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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 ’. 
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een benadering van de audiovisuele perceptie die de waarneming van de beweging en het 
lichaam van de waarnemer centraal stelt, wordt het belang van het eerstepersoonsperspectief 
nog duidelijker. Vanuit dit perspectief wordt de ruimte een beleefde ruimte met een sferische 
vorm waarin het luisteren vanuit een eerstepersoonsperspectief niet meer noodzakelijk object-
gericht is. Door de aandacht te richten naar het pre-reflectieve aspect van een auditieve erva-
ring is het mogelijk om de zintuiglijke en emotionele dimensies die deze ervaring oproept, 
bespreekbaar te maken. Het geluid wordt niet alleen auditief ervaren, maar spreekt ook an-
dere zintuigen aan. De ervaring van een geluid is transmodaal. Naast het luisteren naar een 
geluid, is er ook sprake van de resonantie die tot stand komt in het lichaam van de luisteraar. 

Ik stel voor om niet alleen de geluiden op zich, maar ook de luisterstrategieën bespreek-
baar te maken in de ontrafeling van een audiovisuele waarneming. Hierdoor wordt het 
mogelijk om de pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen en de lichamelijke in-
tentionaliteit te duiden binnen de audiovisuele waarneming. 

2. 
GERRY (2001) VAN GUS VAN SANT ALS CASESTUDIE 

Geluid: Leslie Schatz, Muziek: Arvo Pärt (Für Alina en Spiegel im Spiegel). Beeld: Harris 
Savides.

Met deze casestudie breng ik de vier vorige hoofdstukken samen: in het eerste hoofd-
stuk stelde ik de vraag naar het juiste theoretische kader om de rol van het geluid in de 
overdracht van een ervaring te onderzoeken. Vanuit Bressons opvattingen over film heb 
ik voorgesteld om dieper in te gaan op een fenomenologische benadering. In het tweede 
hoofdstuk heb ik het probleem van de verbinding tussen beeld en klank geschetst aan de 
hand van drie opvattingen die elk vanuit een ander perspectief vertrekken. Chions opvat-
ting vertrekt vanuit het filmische beeldkader, Deleuzes filmtheorie verlegt het accent naar 
de toeschouwer in wiens brein de uiteindelijk film tot stand komt en Campan legt in haar 
essay over filmisch luisteren de nadruk op de aisthetische beleving van een film. Ik ben in 
hoofdstuk IV verder ingegaan enerzijds op de heautonomie van het geluid in de film die 
Deleuze voorschrijft en anderzijds op het voorstel van Campan om de ruimtelijkheid van 
het geluid in de film uit te diepen. In dit hoofdstuk zet ik een stap verder dan Chion wat 
de auditieve ruimte in de film betreft door andere perspectieven voor te stellen dan alleen 
maar het visuele perspectief. Verbonden met neurologische inzichten (Sachs 2010) dat 
een voorstelling van een ruimte tot stand komt door de samenwerking van de zintuigen, 
plaats ik de auditieve ruimte naast de visuele en de haptische ruimte als component van 
de filmische ruimte. In deze opvatting vertrek ik uiteraard vanuit de waarneming van de 
toeschouwer/luisteraar om dit te kunnen beschrijven. 

Voor Merleau-Ponty komt het er dus niet op neer om de ervaring van het visuele en het 
auditieve te scheiden. Hun uitdrukkingswaarde is de grondslag voor een eenheid van de 
waargenomen wereld die de verbale uitdrukking en betekenis voorafgaat. 

Merleau-Ponty stelt de ervaring van het eigen lichaam, die een manier van bestaan ont-
hult die ambigu is, tegenover de cartesiaanse wereld waarin het woord ‘bestaan’ slechts 
twee betekenissen zou hebben: men bestaat als een ding, of men bestaat als bewustzijn. 
Het is daarentegen volgens Merleau-Ponty niet mogelijk om zomaar een ‘klaar beeld’ te 
krijgen van een lichaam. Het is ook niet mogelijk om het lichaam als een bundel proces-
