In een goede geluidsopname betekent dit concreet dat niet alleen de afstand tussen klin-
kend object en luisteraar, of de ruimte waarin het object klinkt, weergegeven wordt, maar 
eveneens de manier van luisteren van de persoon die het geluid opneemt. Dus ook de 
betrokkenheid van de luisteraar ten opzichte van het geluid. Deze persoon hanteert de 
microfoon. Hij gaat op zoek naar de juiste plaatsing van de microfoon, hij bepaalt de 
mise-en-scène van het geluid, waarmee hij de ruimte zo inkleedt dat zijn luisteren zo goed 
mogelijk wordt weergegeven in de opname. Hij kan eveneens een keuze maken in het 
soort van microfoon dat hij zal gebruiken bij de opname van het geluid. Hiermee is het 
onderscheid gemaakt tussen het geluid als fysisch object en als fenomenaal object. In het 
geluid als fenomenaal object is steeds een luisteren vervat: een keuze, een intentie en een 
intensiteit waarmee het geluid beluisterd wordt. 

Zoals reeds aangeduid in de vergelijking tussen de stadsgeluiden in Rear Window van 
Hitchcock en Là-bas van Akerman kan voor twee verschillende opname- en montagestra-
tegieën gekozen worden. Er kan naar gestreefd worden om de opname zo te organiseren 
dat het opgenomen geluid de vereiste ruimtelijkheid ‘in zich draagt’. Ik heb als voorbeeld 
hiervan de scène met ‘de rode schoentjes’ in La ville Louvre (1990) van Philibert voor-
gesteld. In de andere strategie wordt het geluid opgebouwd, en komt ruimtelijkheid tot 
stand in een op elkaar plaatsen en met elkaar ‘verkneden’ van de geluiden, die wat de 
techniek betreft misschien het meest weg heeft van het tot stand komen van een olieverf-
schilderij. Ik heb het voorbeeld gegeven van de manier waarop Walter Murch beschrijft 
hoe hij de woestijn in The English Patient (1996) heeft ‘geschilderd’ in geluid door laag op 
laag aan te brengen tot het juiste effect werd bereikt (III,5).

Het wordt duidelijk dat het opgenomen geluid in een film is verbonden met het luisteren 
van de cineast. Door de opnametechniek is het voor een cineast mogelijk om de keuzes die 
hij in zijn luisteren maakt sonoor over te brengen bij het publiek. Door een geluidsconcept 
kan de cineast bepalen hij hoe het publiek zijn gecreëerde filmische wereld kan ervaren. 
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-  Deze auditieve ruimte wekt geen precieze visuele ruimte op. Daarvoor kan ik mij te 
weinig oriënteren in de ruimte. Het is eerder een sferische ruimte waarin de kraai eerst 
verder gesitueerd is en dan binnendringt in mijn persoonlijke sferische ruimte: de kine-
sfeer79 en ook de ‘innerlijke ruimte’.

Ik spreek van sferische ruimte omdat deze auditieve ruimtes bepaald zijn door de afstand 
ten opzichte van mijn lichaam zonder gepositioneerd te zijn in een ‘geometrische’ of ‘per-
spectivische’ visuele ruimte. (Zie ook III.3.2 Ihde 2007: 75.)

Geluid 2: Wandeling in Cassis (2008) (electronische bijlage: geluid 2)

Op een wandeling in Cassis (Zuid-Frankrijk) had ik een klein geluidsopnametoestel bij 
me. Ik had het eerst in mijn zak gestoken om mijn stappen op te nemen, maar heb het 
er dan uitgehaald om het wonderlijk gefluit van een man op te nemen. Zonder windkap 
blaast de wind in de microfoon, waardoor het technisch geen perfecte opname is gewor-
den. Maar de ruimtelijkheid die in deze opname wordt weergegeven is bijzonder omdat 
op een bepaald moment het gefluit van de man en de stem van diezelfde man, op diezelf-
de afstand van mij (en dus ook van de microfoon) auditief anders klinkt. Het gefluit van 
de man voegt zich bij het vogelgezang (een vogel is zo vriendelijk geweest om even mee 
te fluiten), terwijl zijn stem zoals de omgevingsgeluiden veel duidelijker laat horen dat de 
man reeds ver van mij verwijderd was toen ik hem aansprak (ik schat zo’n 100 meter). 

Het landschap en de situatie zag er als volgt uit. Ik loop langs een straat met aan de ene 
kant een huizenrij (een halfopen bebouwing) en aan de andere kant weilanden. Het land-
schap is licht glooiend en loopt naar beneden af. Ik bevind mij op het voetpad aan de 
kant van de weiden. 

Wat volgt is een beschrijving van wat in de opname te horen is. In het begin van de op-
name zijn mijn stappen en die van mijn compagnon te horen. We stappen in een gelijk 
ritme op grind. 

0’00”  Zingende stem (onduidelijk) en stappen op het grind.

0’08”  Verkeer. Een bromfiets rijdt voorbij. Ik hoor dit duidelijk als een 
geluidsgebeurtenis die in de verte aanzet, waarvan de dynamiek toeneemt en 
de toonhoogte verhoogt als hij voorbij komt en waarvan de toonhoogte weer 
verlaagt en de dynamiek terug afneemt om tenslotte te verdwijnen. Dit geluid is 
een mooi voorbeeld van het dopplereffect in geluid. 

0’11”  Het gefluit van een man trekt mijn aandacht.

79 De kinesfeer is de ‘sferische ruimte’ rond het lichaam waarvan de periferie bereikt kan worden 
door de uitgestrekte ledematen, zonder zich te verplaatsen in de ruimte (Laban 1978 : 10).

zich voortbeweegt. De ‘ziende’ student daarentegen is meestal vooral bezig geweest met 
het herkennen van de ‘geluidsgebeurtenissen’ en de ’geluidsdecors’, zoals iemand die ge-
passeerd is, de deur van de lift die open en dicht gaat, een groep studenten die in de verte 
is gepasseerd, het verkeer op de achtergrond, enz. In de besprekingen van de opgenomen 
geluiden introduceer ik, naast de begrippen die we al kennen van Ihde een aantal termen 
met een verwijzing naar de auteur aan wie ik de termen ontleen. Na de bespreking zal ik 
deze termen bundelen en uitleggen. 

Geluid 1: Normandië (1980) (electronische bijlage: geluid 1)

Het gaat om een stervende kraai. Deshays kan heel dicht tot bij de vogel komen, waardoor 
de kraai als het ware op onze schouder komt te zitten en het geluid van zijn vleugelslag en 
zijn gekras tastbaar worden. Het geluid komt te dicht naar ons gevoel en dringt binnen in 
een intieme ruimte. Opeens luisteren we niet meer naar het geluid, maar reageren we met 
ons lichaam. Ik kom hier later op terug. Wat ik hier wil bespreken, is de manier waarop 
in dit geluid het krijsen van die ene kraai onze aandacht trekt. Ik luister naar de manier 
waarop het geluid dichterbij komt. Dit ene geluid doet ons de aandacht richten naar 
gelijkaardige geluiden (van andere kraaien). Het geluid is iteratief en scherp. Het staat 
tegenover een amalgaam van geluiden die een ‘geluidsdecor’ vormen. Op de achtergrond 
horen we auto’s als een geluidenveld – we onderscheiden het geluid van de auto’s niet als 
aparte geluiden – en een compositie van vogelgezang. In tegenstelling tot het geluid van 
de rijdende auto’s die zich samenvoegen in een continue stroom, zijn de gezangen van de 
vogels haarscherp als muzikale melodieën te onderscheiden.

Deze geluiden zijn hoorbaar, herkenbaar, maar trekken minder de aandacht dan het ge-
kras van de kraai. Er ontstaat een diepte in de ruimtelijkheid van het geluid door het feit 
dat sommige geluiden afstandelijker klinken dan andere. Deze afstand is mee opgenomen 
en herkenbaar in de opname. Het gaat om een buitenopname in een wijds landschap. De 
geluiden weerkaatsen hier niet. 

-  Als luisteraar naar dit opgenomen geluid wordt mijn aandacht getrokken naar het gekras 
en de vleugelslagen van de kraai. Er ontstaat een relatie tussen deze kraaigeluiden en mezelf. 
Door het microfoonstandpunt neem ik een luisterpunt in waarmee de afstand tussen het 
geluid en mezelf steeds kleiner wordt. Ik kan niet horen of de kraai naar mij toe komt, of ik 
mee met de microfoon naar de kraai toe loop. Ik heb geen overzicht van de positionering van 
de kraai en de microfoon in een ruimte met externe referenties. De ruimte-ervaring wordt 
bepaald door de afstand en de manier waarop het geluid van de kraai te dichtbij komt. Dit 
creëert het haptische effect dat de kraai in mijn nek is komen zitten. 

-  In de auditieve ruimte is een diepte gecreëerd door het geluid van de kraai ten opzichte 
van het continue geluidenveld van auto’s en de ruimtelijke geluidsenveloppe van de 
zingende vogels. 
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2’35”  Het gefluit van de man klinkt terug iets verder, hij is nu uit ons zicht 
verdwenen. Maar nog steeds hoor ik de contour van de melodie haarscherp. Ze 
vraagt nu iets minder mijn aandacht en is meer opgenomen in de open grote 
aurale architectuur (Blesser 2007: 2) van het landschap.

Wat opvalt in deze opname, die niets meer is dan de registratie van een moment waarin 
verschillende geluidsgebeurtenissen tegelijkertijd gebeuren, is de helderheid waarmee 
deze gebeurtenissen ‘gecomponeerd’ lijken te zijn. Dit ‘gecomponeerd’ zijn slaat niet en-
kel op een gelijktijdigheid van een aantal klankgebeurtenissen (zowel geluid als gefluit als 
een gesprek), maar ook de ruimtelijkheid van de geluiden bepaalt de manier waarop de 
geluiden zich tegenover elkaar profileren. De geluiden zijn verbonden aan hun bron die 
een plaats heeft in een ‘auditieve scene’. 80

De nabijheid van mijn eigen stappen is heel duidelijk. Ook de ondergrond waarop we 
lopen, is herkenbaar. Het spreken van de fluitende man is duidelijk ver weg gesitueerd en 
ook zijn fluiten klinkt geleidelijk aan verder. Het feit dat de vrouw die praat in haar gsm 
zich dicht bij ons bevindt, is volledig te retraceren via deze opname. Dit is een opname 
waarin de geluiden niet vermengd worden met elkaar en elk hun afstand tot mijn beluis-
tering en mijn microfoonopname in grote mate blijven behouden. 

Maar deze geluidsopname is eveneens een duidelijk voorbeeld van de complexiteit van de 
ruimtelijkheid van het geluid. Het dopplereffect is hoorbaar bij de bromfiets en de auto 
die passeert, en niet bij de vrouw met haar gsm, wat iets vertelt over de snelheid van de 
geluidsbron in het dopplereffect. De stem van de man die verder verwijderd en nog ver-
staanbaar is ten opzichte van de vrouw die aan het telefoneren is en op een kortere afstand 
al niet meer verstaanbaar is, vertelt iets over de akoestiche architectuur (Blesser 2007: 215 
e.v.) van de situatie van de geluidsopname. Het gefluit als geluid wordt anders en minder 
afstandelijk waargenomen dan het spreken van de man. Het lijkt alsof dit geluid door de 
wind gedragen wordt.

Voor alle duidelijkheid: ik blijf vertrekken vanuit het geluid als aisthetisch fenomeen, 
zonder mij te wagen aan een wetenschappelijk uitleg over akoestische architectuur of over 
de manier waarop externe geluidsgolven van buiten- naar binnenoor in neurologische 
signalen in de hersenen wordt vertaald. 

Geluid 3: Een repeterende muzikant die heel langzaam zijn toonladder speelt, een 
les drama waarin veel wordt gelopen en geroepen en de geluiden in de gang van een 
school (School of Arts, Gent, 2009) (electronische bijlage: geluid 3) 

80 De cognitieve psycholoog Albert Bregman spreekt over Auditory Scene Analysis (ASA) als 
een manier om geluiden met eenzelfde geluidsbron te groeperen (1990).

0’25”  We naderen de ‘zingende man’. Hij slaat een autodeur dicht. Ondertussen 
stappen we verder.

0’34”  De wind ruist in de microfoon. Het is geen zuivere opname.

0’38”  Sprekende stemmen klinken op een afstand.

0’40”  De ondergrond waarop we stappen is veranderd (niet langer grind).

0’55”  We blijven staan. Het luisterpunt is nu statisch. 

1’05”  Een auto rijdt voorbij (weer een dopplereffect).

1’17”  Stemmen in de verte.

1’21”  We stappen verder.

1’23”  Het gefluit herbegint.

1’34”  En wordt vergezeld van een vogel die fluit.

1’37”  De man stapt van ons weg, maar het gefluit blijft helder doorklinken. Hierdoor 
is de visuele afstand tussen ons en de man niet in het gefluit waar te nemen. (De 
toonhoogte verandert niet.)

1’42”  Ik vraag de weg naar ‘les Callangues’ (krijtrotsen bij Cassis).

1’47”  De man antwoordt. Nu is de afstand tussen ons duidelijk. Zijn spreekstem 
klinkt ver weg. De stem van de man klinkt minder luid en doffer dan mijn stem 
die van heel dichtbij is opgenomen. 

2’00”  Op dat moment loopt een vrouw met een gsm op het voetpad aan de straatkant 
met de huizen, voorbij.

2’11”  Het gefluit vangt weer aan en klinkt nu iets meer in de verte. Maar het blijft een 
haarscherpe melodie die in toonhoogte niet veranderd is. 

2’24”  Nu verstaan we ook letterlijk een aantal woorden in het gesprek van de vrouw 
die ons passeert “… c’est formidable, c’est maintenant …” Ze lacht. “… 
c’est quelque chose.” Ze lacht weer. Maar naarmate de vrouw verder van ons 
verwijderd is, kunnen we haar woorden minder en minder verstaan. De afstand 
tussen ons en de vrouw, van wie we de woorden niet meer verstaan, is helemaal 
niet zo groot als de afstand tussen de man aan wie we de weg gevraagd hebben 
en onszelf. De huizenrij achter ons heeft er duidelijk toe bijgedragen dat zijn 
woorden akoestisch werden ‘gevangen’ en daardoor meer verstaanbaar waren 
voor ons. 
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00’24”:  Geloop. 

00’28-00’38”:  De derde muzikale toon.

00’33”:  Een hoge mannenstem: “Nina.” (Dit is wat ik meen te verstaan, 
maar ik weet niet of dit wel klopt). De stem klinkt hoog, bevesti-
gend en snel.

00’38”:  In de verte slaat een deur dicht.

00’39”:  Iemand roept weer: “Nina.” Korte, krachtige zinnen volgen. Ik kan 
ze echter niet verstaan. 

00’42”:  Voetstappen in de verte.

00’42-00’51”:  Vierde muzikale toon.

00’42”:  Een derde aanzet die begint met “Nina!” Hierop volgt nu een lange, 
aangehouden zin. 

00’49”:  De vrouw antwoordt roepend in een lang aangehouden woorden-
vloed. 

00’52”:  Een deur gaat weer open. Dit keer is het geluid dichterbij en horen 
we het ‘gepiep’ van de deur. 

In deze opname valt vooral de vervlechting van de geluiden op. Ik lokaliseer de geluiden 
minder dan in de vorige opname. De tekst van de stemmen is onverstaanbaar. Ik luister 
naar de hoge energie in de stemmen en de frasering in de woordenvloed. De zinnen 
worden krachtig ingezet en deze energie wordt aangehouden. Het lopen klinkt als een rof-
felende aanzet van de stemexplosies. Dit is eigenlijk het geval: in deze dramales wordt er 
gewerkt met het energetisch wakker maken van het lichaam in het acteren en declameren. 

De energetische stemexplosies staan in sterk contrast met de beheerste regelmatig uitge-
voerde lange muzikale tonen. Het ‘gestaltkarakter’ van de toonladder is niet echt aanwezig. 
Het is een langzame stapsgewijze uitvoering van elke noot apart. De pauzes (intervallen) tus-
sen de aangeblazen toonhoogtes zijn even beheerst als de uitvoering van de tonen zelf. Het is 
een langzame neerwaartse beweging van uitgestreken tonen als beheerste schaatspassen op 
een perfect glad ijsoppervlak. Het zijn dus niet alleen de verschillende bronnen die we hier 
herkennen, maar eveneens een verschillende energie in de geluidsbewegingen. Sommige ge-
luiden klinken van dichter bij, andere van verder af. Maar deze afstand is niet zo duidelijk 
als in de twee vorige fragmenten die buiten waren opgenomen. De herkenbare geluiden zijn 
gehuld in een geluidsomgeving (auditieve architectuur) die ons als luisteraar omhult. In deze 
binnenopname, zijn directioneel en omni-directioneel luisteren co-present (Ihde 2007).

Het opgenomen geluid dat ik hier voorstel, maakt deel uit van een groter geheel. In de 
opname horen we het geluid van drie verschillende ruimtes tegelijkertijd: de stemmen 
en het lopen van de acteurs in de les drama, de langzame toonladder van de repeterende 
muzikant en de akoestiek van de gang waarin het geluid is opgenomen. Stem, geluiden en 
muziek zijn herkenbaar als aparte geluidsgebeurtenissen (Bregman 1990), maar versmel-
ten tot een simultane compositie van de verschillende gebeurtenissen. De verschillende 
ruimtes worden geïdentificeerd door de bron van het geluid. Maar het is niet duidelijk 
vanwaar de geluiden komen. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven, is de precieze 
positionering van de geluiden in de ruimte onmogelijk geworden. 

Ik beschrijf de geluiden om in een volgende stap naar de situering van de geluiden over 
te gaan. De opname zet aan met een geluidenveld dat klinkt als een kleurrijke ruis die 
de vermenging lijkt te zijn van de akoestiek van de gang en quasi onherkenbare, verre 
geluidsgebeurtenissen. 

00’04”-00’12”:  Het instrument speelt een eerste lange noot. Hiermee is in deze 
opname een dalende reeks tonen ingezet die in een zeer traag tempo 
wordt uitgevoerd.

00’06:  Een vlieg vliegt voorbij de microfoon.

00’11”:  Een deur geeft een ‘krakend’ geluid.

00’16” tot 00’25”:  De tweede muzikale toon. 

00’20”:  Gestommel van blote voeten op een houten vloer, dat tot een dof 
geluid wordt. Het gewicht van de lopers resoneert. 

Theater klas

Repetitie-
lokaal

gang De gang is hoog, met neogotische 
bogen. De ene kant van de gang is 
een wand met deuren, aan de andere 
kant zijn er verschillende ramen. De 
geluiden weergalmen in deze ruimte. 

De microfoon duidt ongeveer de 
plaats aan vanwaar we opnemen. 
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Don Ihde wijst erop dat de vorm, het oppervlak, het materiaal van het klinkend voorwerp 
en de interieure ruimtes meeklinken in het geluid. Een geluidsopname kan dit beklemto-
nen. Door in de verschillende ruimtes (met elk een eigen vloerbedekking, eigen grootte 
en eigen vorm) te knikkeren met dezelfde knikker, wordt helemaal duidelijk hoe een 
ruimte mee kan klinken in een geluid. In de hoge gang klinkt de ruimte opener dan in de 
kelder waar het geluid doffer klinkt. De ondergrond heeft een andere textuur waardoor 
een ander ritme in het stuiteren en rollen van de knikker tot stand komt. 

Geluid 7a en 7b: Rollende voorwerpen over de houten zwevende vloer van de KONG-
studio (2009)

(electronische bijlage: geluid 7a) Dezelfde knikkers rollen over de houten zwevende vloer 
van de KONGstudio.

De knikkers rollen gemakkelijk over de houten vloer. De holte onder de zwevende houten 
vloer klinkt mee. Sommige geluiden klinken heel laag ten opzichte van de steeds weer in 
toonhoogte hogere aanzet. 

(electronische bijlage: geluid 7b) In dezelfde ruimte als de knikkers wordt een staafje over 
dezelfde vloer gerold. De vorm en het andere materiaal van het staafje geven een ander 
resultaat. Er zitten haperingen in het continue geluid. Het staafje rolt duidelijk niet zo 
snel en het klinkt veel zachter en minder hoog in de aanzet van het geluid. 

Geluid 8: De ‘taskrekel’81 (2008) (electronische bijlage: geluid 8) 

De bron van dit geluid is onherkenbaar. Het is een geluid dat veroorzaakt is door kokend 
water in een poreuze kop in aardewerk. Hoorbaar verplaatst het geluid zich ruimtelijk 
alsof het rondloopt in de kop. Maar het creëert op zich geen ruimte of evoceert geen 
‘ruimtelijke visueel beeld’, geen image sonore (Deshays, 2010), veeleer een beweging. Het 
is een geluid dat uitnodigt tot een panisch luisteren, een open luisteren dat niet zoekt naar 
een bron of een betekenis. In dit geluid neemt de toonhoogte de bovenhand en ontstaat 
door de vele boventonen van het geluid een ‘klankveld’.

In deze geluidsopnames is de ruimtelijkheid in en van de opgenomen geluiden telkens 
verschillend. De verschillende aspecten die Don Ihde voorstelt in zijn fenomenologie van 
het geluid komen aan bod: de vorm, materiaal, de grootte van het voorwerp dat klinkt, 
de oppervlakte waartegen iets botst of rolt om geluid te maken, de interieure ruimte van 
de klank (de klankkast), de akoestiek van de ruimte waarin iets klinkt. Geluiden worden 
gegroepeerd naar gelang van hun bron. Dit maakt dat ruimtes kunnen geïdentificeerd 
kunnen worden aan de hand van bepaalde geluiden die erin voorkomen. 

81 Tas is hier het Vlaamse woord voor kopje. Het gaat om een koffiekopje. 

Geluiden 4a en 4b: Opnames onder een brug van een autosnelweg (Gentbrugge, 2009) 

We staan onder een brug van de autosnelweg en horen het geluid van de rijdende auto’s 
op verschillende manieren. Het geluid verplaatst zich niet alleen via de lucht, maar ook 
doorheen de materialen van de brug en wordt versterkt door de akoestische eigenschap-
pen van de boog onder de brug. 

(electronische bijlage: geluid 4a) Een travelling van het geluid onder de brug van de au-
tosnelweg. Bij het opnemen van het geluid wordt de microfoon verplaatst. De rijdende 
auto’s zijn op zich herkenbaar naast de cadans die veroorzaakt wordt door het rijden over 
de naden van het wegdek. In deze opname is het luisterpunt dus mobiel waardoor de 
ruimtelijke signatuur verandert. 

(electronische bijlage: geluid 4b) Dit geluid is opgenomen op dezelfde locatie als geluid 
4a. De microfoon is dicht bij de grond gehouden en wordt niet verplaatst. 

In deze geluidsopname hoor je heel duidelijk hoe de auto’s over de naden van het wegdek 
rijden (oppervlak). Dit geluid wordt versterkt door de interieure ruimte (het materiaal) 
van de autosnelweg zelf en de klankkast die eronder gevormd is door de boog van de 
brug. Zonder visuele informatie is dit geluid moeilijk te plaatsen. Het is ook onduidelijk 
waar het zich bevindt. De ruimtelijkheid is echter wel vervat in de klank zelf. Er is nog 
een notie van een bron. De reverberatie is zo groot dat richting en afstand nog moeilijk te 
bepalen zijn. Het geluid wordt eerder als een aanwezigheid ervaren dan als een geluid dat 
vanuit een specifieke bron op een bepaalde plaats wordt gesitueerd. In dit geluid neemt 
het ritme de bovenhand. In de herinnering aan dit geluid blijft de cadans naklinken. Het 
gaat om een zwaar geluid, met een grote impact.

Geluid 5: Krakend papier, opgenomen in de KONGstudio (2009) (electronische bij-
lage: geluid 5) 

Dit geluid is opgenomen in een ruimte met een bijzondere akoestiek die toelaat dat fijne 
instrumenten haarscherp klinken. Het grondplan van deze ruimte is onregelmatig. Geen 
enkel muur staat recht op een andere muur en de nokbalk van het dak ligt dwars over 
de ruimte. In de ruimte zijn voldoende gordijnen opgehangen zodat de geluiden niet 
‘weerkaatsen’, maar dat de galm in die ruimte op een aangename manier behouden blijft. 
Het geluid op zich is helder geprofileerd. Dit betekent nog niet dat het onmiddellijk 
herkenbaar is. De afstand is hoorbaar, maar het is onmogelijk om het geluid in de ruimte 
te ‘lokaliseren’. Wat hier opvalt, is hoe met de microfoon de ‘kern’ van het geluid kan 
opgenomen worden alsof opnamepunt en bron van het geluid samenvallen. Iets meer op 
afstand klinkt het geluid ver weg, terwijl dit in realiteit over een drietal meter gaat.

Geluiden 6a, 6b: Een hoge gang met een stenen vloer (zoals de tegeltjes op de zee-
dijk) en een kelder met een steentapijt als vloerbedekking (2009) (electronische bij-
lage: geluiden 6a en 6b) 
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zijn gezicht niet eens naar je toegekeerd is, kan je verstaan, zelfs al is de hele ruimte gevuld 
met babbelende mensen. 

De geluidsgolven volgen met andere woorden een eigen weg. Als ze tegen een hard opper-
vlak botsen weerkaatsen ze terug in de ruimte. Als dit gaat om een grote ruimte, waardoor 
de geluidsgolf een lange weg aflegt om terug te keren, dan hoor je het geluid nog eens in 
een echo. Is deze weerkaatsing korter, dan spreekt men van galm of reverberatie. Vibreert 
een materiaal of klinkt een andere ruimte mee met de oorspronkelijk veroorzaakte lucht-
trilling, dan spreekt men van resonantie. 

Elk materiaal resoneert op een andere manier, elke andere vorm en grootte van ruimte 
levert een andere akoestiek op. Is het materiaal aan de oppervlakken van de ruimtes absor-
berend, dan weerkaatsen de geluidsgolven niet en blijft een ‘droge akoestiek’ over. 

Barry Blesser schrijft in 2007 een boek over auditieve architectuur: Spaces speak, are you 
listening?. Hierin stelt hij de auditieve architectuur tegenover de akoestische architectuur. 
De akoestische architectuur baseert zich op de fysica om de meetbare sonische processen 
(de processen van de geluidsgolven) te beschrijven. De manier waarop het geluid zich 
nog in de ruimte voortbeweegt nadat de klankbron is gestopt om het geluid te pro-
duceren, wordt de auditieve architectuur genoemd. Deze komt tot stand via de wetten 
van de akoestische architectuur. Akoestische architectuur kan berekend worden door een 
ingenieur-fysicus die het geluid als fysisch meetbaar object als uitgangspunt neemt voor 
zijn akoestische ontwerp. Het geluid wordt dan geplaatst in een geometrische, referen-
tiële ruimte waar met tal van factoren zoals materiaal, vorm, textuur van het oppervlak, 
grootte van de ruimte, positionering van de wanden van de ruimte enz. rekening wordt 
gehouden. De ruimtelijke akoestica is met andere woorden een exacte wetenschap die 
behoort tot het domein van de fysica. 

In de auditieve architectuur staat het luisteren echter centraal. Gewone mensen horen en 
voelen de ruimte. Blesser geeft het voorbeeld van iemand die in zijn handen klapt, wat hij 
een sonische gebeurtenis noemt. Hij hoort de echo van deze klap als een auditieve waar-
neming. De afstand tot de muur bepaalt het tijdsinterval (delay) van de echo. De plaats 
van de muur bepaalt de intensiteit en het materiaal van het oppervlak van de wand de 
frequentie. Deze fysische feiten zijn slechts indirect verbonden met de waarneming hier-
van. De waarneming van het beluisterde geluid komt immers in onze hersenen tot stand. 

Aan de ene kant kunnen we de echo opvatten als een bijkomend geluid, aan de andere 
kant kunnen we de echo opvatten als een passief akoestisch object dat ons iets vertelt over 
de fysische eigenschappen van de muur. Door de echo komt de muur tot klinken, hoewel 
hij zelf geen oorspronkelijke geluidsbron is. Maar de meeste ruimtes zijn veel complexer 
dan alleen maar één muur. Elke ruimte is gekenmerkt door een eigen auditieve architec-
tuur (Blesser 2007: 2).

Soms neemt een geluid de ruimte in en is de afstand tot het opgenomen geluid moeilijk 
hoorbaar, zoals bij het geluid van de autosnelweg. Soms is de afstand heel lichamelijk be-
paald zoals bij de kraai. In de beschrijving van de auditieve ruimte, kunnen verschillende 
invalshoeken genomen worden: de geluiden die in de omgeving klinken en de afstand tot de 
luisteraar, de geluiden die in een architecturale ruimte klinken en die de ruimte laten mee-
klinken. In de vergelijking van de opname van de knikkers is niet alleen de ruimte maar ook 
de ondergrond waarop de knikker stuitert bepalend voor het geluid. Met de vergelijking van 
het balletje en het staafje in dezelfde ruimte, met dezelfde beweging die het geluid tot stand 
brengt en hetzelfde oppervlak is duidelijk gemaakt hoe de vorm van het klinkend voorwerp 
het geluid mee bepaalt. Dit alles zijn eigenschappen van het geluid in de ruimte, die door 
een geluidsopname kunnen gecapteerd en in de opname versterkt of verzwakt worden. Voor 
elk van de geluiden is de mise-en-scène zorgvuldig uitgekozen. Het ging nooit om het geluid 
op zich, maar steeds om het geluid in die ruimte, op die manier opgenomen. 

4. 
NAAR EEN TERMINOLOGIE VOOR DE RUIMTELIJKHEID 

IN EN VAN HET OPGENOMEN GELUID
 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik een aantal termen voorstellen om over de ruimtelijkheid 
in en van het opgenomen geluid te kunnen spreken. Hiervoor breid ik het begrippenap-
paraat uit dat al door Ihde in 1976 is voorgesteld met andere begrippen uit de architec-
tuur (Blesser 2007; Augoyard & Torgue [1995] 2008), de muziek (Boulez 1963, Nauck 
1997), de filmtheorie (Marks 2000) en de filosofie (Deleuze & Guattari 1980) om de 
verschillende ruimtes die de filmische ruimte constitueren bespreekbaar te maken.

 

4.1. De ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid: Don Ihdes theorie 
uitgebreid met een aantal inzichten uit de auditieve architectuur 

Vanuit de verschillende geluidsopnames wordt het duidelijk dat de terminologie om over 
de ruimtelijkheid in het geluid en van het geluid te spreken ontoereikend is. 

De begrippen voor-, midden- en achterplan behoren bovendien tot een op het beeld 
geënte perspectivische ruimte. Uit akoestische studies in architectuur leren we dat het 
geluid zich niet noodzakelijk op dezelfde manier gedraagt als het licht. Wat in een visuele 
architectuur op afstand lijkt, kan in een akoestische architectuur dichtbij klinken. Wie 
het graf van Agamemnon bezocht heeft in Mykene (Griekenland) heeft het merkwaardige 
verloop van de geluidsgolven langsheen de ronde muur van de tombe kunnen uitprobe-
ren: je fluistert aan de ene kant van de deur en een persoon aan de andere kant, die met 
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om de metamorfose tussen de (optisch-geometrische) ruimte en de auditieve ruimte als 
sfeer te beschrijven. 

Heel dikwijls wordt een ruimte gekenmerkt door geluiden met een specifieke bron of 
door de akoestische eigenschappen van die ruimte. De sferische auditieve ruimte heeft 
echter minder externe ijkpunten wat de ruimte betreft. De luisteraar is het middelpunt 
van die ruimte en de ruimte komt tot stand in het luisteren zelf. Het is duidelijk dat er 
verschillende uitgangspunten zijn om de auditieve ruimte te beschrijven. 

Ik keer even terug naar de opgenomen geluiden die ik beschreven heb en keer de volgorde 
om, om ze te kunnen bespreken vanaf het meest ‘eenvoudige’ geluid wat de auditieve 
ruimte betreft naar de meer complexe. In een opname zal de ruimte meer meeklinken 
naarmate de micro minder gericht is en op grotere afstand van het klinkend object wordt 
geplaatst. Maar ook de akoestische eigenschappen van een ruimte spelen een cruciale 
rol. Geluidsstudio’s zijn voorzien van absorberend materiaal en worden zo gebouwd dat 
externe geluiden niet doorheen de muren in de ruimte kunnen binnendringen. 

Het geluid van de taskrekel was van heel dichtbij opgenomen, met de microfoon boven 
de opening van de tas geplaatst, zodat de omgevende ruimte niet mee is opgenomen in dit 
geluid. De tas in aardewerk heeft als een muziekinstrument de trillingen tot klinken ge-
bracht. Maar het geluid van de ruimte errond is niet direct waarneembaar. Alle aandacht 
is gericht naar de manier waarop de tas ‘zingt’ en het verschil in de toonhoogtes. 

In dit geluid ben ik dus vooral bezig met de geluidsbron (het kopje) en ben ik gefascineerd 
hoe dit geluid ontstaat. Persoonlijk herken ik dit geluid: als ik op een warme zomerdag in 
Griekenland water gooi over het beton op een dakterras, kan ik een vergelijkbaar geluid 
horen. Maar er is ook een verschil: de ronde tas houdt het geluid vast en de klank krijgt 
eveneens vorm door de vorm van de tas zelf. In dit geluid zijn de manier waarop de trillingen 
tot stand komen, het materiaal van de tas en de vorm van de tas bepalend voor het geluid. 

In de opname van geluid 7 ligt de nadruk op het materiaal en de vorm van de knikker of 
het houten staafje. De actie om het geluid tot stand te brengen is dezelfde: het voorwerp 
rolt over een houten vloer. De toonhoogte verschilt door het materiaal van de knikker en 
het staafje. Het houten staafje klinkt zachter, hoewel het uit hard buxushout is gemaakt. 
Het rolt anders over de vloer en beklemtoont de naden van de plankenvloer. Ruimtelijk 
gezien klinkt de holte onder de vloer mee. Het betreft een zwevende vloer. De planken lig-
gen op rubberen linten die op een houten raamwerk gevestigd zijn. Er is een ruimte van 
een 10-tal centimeter onder die vloer. Het houten raamwerk is op een betonnen vloer 
gevestigd. Het rubber zorgt ervoor dat de vloer op een gedempte manier kan meetrillen. 

Maar ook de ruimte zelf klinkt mee. Het is een ruimte met een veranderlijke akoestiek. Zoals 
reeds beschreven, staat geen enkele wand loodrecht op een andere wand en ligt de nokbalk 
dwars. Hierdoor wordt geen enkele geluidsgolf in dezelfde richting weerkaatst, wat een 

Het bewustzijn van een auditieve ruimtelijkheid (auditory spatial awareness) situeert zich 
op verschillende niveaus: van een gewaarwording naar een waarneming en herkenning 
naar een affect dat betekenisvol wordt. Het lichaam van de luisteraar reageert bewust en 
onbewust op een auditieve ervaring. 

From the broadest perspective, auditory awareness means only that there is some 
neurological reaction to spatial acoustics, including both conscious and unconscious 
changes to the listener’s body state. Thus you understood to be aware of an acoustic 
space when listening to its aural architecture raises or lowers your blood pressure, 
even though you are not consciously aware of that reaction. (Blesser 2007: 14)

In de menselijke aanwezigheid is de auditieve architectuur (aural architecture, Blesser 
2007) dynamisch, reactief en omgevend. Het geluid is ingewikkelder dan het licht. Licht 
en geluid hebben beide een frequentiespectrum en een amplitude-intensiteit gemeen. 
Maar in het geluid is de tijd een belangrijke factor. Geluidsgolven en lichtgolven hebben 
een ander tempo. De geluidsgolven verplaatsen zich op een waarneembaar tempo door de 
ruimte. Dit betekent dat als de bron van een geluid stopt, het goed mogelijk is dat je de 
ruimte nog kan horen (resonantie, galm of reverberatie, en echo). Dit is in tegenstelling tot 
het licht. Als je de lamp uitschakelt, is het plots donker (Blesser 2007: 15). Uit dit alles 
kunnen we al besluiten dat een klankschap (soundscape) meer is dan een samenstelling van 
een aantal sonische gebeurtenissen. Als we luisteren naar het spelen van een viool in een 
ruimte, luisteren we niet alleen naar de viool maar ook naar de ruimte. 

Waar het boek van Blesser vooral het luisteren verbindt met de architecturale gegevenheid 
van een gebouw of een ruimte, publiceren de filosoof, urbanist, musicoloog Augoyard en 
de socioloog, urbanist, componist Torgue in 1995 de resultaten van een onderzoek (Cres-
son, Grenoble) naar de sonische effecten van een architecturale omgeving. Het boek is in 
2008 in het Engels vertaald met de titel Sonic Experience (2008).

Sonic Experience is opgebouwd vanuit twee fundamentele en interdisciplinaire concepten 
die in de jaren zestig en zeventig jaren ontwikkeld zijn als werktuigen voor klankana-
lyse: l’objet sonore van Pierre Schaeffer en soundscape van R. Murray Schafer. Volgens 
de onderzoekers zijn deze begrippen echter te beperkt. Eenzelfde klank wordt immers 
dikwijls verschillend ervaren. Alles wijst erop dat de luisteraar voortdurend actief is om 
zijn geluidsomgeving zelf mee te creëren, door (bewust en onbewust) te kiezen op welke 
geluiden hij zal reageren, naar welke geluiden hij zal luisteren, met welke geluiden hij zal 
resoneren of welke geluiden hij erg storend zal vinden. 

De auteurs stellen 66 verschillende sonische effecten voor die zijn ondergebracht in 6 ver-
schillende categorieën, namelijk de elementaire effecten, de compositorische effecten, de 
effecten verbonden aan de organisatie van waarneming, psychomotorische effecten, se-
mantische effecten, electro-akoestische effecten. De sonische effecten maken het mogelijk 
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Deze afstand wordt vooral duidelijk door de manier waarop de auditieve architectuur 
gaat meeklinken in het geluid. Het geluid klinkt niet zo ‘scherp’ als het verder klinkt. Het 
gaat dus niet alleen over het stiller of luider klinken van een geluid, maar over de manier 
waarop het klinken van de ruimte al dan niet is opgenomen in het geluid. 

Aan dit inzicht is een wetmatigheid gekoppeld die zeer belangrijk is om een geluid dat op 
een bepaalde manier gesitueerd is in een ruimte ‘geloofwaardig’ te laten overkomen. Als 
men een geluid opneemt in een studio (dus zonder meeklinkende, auditieve architectuur) 
en dit gewoon wat zachter laat klinken, dan is hiermee nog geen afstand weergegeven. 
Omgekeerd, als men een geluid van ver heeft opgenomen met uiteraard de auditieve ar-
chitectuur die meeklinkt, dan kan men deze auditieve architectuur niet meer wegknippen 
uit het geluid, en zal dit geluid nooit bewerkt kunnen worden om van dichtbij te klinken. 

Dus hoewel we in geluid 5 nog steeds gefocust zijn op één geluid, is het de auditieve 
architectuur die het verschil uitmaakt en niet het geluid zelf, noch alle elementen die een 
rol spelen om het geluid tot stand te brengen. Met geluid 5b, waarin de afstand constant 
blijft, wordt dit ook duidelijk. Bovendien horen we in dit geluid de duiven die zich buiten 
de ruimte bevinden. 

Vanaf geluid 4 wordt de materie complexer: er zijn verschillende geluiden tegelijkertijd 
aanwezig en de auditieve architectuur speelt een complexere rol. In geluid 4 (de autosnel-
weg) speelt de auditieve ruimte een zeer belangrijke rol. In de verplaatsing van de mi-
crofoon onder de brug onder de autosnelweg, moduleert het geluid voortdurend. Het is 
niet meer mogelijk om ons vanuit de opname van het geluid ruimtelijk te situeren. Door 
deze eigenschap en het feit dat de resonantie de bovenhand neemt in het geluid, is dit 
een geluid dat zich ertoe leent om in verschillende visuele contexten geplaatst te worden. 

De geluidsopname in de gang van de School of Arts Gent nodigt vooral uit om de ver-
schillende soorten geluiden te onderscheiden. De auditieve architectuur van deze ruimte 
bepaalt het geluid. De geluiden, de muziek en de stemmen vermengen zich met elkaar in 
deze auditieve architectuur. 

De eerste twee geluiden geven wel een beeld van een ruimtelijkheid. De afstand van de 
microfoon tot het klinkende object, situeert mij als luisteraar ruimtelijke ten opzichte van 
de geluiden waardoor een klankschap kan ontstaan. Hierin klinkt niet zozeer de ‘ruimte’ 
op zich, maar wordt het ruimtelijke gevoel hoorbaar weergegeven door een ruimtelijke 
relatie tot de geluiden. 

Nu we weten dat als we naar een geluid luisteren, verschillende ruimtelijke factoren een 
rol spelen en dat het geluid niet alleen van een klankbron afkomstig is, maar eveneens van 
de ruimte waarin het geluid klinkt, wil ik focussen op het luisterpunt en de ruimtelijke 
signatuur, in vergelijking met de definiëring die Altman hieraan gegeven heeft. 

warme galm geeft in de ruimte. Maar als men zich verplaatst in die ruimte hoort men de 
verschillende ‘akoestieken’. In de hoek klinkt het anders dan in het midden van de ruimte.

De klankbron (het houten staafje of de knikker) verplaatst zich in de ruimte. Het geluid 
wordt gemaakt door een beweging die het geluid veroorzaakt en door het contact van 
twee materialen die in dit geval over elkaar ‘wrijven’. De houten vloer is hier het constante 
oppervlak, het voorwerp waarmee de beweging wordt veroorzaakt, varieert in materiaal 
en vorm. Dit alles kan nog gerekend worden tot de eigenschappen van de klankbron.

Het ‘instrument’ is groot. De ruimte onder de vloer kan beschouwd worden als een 
‘klankkast’, zoals we dit kennen van een gitaar bijvoorbeeld. Dit geluid klinkt in een 
akoestische architectuur. Hoewel ik verschillende architecten had aangesproken om mij 
advies te geven over de noodzakelijke fysische eigenschappen van een goed klinkende 
ruimte, is deze ruimte gebouwd geweest vanuit een aantal principes, zonder dat ze in 
detail berekend is geweest: het onregelmatig grondplan, de dwarsliggende nok, zachte 
materialen als vloerbedekking en aan de zoldering. Het weerkaatsen op het hardere mate-
riaal van de wanden is opgevangen door grote lange in plooien opgehangen gordijnen van 
6 meter lang over een breedte van twee meter, in de twee hoogste hoeken van de ruimte. 
Met andere woorden, de auditieve architectuur van deze ruimte is door het luisteren bij-
gestuurd, niet door een ingenieur-fysicus die alles piekfijn heeft berekend. Het is door op 
zoek te gaan naar goede raad dat ik met de complexiteit van deze materie in contact ben 
gekomen. De akoestische architectuur is voor de meeste architecten een onontgonnen 
terrein. Ze verwijzen snel naar ingenieurs zonder in te gaan op de auditieve architectuur. 

De rol van de auditieve architectuur in een geluid heb ik aangetoond in geluid 6. Het 
voorwerp dat het geluid veroorzaakt en de handeling om het geluid te veroorzaken zijn 
hier hetzelfde. Ik laat een knikker stuiteren op een harde stenen vloer in twee verschil-
lende ruimtes. 

De vloeren zijn enigszins anders. In de eerste ruimte (6a) betreft het een tegelvloer, in de 
tweede ruimte is er een steentapijt (kleine stenen korreltjes die als een pasta op de vloer 
zijn aangebracht). Maar het is vooral de grootte en de hoogte van de ruimte die je kan horen 
in het geluid. Het tweede geluid (6b) klinkt veel doffer. De geluidsgolven zijn hier dui-
delijk veel meer gedempt. Dit komt eveneens door het feit dat de gang leeg is en de kelder 
gevuld is met allerlei materiaal dat daarin is opgestapeld. Het geluid verandert ook door 
de afstand ten opzichte van de microfoon. Bovendien levert de ondergrond een ander 
ritme, een andere vorm van stuiteren op. Op het moment dat de knikker ergens tegenaan 
botst, levert dit een plotseling geluid op dat verschillend is door het obstakel zelf (alweer: 
materiaal, plaats in de ruimte, vorm, oppervlak, al dan niet hol, enz.).

In geluid 5 is enkel de afstand tussen de microfoon en de geluidsbron verschillend. De 
geluidsbron is op dezelfde plaats gelokaliseerd in de ruimte, de microfoon is verplaatst. 



194 195

door de geluidsbron, die het middelpunt is van het geluid, op hetzelfde moment tegen de 
wanden van die ruimte botsen en weerkaatsen. Door de weerkaatsing in allerlei richtin-
gen en de weerkaatsing van de weerkaatsing zal het waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn 
om dat geluid zonder te kijken te lokaliseren in die ruimte. Maar in het kijken, waar ik 
ook sta in de ruimte, is het mogelijk om via het zichtbare object het geluid te lokaliseren. 
Dezelfde situatie wordt hier optisch anders waargenomen dan auditief. Ogen en oren 
spelen hier een complementaire rol. De akoestische kenmerken van de ruimte worden 
niet gezien, maar gehoord. 

4.2. De auditieve ruimte als referentiële of niet-referentiële ruimte 

In het begin van dit hoofdstuk heb ik de nadruk gelegd op het feit dat de muzikale klank 
een fysieke (körperlich) klank wordt in de seriële muziek. Hierdoor verandert de opvatting 
van de ‘muzikale ruimte’, die nu verbonden wordt met een concreet klinkende ruimte. 
Tot deze muzikale ruimte behoren nu zowel de muzikale klank als een trillend en klank 
voortbrengend object, de ruimte waarin de muzikale klank klinkt en daarin meeklinkt 
als de positionering van de luisteraar. Pierre Boulez wijst op de consequenties van deze 
veranderde opvatting van muzikale ruimte en introduceert in Penser la musique aujour-
d’hui (1963) twee modaliteiten om een muzikale ruimte tot stand te laten komen in het 
luisteren, namelijk een espace lisse als een niet-referentiële ruimte en een espace strié als een 
referentiële ruimte. Deze twee begrippen zijn overgenomen door Deleuze en Guattari die 
deze termen verbinden aan het innemen van de concrete ruimte. Zij verbinden de espace 
lisse met de nomadische ruimte. Op haar beurt neemt Laura Marks dit begrippenpaar 
over om het te koppelen aan een optische visualiteit (espace strié) en een haptische visua-
liteit (espace lisse). Ik keer echter terug naar het begrippenpaar zoals het Boulez het voor-
stelt. Hij spreekt niet alleen over een referentiële en niet-referentiële ruimte (espace lisse, 
espace strié), maar eveneens over een gemeten en niet-gemeten ritme (rythme lisse – rythme 
strié). Boulez heeft het over de manier waarop een ‘ruimte’ georganiseerd wordt in het 
luisteren, in de beleving van de muziek: vanuit referentiepunten of vanuit de beweging. 
De termen lisse en strié geven bij Boulez een associatie met de gladde en de gestreepte 
spieren (muscles lisse – muscles strié), met een bewogen worden (gladde spieren) en een 
bewegen (dwarsgestreepte spieren). In plaats van de niet-referentiële ruimte te verbinden 
met de nomadische ruimte wil ik voorstellen om deze ruimte te verbinden met de dyna-
mische beleefde ruimte.

In haar boek The Skin of the Film (2000) maakt Laura Marks een verschil tussen de optische 
en de haptische visualiteit waarmee ze wijst op het verschil tussen een referentiële ruimte 
en een niet-referentiële ruimte. De optische visualiteit ziet de objecten die in een driedi-
mensionale ruimte gelokaliseerd zijn als onderscheiden, identificeerbare objecten op een 
afstand. Er is een duidelijke afgetekende relatie tussen figuur en achtergrond. De optische 

Luisterpunt en ruimtelijke signatuur zijn twee heel bruikbare termen omdat ze iets ver-
tellen over de manier waarop de luisteraar gepositioneerd is in de ruimte. Ik heb erop 
gewezen dat in de KONGstudio het geluid verschillend klinkt naargelang van de plaats 
(de positie) van de geluidbron in de ruimte. Met andere woorden, de ruimte klinkt mee 
door het weerkaatsen van de golven tegen de wanden en materialen. De afstanden van de 
klankbron tot de muur zijn verschillend naargelang van de plaatsing van de klankbron in 
de ruimte, en dus klinkt de ruimte dan ‘anders’.

Maar ik kan ook vertrekken vanuit de luisteraar die altijd het middelpunt is van zijn 
luisteren. Eigenlijk is geluid 5 hier al een voorbeeld van: het geluid blijft ter plaatse, de 
luisteraar (achter de microfoon) verplaatst zich, de microfoon wordt eveneens verplaatst. 
Het luisteren naar hetzelfde geluid verandert. 

Er is echter een fundamenteel verschil tussen de opname van een geluid en het luisteren 
van een persoon in de ruimte in verband met het lokaliseren van het geluid. We kunnen 
een geluid lokaliseren door het feit dat we binauraal luisteren. Er is een tijdsverschil tus-
sen de beluistering van het ene en het ander oor. Door het feit dat we twee oren hebben 
waartussen een afstand is, kunnen we geluiden lokaliseren door een miniem tijdsverschil. 
Als we het geluid opnemen zonder die afstand van de twee oren dan is het moeilijk om in 
de opname een geluid te lokaliseren. Dit speelt een rol in de eerste vier geluiden waarin 
het moeilijk is om zonder beeld de verschillende geluiden te lokaliseren. 

In principe is het mogelijk om via het geluid te ‘zien’ via echolocatie. De neuroloog en arts 
Oliver Sachs beschrijft in zijn boek The Mind’s Eye (2010) hoe blindgeborenen niet alleen 
geluiden horen maar ook objecten kunnen lokaliseren via het geluid. Hij geeft de getuige-
nis weer van de filosoof Martin Milligan die beschrijft hoe hij stille objecten als lantaarn-
palen en geparkeerde auto’s met de motor uit kan benaderen als ‘atmosfeer-verdichtende 
ruimte-innemers’ door de manier waarop ze de geluiden van zijn voetstappen en andere 
geluidjes absorberen en/of weerkaatsen. Sachs geeft verder het voorbeeld van Ben Under-
wood die door regelmatige klikgeluidjes te maken met zijn mond, de echo’s van nabije 
objecten kon oproepen en zeer precies kon interpreteren. Dit gaf hem de mogelijkheid 
om de objecten te lokaliseren waardoor hij in staat was om te sporten en te schaken. 

Als we het hebben over een ruimte ‘zien’ en objecten in een ruimte ‘lokaliseren’, dan heb-
ben we het over een optische ruimte. Dit gaat over de waarneming waarin de ruimte buiten 
ons lichaam beschreven en uitgemeten kan worden. Een object kan hierin gelokaliseerd 
zijn door bijvoorbeeld te bepalen dat het precies in het midden van een ronde ruimte 
‘gelokaliseerd’ is. Dit betekent dat als we de afstand meten van het object tot de wanden 
dat deze afstand steeds dezelfde is, waar we ook staan in deze ruimte om naar dat object 
te kijken. 

Als dat object bovendien een geluidsbron is, dan zullen de geluidsgolven, uitgestuurd 
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L’espace lisse est occupé par des évènements ou heccéités82, beaucoup plus que par 
des choses formées et perçues. C’est un espace d’affects, plus que de propriétés. 
C’est une perception haptique, plutôt qu’optique. Alors que dans le strié les formes 
organisent une matière, dans le lisse des matériaux signalent les forces ou leur ser-
vent de symptoms. C’est un espace intensif, plutôt qu’extensif, de distances et non 
pas de mesures. […] La perception y est faite de symptoms et d’évaluations, plutôt 
que de mesures et de propriétés. C’est pourquoi ce qui occupe l’espace lisse, ce 
sont les intensités, les vents et les bruits, les forces et les qualities tactiles et sonores, 
comme dans le desert, la steppe et les glaces. Craquement de la glace et chant des 
sables. (Deleuze & Guattari 1980: 597-98)

In deze passage verwijzen Deleuze en Guattari duidelijk naar het tactiele en het sonore 
als elementen die deel uitmaken van de nomadische ruimte. De niet-gemeten ruimte is 
bepaald door het traject, de beweging die al dan niet een richting bezit. Deze ruimte is 
gekenmerkt door haar sonore en tactiele kwaliteiten, door de intensiteiten en de krachten. 
Het interval, de ruimte tussen, is substantieel in deze ruimte, niet de punten.83 Verder 
stellen Deleuze en Guattari de niet-gemeten vloeiende ruimte gelijk met de open ruimte 
en de georganiseerde gegroefde ruimte, met een gesloten ruimte, waarin de punten naar 
elkaar verwijzen. Espace-nomos (open ruimte, nomadische ruimte) versus espace-cité (se-
dentaire, agricultuur). 

Guattari en Deleuze ontleenden de termen espace lisse en espace strié aan de Franse com-
ponist Pierre Boulez (Deleuze & Guattari 1980: 596). Boulez wijst op het feit dat in de 
moderne (twintigste-eeuwse) muziek de attitude van de luisteraar is veranderd. Door het 
doorbreken en verdwijnen van de tonaliteit kan hij zich niet meer op dezelfde manier 
oriënteren als in de tonale muziek. De gestandaardiseerde intervallen en het getemperd 
systeem zijn ontwikkeld in functie van de Westerse polyfonie. Boulez stelt voor om dit 
terug open te gooien. Hij stelt twee soorten ruimtes voor waarvan de ene verbonden is 
met de complexiteit en de densiteit van de interne structuur (verbinding en verdeling 
of superpositie van sonore fenomenen) en de ander verbonden is met de proportionele 
relatie van de intervallen onder elkaar. 

Le temps est apparemment venu de prospecter des espaces variables, à définitions 
mobiles – ayant loisir d’évoluer dans le cours même d’une oeuvre. Cette variabilité 

82 “Une heccéité n’a ni début ni fin, ni origine ni destination ; elle est toujours au milieu. Elle 
n’est pas faite de points, mais seulement de lignes. Elle est rhizome” (Deleuze & Guattari 
1980: 321).

83 Cf. atonaliteit in de muziek: het interval wordt belangrijker dan de punten, de ruimte 
ontstaat door de afgelegde weg. In de muziek lopen voor- en achtergrond door elkaar, wat 
Schönberg letterlijk beschrijft in zijn brief voor de eerste uitvoering van ‘Farben’ (Slonimsky 
1971: 426).

visualiteit is noodzakelijk voor een perceptie op afstand: om een landschap te overzien en 
om er precieze onderscheiden tussen de verschillende dingen te maken. Het subject van het 
kijken – de observator – is eveneens heel precies begrensd en afgescheiden van het bekeken 
object. Het object is afgescheiden en niet verbonden met het subject van kijken. Optische 
visualiteit is noodzakelijk, zegt Marks, maar het is maar een half aspect van het kijken.

De haptische visualiteit ziet de wereld op een ‘aanrakende’ manier: heel dichtbij, onbekend, 
verschijnend aan de oppervlakte van het beeld. Haptische beelden verwarren de relatie 
figuur-achtergrond en onderscheiden eerder de textuur dan de vorm. De term is afkomstig 
van Alois Riegl (1858-1905) die beschrijft hoe textiel bekeken wordt door het aftasten met 
het oog. Haptisch kijken nodigt dus eerder tot beweging uit dan tot het focussen. Door 
deze actie vervagen de grenzen tussen de kijker en het object: hij gaat op in het object. 

Marks legt dus de nadruk op het feit dat in het haptische beeld de toeschouwer/luisteraar 
meer lichamelijk geëngageerd is, terwijl het optische beeld uitnodigt tot een afstand tot 
het object. 

Drawing from other forms of sense experience, primarily touch and kinesthetics, 
haptic visuality involves the body more than is the case with optical visuality. Touch 
is a sense located on the surface of the body: thinking of cinema as haptic is only 
a step toward considering the way cinema appeals to the body as whole. The dif-
ference between haptic and optical visuality is a matter of degree. In most processes 
of seeing, both are involved in a dialectical movement from far to near. (2000: 163)

In Mille Plateaux (1980) spreken Deleuze en Guattari over espace lisse als een nomadische 
ruimte en espace strié als een sedentaire ruimte. Beide ruimtes zijn complementair aan 
elkaar en lopen meestal door elkaar: 

Tantôt encore nous devons rappeler que les deux espaces n’existent en fait que par 
leurs mélanges l’un avec l’autre: l’espace lisse ne cesse pas d’être traduit, transverse 
dans un espace strié; l’espace strié est constamment renversé, rendu à un espace 
lisse. (1980: 593)

Dit vermengd zijn belet echter niet dat we deze twee soorten ruimtes onderscheiden. In 
een gemeten ruimte worden punten aangeduid en gaat men van punt A naar punt B. 
Maar in de nomadische ruimte is het traject, datgene wat tussen de punten ligt, belang-
rijker dan de punten zelf. Het is het interval dat de substantie is. De nomadische ruimte 
is ingenomen door de gebeurtenissen, meer dan door vormen en waargenomen dingen. 

Dans le lisse comme dans le strié il y a des arrêts et des trajets, mais, dans l’espace 
lisse, c’est le trajet qui entraîne l’arrêt, là encore c’est l’intervalle qui prend tout, c’est 
l’intervalle qui est substance.
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komt in een continue variatie waarin doorheen de horizontale en verticale dimensie de 
diagonale dimensie ontstaat.

Boulez dit que dans un espace-temps lisse on occupe sans compter, et que dans 
un espace strié l’on compte pour occuper. Il rend ainsi sensible ou perceptible la 
différence entre des multiciplicités non-métriques et des multiciplicités métriques, 
entres des espaces directionnels et des espaces dimensionnels. Il les rend sonores et 
musicaux (…) Le lisse, c’est la variation continue, c’est le développement continu 
de la forme, c’est la fusion de l’harmonie et de la mélodie au profit d’un dégagement 
de valeurs proprement rythmiques, le pur trace d’une diagonale à travers la verticale 
et l’horizontale. (Deleuze & Guattari 1980: 596-7)

Op haar beurt wijst Gisela Nauck (1997) op deze diagonale dimensie in de muzikale 
ruimte als nieuwe ‘ruimtelijke’ dimensie in de seriële muziek, die haar oorsprong heeft in 
de late Webern. Nauck beschrijft hoe in de seriële muziek niet meer motivisch-thematisch 
gecomponeerd wordt. Dit heeft voor gevolg dat het ritme niet meer ondergeschikt is aan 
melodieën en harmonieën, maar vanuit een permanente veranderende ‘Gestaltbildung’ 
een gelijkwaardige plaats krijgt als één van de vier muzikale parameters (toonhoogte, 
toonduur, klanksterkte en klankkleur). De compositie is dan niet meer gebaseerd op een 
thema of verschillende melodieën, maar op een geïntendeerde compositieruimte die uit 
een netwerk van numerieke verbindingen bestaat en niet meer volledig beheersbaar is 
op voorhand. In de seriële muziek is er geen eenduidige richting meer. Het gaat om een 
uitwerking van betrekkingen tussen alle lagen van de compositie (Nauck 1997: 36-8). 
Ze legt de nadruk op de mogelijkheid van de transversale verbindingen in die (interne) 
compositieruimte. 

Deleuze en Guattari hebben het meetbare van de muzikale tijd omgezet in het meetbare 
van de optische ruimte. In de niet-meetbare ruimte stellen zij de diagonale beweging cen-
traal, de beweging waardoor deze (nomadische) ruimte tot stand komt vanuit de relatie 
van het lichaam van de waarnemer met de objecten. Marks verbindt deze beweging met 
de aftastende oogbewegingen. Ze knoopt aan bij de laatste bladzijden van Mille Plateaux 
(1980) waarin Deleuze en Guattari de optische ruimte tegenover de haptische ruimte 
plaatsen. Deleuze en Guattari definiëren de haptische ruimte als visueel, auditief en tac-
tiel. Marks zal ze in haar boek The Skin of the Film (2000) enkel vanuit het visuele en het 
tactiele beschrijven. 

Voor mij gaat de omzetting van niet-gemeten tijd naar niet-gemeten ruimte even te snel. 
Boulez spreekt als componist over een auditieve ruimte die bij de luisteraar tot stand 
komt door het al dan niet herkennen van referenties. Dit kunnen zowel toonhoogtes 
als intervallen zijn. Het gaat hier niet over een gemeten optische ruimte maar over een 
muzikale ruimte. De muzikale ruimte van Boulez is verbonden aan het seriële denken 
waarin een ‘innerlijke compositieruimte’ centraal staat. Dit is een virtuele, abstracte ruim-

des espaces est liée, d’une part, à la complexité et la densité dans la structure in-
terne, l’enchaînement, la répartition ou la superposition des phénomènes sonores…
d’autre part, au tempo général qui régit la vitesse de déroulement des figures, […] 
liée enfin, à la relation proportionelle des intervalles entre eux. (1963: 94)

De referentiële ruimte wordt dan gekenmerkt door vaste elementen en variabelen. In 
de muziek vertaalt zich dat volgens Boulez in horizontale melodieën en verticale har-
monieën. De niet-referentiële ruimte daarentegen geeft de continue ontwikkeling van 
de vorm weer die melodie en harmonie doen versmelten en zo een eigen ritmiek laat 
ontstaan. Deze ‘gladde’ ruimte (espace lisse) is een puur spoor van een diagonaal doorheen 
het verticale en het horizontale. 

De gladde en de gegroefde ruimte lopen door elkaar: in een gladde ruimte is het mogelijk 
dat de proporties van de intervallen toch herkenbaar worden. Op dat moment wordt de 
gladde ruimte een gegroefde ruimte. Het omgekeerde is het eveneens het geval: als in een 
muzikale gegroefde ruimte de proporties van de intervallen niet meer kunnen waargeno-
men worden, dan ontstaat in dit luisteren een gladde ruimte. 

Dans le cas contraire, lorsque la coupure sera libre de s’effectuer ou l’on veut, 
l’oreille perdra tout repère et toute connaissance absolue des intervalles, comparable 
à l’oeil qui doit estimer des distance sur une surface idéalement lisse. La qualité de 
la coupure définit la qualité microstructurelle de l’espace lisse ou strié, par rapport 
à la perception; à la limite, espace strié et espace lisse se fondent dans le parcours 
continu. Cette fusion est, certes, prévisible dans l’ambiguïté qui peut faire aisément 
basculer de l’un à l’autre: en effet, il suffit de disposer dans un espace lisse des inter-
valles observant des proportions sensiblement égales pour que l’oreille les ramène à 
l’espace strié; de même, employons des intervalles fort dissemblables, en proporti-
ons, dans un espace strié, la perception les détachera de leur tempérament, pour les 
installer dans un espace lisse. (Boulez 1963: 95-6)

Hierbij merkt Boulez op dat in een gladde ruimte wel een richting aanwezig kan zijn. Het is 
niet noodzakelijk dat deze ruimte richtingloos is. Boulez hanteert dezelfde begrippen voor 
de tijd, waarbij hij met een gladde (vloeiende) tijd, een amorfe, niet-proportionele, onregel-
matige tijd aanduidt en met een gegroefde tijd, een pulserende, gemeten tijd. Wat de tijd 
betreft, stel ik voor om temps lisse te vertalen door vloeiende tijd: de tijd die stroomt. 

Dans le temps lisse, on occupe le temps sans le compter; dans le temps strié, on 
compte le temps pour l’occuper. Ces deux relations me paraissent primordiales dans 
l’évaluation théorique et pratique des structures temporelles; ce sont les lois fonda-
mentales du temps en musique. (1963: 107)

Deze zin over de tijd nemen Guattari en Deleuze letterlijk over om te spreken over de 
tijd-ruimte en dan verder om de gladde ruimte te beschrijven als een ruimte die tot stand 
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4.3.  Visuele, haptische en auditieve ruimte binnen de filmische ruimte 

Het is duidelijk geworden dat het ruimtelijk aspect van en in het opgenomen geluid 
zich in verschillende ‘ruimtes’ laat inschrijven. Eenzelfde geluid kan immers zowel in een 
optische, een haptische ruimte en auditieve ruimte tegelijkertijd klinken. De voetstappen 
in La ville Louvre van Philibert zijn hiervan een duidelijk voorbeeld: de voetstappen zijn 
gesitueerd in de visuele museumruimte. Maar tegelijkertijd horen we de texturen van de 
verschillende vloerbekledingen, en tegelijkertijd zijn in de voetstappen de verschillende 
ruimtes van het museum tot klinken gebracht. 

Ik onderneem een poging om de verschillende ‘ruimtes’ te benoemen die eigenlijk alle 
deel uitmaken van de manier waarop ‘ruimte’ in de waarneming tot stand komt. Om de 
relatie tussen de waarnemer en de objecten in de ruimte te bespreken, stelt Blesser twee 
perspectieven voor die op het eerste zicht overeenkomen met de terminologie van De-
leuze & Guattari en Marks. 

Consider that perceived size and distance are not just a visual measure of a physical 
reality but also involve subjective and personalized concepts derived from multisen-
sory data. The experience of large distances is also an indirect consequence of expe-
riencing time, as exemplified by the time to walk from one place to another, or by 
the time for an echo to return from a distant surface. […] You experience the size of 
a doorway opening, not in terms of a ruler measurement, but in terms of its ability 
to accommodate the width of your body when walking through the opening… we 
explored the concept of the acoustic horizon, which is also a measure of distance, 
using social spheres as the metric. The aural, visual and tactile experiences of space 
contain different perceptual units for size, which are then fused into a single spatial 
map. (Blesser 2007: 49)

Blesser spreekt over een allocentrisch perspectief, wat overeenkomt met de referentiële 
ruimte “from which objects are perceived relative to a fixed external framework” en een 
egocentrisch perspectief dat vertrekt vanuit de waarnemer en “from which objects are per-
ceived relative to the perceiver” (Blesser 2007: 49). Beide perspectieven vullen elkaar aan 
en het is in de waarneming dat het perspectief wordt bepaald. Weer wil ik opmerken dat 
het egocentrische perspectief, waarin het lichaam van de waarnemer centraal staat, in rela-
tie gebracht kan worden met het eerstepersoonsperspectief in een belichaamde waarneming. 
Het allocentrische perspectief kan dan in relatie gebracht worden met het perspectief van 
iemand die de ruimte van buitenaf bekijkt.

Meestal gaan het egocentrische en allocentrische perspectief samen in een waarneming. 
Laura Marks verbindt de optische visualiteit met het allocentrische perspectief en de hap-
tische visualiteit met het egocentrisch perspectief. Hiermee stelt ze duidelijk dat het per-
spectivische kijken met het kader, het beeld als statisch gegeven en de spiegel als weergave 

te waarin de verhoudingen en de verbindingen tussen elementen bepalend zijn. Nauck 
stelt dat de diagonaal, het perspectief en de projectie mogelijk worden door de organisatie 
van de ‘innerlijke compositorische ruimte’ van een werk. De diagonaal kan volgens haar 
in twee betekenissen worden opgevat: als kruiselings gebruik van de elementen doorheen 
de toonruimte en de mogelijkheid dat klanken autonoom worden of ‘opgehangen’ in een 
driedimensionale ruimte, zich kunnen verbinden met verschillende melodieën of reek-
sen tegelijkertijd waardoor een diagonaal en een dieptewerking in deze gecomponeerde 
ruimte ontstaat (Nauck 1997: 78-9). 

De innerlijke compositorische ruimte komt tot stand door de componist. De luisteraar 
heeft de mogelijkheid niet meer om deze compositorische ruimte vanuit het luisteren 
te reconstrueren. Hiervoor is een zorgvuldige en deskundige analyse nodig. Met andere 
woorden, in het luisteren naar seriële muziek (dus niet in het luisteren naar de innerlijke 
structuur van de compositie) ontstaan referentiële en niet-referentiële ruimtes in de au-
ditieve perceptie. In het luisteren komt een andere diagonaal en dieptewerking aan bod 
waarin het eerstepersoonsperspectief van de waarnemer een essentiële rol speelt om de cohe-
rentie tussen de verschillende compositorische elementen tot stand te brengen. Dit zal ik 
vanuit hoofdstuk V verder toelichten in hoofdstuk VI. 

Ik stel voor om het onderscheid tussen de optische ruimte en de haptische ruimte te be-
houden en hierbij de auditieve ruimte te introduceren. De optische ruimte is gekenmerkt 
door de suprematie van het visuele. Zoals Chion terecht opmerkt, kan het geluid een 
meerwaarde zijn in deze optische ruimte, die in de eerste plaats visueel wordt waargeno-
men. Deze ruimte laat zich meten en inblikken in een kader. Ze laat zich weerspiegelen 
en kan op een afstand buiten het lichaam van de waarnemer waargenomen worden. De 
haptische ruimte komt in de film als audiovisueel medium – we raken het scherm niet 
echt aan – tot stand door beide zintuigen: het visuele én het auditieve (Marks heeft enkel 
het visuele aspect van deze ruimte uitgewerkt). Het tactiele wordt opgeroepen door de 
texturen in het beeld en het geluid, door de manier waarop we de materie met het oog 
en het oor aftasten.

De auditieve ruimte is gekenmerkt door haar dynamische karakter en laat zich niet zomaar 
tot de visuele en de haptische ruimte herleiden. In de auditieve ruimte worden de ruimtes 
waarin een geluid klinkt waarneembaar. In de auditieve ruimte is de luisteraar gesitueerd 
als middelpunt van het luisteren, gesitueerd ten opzichte van en verbonden met datgene 
waar hij naar luistert (directioneel luisteren) en omringd door de geluiden en geluids-
golven die hem ‘bewegen’ (omni-directioneel luisteren). Het auditieve is in staat om het 
onzichtbare en datgene wat je niet kan aanraken te ontsluiten. In het tot stand komen van 
de auditieve ruimte speelt de tijd een essentiële rol (lokalisatie in het binaurale luisteren, 
de echo, de galm). Volgens Sacks komt een ruimte en een ruimtegevoel door alle zintuigen 
tot stand. De suprematie van het visuele geldt dus enkel voor de optische visualiteit. 
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De haptische ruimte 

De haptische ruimte komt zowel visueel, auditief als tactiel tot stand en is egocentrisch. 
Ze kan op twee manieren beschreven worden.

In vergelijking met de haptische visualiteit zoals Laura Marks ze omschreven heeft, komt 
een haptische ruimte tot stand via het aftasten van een oppervlak: net zoals de haptische 
ruimte in het kijken tot stand komt door met het oog het oppervlak van een object of de 
wanden van een ruimte af te tasten, tast het oor het oppervlak en het materiaal van het 
klinkend object en van de materialen in de ruimte af. In de kwaliteit van de weergave van 
het haptische verschilt een synthetisch geluid meestal van een met de microfoon opgeno-
men geluid. Pierre Schaeffer neemt haptische elementen op in de akoestische eigenschap-
pen van een sonoor object: hij bespreekt de korrel van het geluid (grain) en het energetische 
verloop van het geluid (allure). In de opname van het geluid worden de haptische kenmer-
ken auditief weergegeven. De verbinding met het lichamelijk voelen van de textuur of het 
voelend aspect van het geluid kan zeer groot zijn. Denk maar aan het snerpende geluid 
van het krassen van een nagel over een bord. Dit wordt niet alleen gehoord, maar kan de 
luisteraar ook rillingen bezorgen die ‘door merg en been’ gaan. 

Daarnaast kan ook de ruimte ‘gevoeld’ worden in het geluid, zoals een lichtinval het aan-
voelen van een ruimte kan bepalen. Als we het geluid van het stuiteren van de knikkers 
in de gang en in de kelder met elkaar vergelijken, voelt de ruimte ook anders aan. De 
kelderruimte is doffer en klinkt minder open. Ze klinkt ‘donkerder’. 

De haptische ruimte wordt vooral egocentrisch waargenomen. Ze kan enkel beschreven 
worden als een fenomenaal object, niet als een fysisch object. Wat bij de ene als donker en 
onaangenaam klinkt, kan bij de andere gezellig en intiem klinken. Bepaalde eigenschap-
pen die aanleiding geven tot een aanvoelen kunnen wel ‘objectief ’ worden vastgelegd, 
zoals de graad waarin een oppervlak het geluid absorbeert en dus dempt. Maar het voelen 
zelf is niet te meten in de eigenschappen van een geluid. 

De auditieve ruimte

In de geluidsopnames hebben we een verschil gemaakt tussen buiten- en binnenopna-
mes. In de buitenopnames kan men spreken van klankschappen, naar analogie met de 
visuele landschappen. Ik vertaal de term soundscape als klankschap en behoudt de term 
soundscape als het om abstracte auditieve omgevingen gaat. De term soundscape bete-
kent in het Nederlands volgens Van Dale (2005) ‘sfeervol muzikaal tafereel’. Met klank-
schap bedoel ik het geluidenveld dat klinkt in een buitenopname en de manier waarop 
de exterieure ruimte in de geluiden wordt weergegeven. De binnenruimtes bespreek ik als 
auditieve architectuur. 

van dit beeld, niet de enige culturele vorm van kijken is. Volgens haar is dit allocentrische 
kijken typisch voor de westerse cultuur. Zij stelt daar een haptische egocentrische visualiteit 
naast, waarin het beleefde lichaam van de waarnemer meer betrokken is en niet alleen als 
‘positie in de ruimte van waaruit gekeken wordt’ (point of view) een rol speelt.

Door visuele, haptische en auditieve ruimtes als componenten van de filmische ruimte 
voor te stellen, wil ik eveneens wijzen op het feit dat vele interpretaties waarin gespro-
ken wordt over schizofonie (een term van Murray Schafer), of vervreemdingstechnieken 
afkomstig zijn van de opvatting dat de ruimte altijd visueel weergegeven zou worden of 
dat de visuele en de auditieve ruimte in de waarneming altijd zouden samenvallen. Door 
deze opvattingen krijgen de auditieve ruimte en het auditieve in de film als audiovisueel 
medium niet hun juiste plaats. 

In de oplijsting van de verschillende ruimtes neem ik het standpunt van de waarnemer in: 
degene die kijkt en luistert. Ik heb het nog niet over de manier waarop kijken en luisteren 
elkaar beïnvloeden of over de manier waarop geluiden beelden kunnen oproepen en om-
gekeerd. Met deze oplijsting wil ik in een filmanalyse bespreekbaar maken hoe een cineast 
zijn publiek kan meenemen in verschillende ervaringen: hoe bijvoorbeeld een visuele 
ervaring (en niet alleen het kijken naar een beeld) benadrukt kan worden door enkel de 
auditieve architectuur te laten klinken of hoe een bijna statisch beeld door een uitgewerkt 
klankschap tot leven komt. 

De verschillende ruimtes bieden een inzicht in de rijkdom waarmee een ‘filmische ruimte’ 
tot stand komt in de waarneming. Zoals Blesser het helder verwoordt en zoals Sachs 
verwijst naar de vele verschillende manieren om met ruimte om te gaan zelfs als je blind 
bent, zijn niet alleen visuele, maar ook auditieve en tactiele indrukken verantwoordelijk 
voor het tot stand komen van een ruimtelijk inzicht. 

Toegepast op de filmische ruimte stel ik dat de filmische ruimte wordt geconstitueerd. 
Hierin kunnen zowel visuele, haptische en auditieve ruimtes vervat zijn. 

De visuele ruimte

Laura Marks maakt een onderscheid tussen de visuele optisch-geometrische ruimte en de 
visuele haptische ruimte. De optische ruimte is een typische visuele ruimte. Ze komt tot 
stand vanuit het standpunt van de kijker en is allocentrisch (men kijkt naar de wereld en 
naar de objecten die buiten het lichaam van de kijker gesitueerd en gelokaliseerd zijn). 

De haptische ruimte daarentegen is egocentrisch. In het voelen is het lichaam van de 
waarnemer betrokken. Hij is het middelpunt van de haptische waarneming en maakt 
hiervan deel uit. Maar de haptische ruimte is niet beperkt tot het kijken. Ik zet ze naast 
de visuele en de auditieve ruimte als bouwsteen van de filmische ruimte die in de waar-
neming tot stand komt. 
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De auditieve architectuur wordt egocentrisch én allocentrisch waargenomen: het li-
chaam van de luisteraar is het middelpunt van zijn luisteren. De luisteraar luistert zowel 
directioneel als omni-directioneel. De auditieve architectuur klinkt mee in het geluid. 
Het principe van voor- en achtergrond is niet gelinkt aan de auditieve, maar aan de visu-
ele architectuur, waaraan het klinken van de ruimte is gekoppeld. Maar als je vanuit de 
auditieve ruimte of het klankschap op zich vertrekt, dan wordt deze ruimte sferisch van 
vorm en staat de relatie tussen luisteraar en klinkend object in die ruimte centraal. Met 
geluid 5 heb ik voorgesteld hoe het meeklinken van de auditieve ruimte in het geluid de 
afstand tussen het luisterpunt van de microfoon en het klinkend object bepaalt.

In het opgenomen geluid wordt de auditieve ruimte eveneens opgebouwd vanuit de re-
latie (de afstand) van de klankbron tot de microfoon waarin de auditieve architectuur 
of het klankschap meeklinkt. Altman heeft dit aangeduid als ‘ruimtelijke signatuur’. Met 
het opgenomen geluid kunnen op die manier concrete ervaren ruimtes worden opgeroe-
pen vanuit een herkenning en herinnering op basis van hun akoestische kenmerken. Dit 
is verschillend van de muziek, die ook ruimtes in de verbeelding kan oproepen, maar op 
een andere manier.

De auditieve ruimte is niet louter gerelateerd aan de architecturale kenmerken van een 
ruimte, maar staat ook in verband met de manier waarop de ruimte wordt ingenomen. 
Hierin wordt vertrokken van de luisteraar en zijn relatie tot de geluiden die hem omrin-
gen. Naast de architecturale ruimte kan ook op een andere manier over ruimte worden 
gesproken. De antropoloog E.T. Hall duidt een aantal sociale ruimtes aan. Hij onder-
scheidt de intieme sfeer, de persoonlijke sfeer, de sfeer waarin een conversatie ge-
voerd kan worden en de publieke sfeer die onpersoonlijk en anoniem wordt. De sociale 
ruimte is een ‘onzichtbare en ontastbare’ ruimte die in film via het auditieve kan worden 
overgebracht: in eenzelfde ‘optische ruimte’ kunnen verschillende sociale ruimtes worden 
gecreëerd. Via het geluid is het mogelijk om een personage in een menigte te ‘isoleren’ of 
alle aandacht naar de ‘conversatiesfeer’ te richten, terwijl een beeld onveranderlijk blijft. 
Sociale ruimtes in film kunnen auditief gecreëerd worden in een geluidsopname en door 
de montage en mixage van de geluiden. Meestal zal een sociale ruimte vooral tot stand 
komen in de verbinding van geluid en beeld. Hierin kan een egocentrisch luisteren ten 
opzichte van een allocentrisch kijken een belangrijke rol spelen. 

In het luisteren naar het gekras van de kraai, is het duidelijk dat de luisteraar het middel-
punt vormt van het luisteren. Het gekras van de kraai komt in een intieme sfeer en lokt 
hierdoor een lichamelijke reactie uit.

De voetstappen in de wandeling in Aubagne behoren tot de persoonlijke sfeer, de conver-
satie die dan gevoerd wordt, verbindt een grotere klankgebeurtenis op een grotere afstand 
met de luisteraar en ten slotte zijn alle geluiden die verder weg klinken en ‘gegevens zijn’ 
waarmee ik mij als luisteraar niet direct verbind, te duiden binnen de publieke sfeer. Deze 

Auditieve architectuur (aural architecture, Blesser) als pendant van ‘architectuur’ waar-
mee eigenlijk ‘visuele architectuur’ wordt bedoeld. In de auditieve architectuur staat de 
manier waarop een ruimte klinkt centraal. Wanneer Don Ihde het heeft over de ruimte 
die klinkt, heeft hij het vooral over de auditieve architectuur, over binnenruimtes waarin 
geluiden klinken. 

Klankschap als equivalent van een landschap: een open ruimte waarin de geluidsgolven 
zich verplaatsen. De vorm van het landschap (bergachtig, glooiend of vlak) bepaalt hoe 
precies de geluiden gehoord kunnen worden en of ze al dan niet in de verte verdwijnen of 
juist als een boemerang terugkeren. 

De term soundscape is afkomstig van Murray Schafer die in 1977 het boek The Sounds-
cape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World publiceerde. Schafer schreef het 
boek vanuit een bezorgdheid voor het aanstormende lawaai in onze dagelijkse omgeving 
en geeft de term een zeer brede betekenis.

Soundscape is any acoustic field of study. We may speak of a musical composition 
as a soundscape, or a radio program as a soundscape or an acoustic environment as 
a soundscape. We can isolate an acoustic environment as a field of study just as we 
can study the characteristics of a given landscape. (1977: 7) 

Ik ga niet verder in op Schafers theorie. Zijn term soundscape als auditieve pendant van 
landscape, is echter ingeburgerd geraakt. Maar ik kies voor de vertaling van klankschap, 
eveneens omdat soundscape in de definitie van Barry Truax ook virtuele abstracte audi-
tieve omgevingen omvat. 

An environment of sound (sonic environment) with the emphasis on the way it 
is perceived and understood by the individual, or by a society. It thus depends on 
the relationship between the individual and any such environment. The term may 
refer to actual environments, or to abstract constructions such as musical composi-
tions and tape montages, particularly when considered as an artificial environment. 
(1978: 126)

De term soundscape gebruik ik verder in de definitie van Truax: als een virtuele abstracte 
auditieve omgeving waarin de geluiden muzikaal bewerkt zijn. 

Naast de term klankschap blijf ik eveneens de term omgevingsgeluiden hanteren. Soms 
is een aantal geluiden te horen die niet echt een ‘klankschap’ (een geluidenveld) vormen, 
maar de omgeving eerder ‘aanduiden’. Bresson schetst bijvoorbeeld de wereld buiten de 
gevangenis met het geluid van een tram, een trein en de klok die het uur slaat. De gelui-
den kunnen stuk voor stuk geïdentificeerd worden als geluiden van de omgeving die al 
dan niet zichtbaar is. 
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De auditieve ruimte geeft complementaire informatie en maakt het mogelijk om datgene 
dat niet zichtbaar weergegeven kan worden op te roepen. Door het geluid is het mogelijk 
om de beleving van de ruimte op te roepen en naaste de externe ruimte, ook innerlijke 
ruimtes te evoceren. 

In dit gebied is het belangrijk om een accuratere terminologie voor te stellen die ver-
trekt van de eigenschappen van het geluid zelf. Voor de terminologie in verband met de 
ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid, heb ik een beroep gedaan enerzijds op 
de fenomenologie van het geluid (Ihde [1976] 2007) en anderzijds op de inzichten die 
tot stand zijn gekomen in architectuurstudies (Blesser 2007; Augoyard & Torgue [1995] 
2008) en die het gedachtegoed van Pierre Schaeffer (1966) en Murray Schafer ([1977] 
1994) hebben verwerkt. 

Ihde onderscheidt een focus op de materie van de klankbron, de textuur van het oppervlak 
van de klankbron, de vorm van het klinkend object, het meeklinken van de klankkast (de 
holle of volle ruimtes die de klank mee vorm geven) en de ruimte waarin het geluid klinkt. 

Om de ruimte waarin het geluid klinkt bespreekbaar te maken heb ik een onderscheid 
voorgesteld tussen klankschap, soundscape, omgevingsgeluiden en auditieve architectuur. 
Maar de auditieve ruimte bestaat niet buiten de luisteraar. In de opname van een geluid 
is de afstand tussen de klankbron en het luisterpunt bepalend. Daniel Deshays spreekt 
van een mise-en-scène van de geluidsopname, waarin bepaald wordt hoe de opname de 
auditieve ruimte tot stand zal brengen (zoals in La ville Louvre (1990) van Philibert).

Vanuit de literatuurwetenschap en de Rachomon-verteltechniek stelt Rick Altman twee 
bruikbare termen voor: het luisterpunt (point of audition) en de ruimtelijke signatuur 
(spatial signature). De luisteraar bevindt zich echter niet alleen in een zichtbare, externe 
ruimte, maar creëert ook onzichtbare ruimte die enerzijds als sociale ruimtes en ander-
zijds als ‘innerlijke’ ruimtes gedefinieerd kunnen worden. 

Om de verschillende sociale ruimtes aan te duiden stel ik de terminologie van de antropo-
loog Hall voor. Eigen aan de sociale ruimtes, die onzichtbaar zijn en enkel tot stand ko-
men door een onzichtbare luisterrelatie is de sferische vorm. Hall maakt een onderscheid 
maakt tussen de intieme sfeer, de persoonlijke sfeer, de conversatiesfeer (intermenselijke 
sfeer) en de publieke sfeer. Deze sferen worden in film meestal duidelijk door het span-
ningsveld tussen de auditieve en de visuele ruimte binnen de filmische ruimte. 

Op de ‘innerlijke ruimte’ ben ik in dit hoofdstuk niet ingegaan. Deze ruimte wordt ge-
evoceerd in de waarneming. Dit werk ik verder uit in hoofdstuk V.

geluidsopname kan dus ook geanalyseerd worden vanuit de ‘sociale ruimte’ die tot stand 
komen. In de opname is het luisterpunt bepaald door degene die stapt en de andere per-
soon aanspreekt. Tegelijkertijd staat de omringende auditieve ruimte naast de conversatie 
die gevoerd wordt. 

In de beschrijving van de sociale ruimte in dit geluidsfragment, komt de beschrijving van 
de ruimtelijke signatuur niet onmiddellijk aan bod. Hier gaat het over een ander soort 
ruimte, die het lichaam niet fysiek plaatst in zijn zichtbare, auditief waarneembare en 
tastbare omgeving, maar de persoon plaatst in een sociale context. Deze sociale ruimtes 
worden in het opgenomen geluid in film dikwijls vorm gegeven via de afstand tot een 
klankbron of door het ontbreken van geluiden die normaal gezien zouden klinken. Ik 
refereer aan de film van Bresson. Bresson maakt in de keuze van zijn geluiden de sociale 
ruimte van zijn personages duidelijk. 

In de auto in de beginscène is er geen geluid van de inzittenden te horen. Dit betekent een 
totale afwezigheid van een auditieve sociale ruimte. In zijn cel waarin hij geïsoleerd is, komt 
een sociale ruimte tot stand. Hij praat met de mensen die buiten lopen, hij praat door het 
raam met zijn buur, hij tikt op de muur, hij hoort de cipiers in de gang lopen. Dit is ook een 
aspect in de film waarop ik niet echt ben ingegaan: de manier waarop door het geluid en de 
gesprekken de relaties tussen de bewoners van de gevangenis worden voorgesteld.

Het weergeven van de sociale ruimte gebeurt meestal audiovisueel: in de wisselwerking 
tussen beeld en geluid, tussen de visuele ruimte en de auditieve ruimte. 

Ik vat de terminologie omtrent de auditieve ruimte nog even kort samen. 

De auditieve ruimte kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Michel 
Chion verbindt de auditieve ruimte in film met de diëgese en de visuele ruimte (het 
filmkader). Hij spreekt over diëgetische en non-diëgetische (off) geluiden. De diëgetische 
kunnen verbonden zijn met een binnen het filmkader zichtbare bron (inscreen geluiden) 
of met een onzichtbare geluidsbron die zich buiten het beeldkader bevindt, maar toch 
betrokken is bij het filmbeeld (offscreen geluiden). Deze terminologie is ondertussen inge-
burgerd in de filmtheorie en is bruikbaar zolang het gaat over het plaatsen van de geluiden 
ten opzichte van het beeldkader. 

Maar Chion vertrekt vanuit de suprematie van de visuele ruimte in de audiovisuele waar-
neming. Hier stel ik tegenover dat in de waarneming de ruimte tot stand komt door de 
samenwerking van verschillende zintuigen die zich niet noodzakelijk onderschikken aan 
elkaar. Vanuit dit standpunt is het mogelijk om te spreken over de auditieve ruimte als 
evenwaardige component van de visuele ruimte om de filmische ruimte in de waarne-
ming tot stand te laten komen. 
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van een personage in die ruimte. De auditieve akoestiek van de kamer klinkt mee in de 
geluiden die we verbinden aan de persoon die zich in de kamer bevindt. We herkennen de 
handelingen die we beluisteren als geluiden van de persoonlijke ruimte van het personage. 
Door het telefoongesprek ontstaat er een door de telefoon bemiddelde ‘conversatieruimte’ 
waarvan we enkel één stem horen en uit de woorden kunnen opmaken wat aan de andere 
kant van de lijn wordt gezegd of gevraagd. Ik luister naar deze belichaamde stem en kan 
uit deze stem een aantal dingen afleiden over de persoon aan de andere kant van de lijn. 
Ik zie het personage niet maar hoor in de stem een auditieve lichamelijkheid, zoals ik 
in een geluid de auditieve architectuur kan horen. Ik verbind me als luisteraar met deze 
belichaamde stem en met wat ze zegt. Er ontstaat een duale sfeer tussen mijn (eveneens 
belichaamd) luisteren en de stem. De auditieve ruimte functioneert hier zelfstandig ten 
opzichte van de visuele ruimte: het gaat niet meer over een offscreen geluid, maar om een 
andere betrokkenheid bij de filmische ruimte die niet tot stand komt via het beeld maar 
in het filmische luisteren. Het beeld functioneert in deze scène meer als een decor. Ik kan 
mij een andere lokatie in dezelfde stad voorstellen van waaruit er gefilmd wordt, zonder 
aan de essentie van de inhoud van deze film te raken. 

De door Altman voorgestelde begrippen maken het mogelijk om het verschil tussen de 
twee fragmenten te preciseren. In het fragment van Hitchcock is het luisterpunt bepaald 
vanuit het personage dat ons zijn oren ‘leent’. In het fragment van Akerman neemt de 
toeschouwer/luisteraar duidelijk een eigen luisterpunt in dat hem door de microfoon is 
meegegeven. Vanuit dit punt luistert hij naar de straatgeluiden en de geluiden in de kamer 
zonder dit te verbinden met het luisterpunt van een personage. 

In het derde fragment van Paranoid Park (2007) zijn we als toeschouwer/luisteraar getuige 
van een gesprek tussen Alex (het hoofdpersonage) en detective Lu. In dit fragment modu-
leert de luisterintensiteit van Alex die stilaan begint te beseffen dat de detective Lu op zijn 
spoor gekomen is. Het gesprek en een aantal geluiden kunnen geplaatst worden binnen 
de visuele ruimte. Maar ik heb eveneens gewezen op een aantal tikken en de kreet die in 
een andere ‘akoestiek’ klinken, waardoor ik ze als luisteraar op een heel ander niveau kan 
plaatsen. Het is een sonore aanwezigheid die mijn aandacht vraagt. Door vele toeschou-
wers/luisteraarswordt dit niet bewust waargenomen. De functie van de kreet wordt pas 
later in de film duidelijk: het is de aanzet van het spoor dat leidt naar het ongeluk met 
de veiligheidsagent waarin Alex betrokken was. Ik neem het geluid waar zonder er op dat 
moment een betekenis aan te kunnen geven. Het geluid is er, in een aan het beeld vreem-
de akoestiek. Aan het gesprek neem ik als toeschouwer/luisteraar op verschillende manie-
ren deel. Als luisteraar naast Alex, neem ik het luisterpunt van Alex in. Als toeschouwer 
neemt de camera mij mee. Als luisteraar in mijn zetel neem ik de modulatie in de afstand 
en intensiteit van de stem van de detective Lu en de intensiteit van zijn luisteren waar. 
Daarnaast zijn er een aantal geluiden die het gesprek situeren in de kamer. Ik kan hier 
een duidelijk verschil maken tussen de sociale auditieve ruimte van Alex die te benoemen 

5. 
TERUG NAAR DE PROBLEEMSTELLING VAN 
DE AUTONOME AUDITIEVE RUIMTE IN DE 

FILMISCHE RUIMTE

Vanuit de nadruk op de correlatie tussen het geluid en het luisteren, die eigen is aan een 
fenomenologische benadering van het geluid in de film, spreek ik nu verder over de au-
ditieve ruimte. 

In het fragment van Rear Window (1954) is het duidelijk dat Hitchcock de geluiden ent 
op de visuele ruimte waarin we als toeschouwers zowel uitgenodigd worden om te focussen 
op bepaalde beelden (zoals het mes van de overbuur bijvoorbeeld) als om het beeld met de 
ogen af te tasten door de cameravoering. Ik heb erop gewezen dat het beeld van de over-
buur sonoor niet ondersteund wordt. We luisteren (en kijken) vanuit het luisterpunt van 
het personage Jeff voor wie het onmogelijk is om de geluiden in de keuken van de overbuur 
te horen. Maar tegelijkertijd heeft Hitchcock gekozen voor een klankschap van straatge-
luiden en spelende kinderen die duidelijk op de achtergrond klinken en die niet als aparte 
geluiden worden waargenomen. Tegenover de focus in het kijken, laat Hitchcock een klan-
kenveld horen dat ons kijken niet afleidt en ons alleen met het personage mee situeert in 
de gehele context. De geluiden zijn in de sociale ruimte van Jeff buiten zijn aandachtsveld 
geplaatst en behoren tot de publieke sfeer. Deze geluiden intensifiëren het kijken door hun 
niet-betrokkenheid bij de situatie, waardoor de focus op het mes wordt geïsoleerd. 

In Là-bas (2006) van Akerman heb ik een gelijkaardige situatie beschreven: straatgelui-
den, de blik vanuit een appartement naar het terras van de overburen. Visueel is er geen 
personage aanwezig in dit beeld door wiens ogen we kunnen meekijken. Het is de camera 
die het beeld aan de overkant capteert in een visueel kader. We zien een aantal dingen 
gebeuren, kunnen de bewegingen van de overburen volgen, zonder dat ze spectaculair 
worden of om speciale aandacht vragen. De geluidsopname is eveneens vooral tot stand 
gekomen vanuit hetzelfde standpunt van de camera. Het luisterpunt van de microfoon 
en de point of view van de camera vallen samen in deze film. Het personage wordt nooit 
zichtbaar. In deze film is het de luisteraar die de geluiden onderscheidt zonder geleid te 
worden door een ‘luisterpunt’ van een personage. Met het standpunt van de microfoon 
neemt de toeschouwer/luisteraar zijn eigen belichaamd luisterpunt in. Vanuit dit luister-
punt kunnen binnenruimtes en exterieure ruimtes onderscheiden worden. De exterieure 
ruimte is weergegeven door de straatgeluiden die af en toe heel duidelijke geluidsgebeur-
tenissen worden in de continuïteit van de tijd.

Net zoals bij Hitchcock vragen deze geluiden geen speciale aandacht en kunnen ze als 
omgevingsgeluiden omschreven worden of als een publieke auditieve ruimte die niet on-
middellijk om aandacht vraagt. De geluiden in de kamer geven een aanwezigheid weer 
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6. 
BESLUIT 

In dit hoofdstuk heb ik vanuit de vraagstelling naar de eigenheid van de auditieve ruimte, 
de ruimtelijkheid van en in een opgenomen geluid besproken. Ik heb de auditieve ruimte 
voorgesteld als één van de componenten van de filmische ruimte naast de visuele ruimte 
en de haptische ruimte. Om de waarneming van een ruimte tot stand te laten komen 
werken de zintuigen immers samen. Met dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat om een au-
ditieve ruimte te bespreken niet alleen het geluid zelf, maar de ruimte die meeklinkt in het 
opgenomen geluid besproken moet worden. Aan de hand van een aantal voorbeelden heb 
ik een gamma voorgesteld van opnames in een exterieure ruimte naar opnames in inte-
rieurs en ten slotte opnames waarin de omringende ruimte niet meer meeklinkt. Telkens 
heb ik andere aspecten van ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid voorgesteld. 

Ik heb een aantal termen voorgesteld om die ruimtelijkheid te bespreken. Naast de op-
tische visuele ruimte en de haptische ruimte die zowel visueel als tactiel en auditief tot 
stand komt, heb ik de auditieve ruimte ook apart voorgesteld. Daarin heb ik het onder-
scheid gemaakt tussen klankschap, omgevingsgeluiden, soundscape, auditieve architectuur, 
de afstand tussen de klankbron en het luisterpunt. Verder heb ik gesproken over een allo-
centrische of egocentrische relatie van de waarnemer tot de objecten in de ruimte. Daarnaast 
blijven de ruimtelijke eigenschappen gelden die door Ihde zijn aangegeven: de materie 
en de textuur van het oppervlak en de vorm van het klinkend object, en het meeklinken van 
onzichtbare (holle) ruimtes. 

Het is niet mijn bedoeling geweest om in te gaan op de fysica van het geluid en de 
meeklinkende ruimte als fysisch object. Het geluid en de meeklinkende ruimte heb ik 
besproken als fenomenale objecten die in het luisteren tot stand komen. Ik heb het micro-
foonstandpunt besproken als een weergave van het luisterpunt dat de cineast wil meegeven 
aan zijn publiek. Door dit luisterpunt ontstaat een ruimtelijke signatuur, die het mogelijk 
maakt om eenzelfde geluidsgebeurtenis vanuit verschillende luisterpunten te vertellen. 

Daarnaast geven de begrippen gegroefde en gladde ruimte twee manieren aan waarop de 
ruimte in de waarneming kan worden georganiseerd. Ik heb deze begrippen die door 
Deleuze & Guattari en Laura Marks als optische en haptische ruimte zijn geïnterpreteerd, 
teruggebracht naar de compositorische inzichten van Boulez die de termen espace lisse 
(gladde ruimte) en espace strié (gegroefde ruimte) introduceert om de wisselwerking tus-
sen een luisteren met ruimtelijke ankerpunten (referenties) en een luisteren waarin de 
beweging domineert, te definiëren. Ik heb er eveneens op gewezen dat het bij Boulez om 
een muzikale (auditieve) ruimte gaat waarin de tijd een cruciale rol speelt. 

is als een conversatiesfeer die toch heel persoonlijk wordt, en zijn omgeving als auditieve 
architectuur en klankdecor (omgevingsgeluiden). Deze sonore omgeving vraagt op zich 
geen aandacht maar plaatst het gesprek auditief wel in een bepaalde ruimte. Ze laat de 
ruimte klinken waarin het gesprek plaatsvindt en die we minder en minder te zien krijgen 
door een centripetale camerabeweging. De kreet en de tikken die de kreet voorafgaan, zijn 
van een andere orde. Ze brengen een andere auditieve ruimte binnen die haar identiteit 
nog niet heeft prijsgegeven, maar die zich wel onderscheidt van de sonore en de auditieve 
ruimte van het gesprek (zie bijlage dvd).

In het vierde filmfragment uit Last Days (2005) zijn de auditieve ruimte en de visuele 
ruimte op een bijzondere manier met elkaar vervlochten. Bepaalde geluiden uit de gelui-
dencompositie van Hildegarde Westerkamp krijgen een dubbele functie: ze vinden hun 
plaats in de visuele ruimte en ze behoren tot de compositie die vanuit een aaneenschake-
ling van ruimtes is opgebouwd. 

In ‘Doors of perception’ monteert Westerkamp binnenruimtes en exterieure ruimtes niet 
alleen lineair, maar eveneens simultaan. Bepaalde geluiden gebruikt ze als thema, zoals de 
klokken in het begin. Dit klokkengelui, dat ook in het fragment van Last Days voorkomt, 
bouwt ze zorgvuldig op en wordt doorbroken door deuren die open en dicht gaan. Het 
geluid van de klokken ent zich op de visuele ruimte als een omgevingsgeluid. Het geluid 
van het kerkinterieur met biddende mensen die Westerkamp in haar compositie op het 
klokkengelui heeft gemonteerd, krijgt in verbinding met de visuele ruimte en het perso-
nage, een plaats in de ‘innerlijke ruimte’ van het personage. 

Hoewel we auditief heel duidelijk de ruimtes kunnen volgen in de geluidencompositie, 
moduleren deze ruimtes in combinatie met het beeld. De compositie wordt gesplitst 
in geluiden die binnen of ten opzichte van de optische ruimte gepositioneerd kunnen 
worden, de andere geluiden krijgen een onzichtbare plaats die verbonden wordt met het 
personage Blake. De compositie van Westerkamp blijft echter eveneens haar eigen ruim-
telijke logica behouden. Hier kom ik op terug in hoofstuk VI.
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HOOFDSTUK V. 

De beleefde ruimte en de innerlijke beweging 

1.
INLEIDING 

In dit hoofdstuk ga ik in op de fenomenologie van Merleau-Ponty die in het verlengde 
ligt van Husserls fenomenologie en het lichaam centraal heeft gesteld. 

Met de casestudie van Gerry stel ik in vraag hoe een fysieke ervaring overgedragen kan 
worden in een audiovisuele waarneming. In Gerry als casestudie wordt duidelijk dat in 
deze zintuiglijke cinema het kijken en het luisteren niet meer op dezelfde manier ‘object-
gericht’ zijn als in een klassieke narratieve film. In de bespreking van Gerry wordt met de 
muziek van Arvo Pärt duidelijk dat de zintuiglijke ervaring van de klank de compositie 
bepaalt. Hiermee geef ik een muzikale compositietechniek aan die net zoals het serialisme 
van Boulez evenzeer het procesmatige en de aandacht voor de klank verdedigt, maar 
waarin de compositieruimte wel in de klinkende ruimte van de compositie kan gevat 
worden. Ik vertrek daarom nog eens kort vanuit Boulez’ opvattingen over compositie en 
zijn visie op de auditieve ruimte om in contrast hiermee de beleefde ruimte van Merleau-
Ponty te bespreken. 

Merleau-Ponty stelt het lichaam centraal in de audiovisuele perceptie. Voor hem vormt de 
beweging het fundament van de eenheid van de zintuigen. Hij geeft het voorbeeld van de 
klankfilm waarin het geluid niet zomaar bij de beelden is gevoegd, maar de beelden doet 
leven. Neemt men het geluid weg, dan verstart de zojuist nog levendige gezichtsuitdruk-
king. Woord en gebaar staan via het lichaam van de toeschouwer/luisteraar in contact met 
elkaar. Merleau-Ponty stelt dat we de wereld eerst en vooral lichamelijk waarnemen en dat 
in het lichaam de ervaring van het visuele en de ervaring van het auditieve doordrongen 
zijn van elkaar. 

Mon corps est le lieu ou plutôt l’actualité même du phénomène d’expression (Ausdruck), 
en lui l’expérience visuelle et l’expérience auditive, par exemple, sont prégnantes l’un de 
l’autre, et leur valeur expressive fonde l’unité antéprédicative du monde perçu, et, par elle, 
l’expression verbale (Darstellung) et la signification intellectuelle (Bedeutung). Mon corps 
est la texture commune de tous les objets et il est, au moins à l’égard du monde perçu, 
l’instrument général de ma “compréhension”. (Merleau-Ponty 1945: 272)

Het voorstel om de auditieve ruimte naast de visuele en de haptische ruimte in de film te 
bespreken, levert een aantal inzichten op. Een ruimte kan meeklinken in een geluidsop-
name. Hierdoor wordt een auditieve ruimte voorgesteld die anders maar evenwaardig is 
aan de optische ruimte binnen de filmische ruimte. In de auditieve ruimte is de positione-
ring van een object minder evident, ze geeft eerder weer hoe een ruimte wordt bewoond 
en doorlopen, hoe ze wordt aangevoeld en beleefd. Een auditieve ruimte veronderstelt 
met andere woorden een subject en is dus nooit ‘objectief ’. 




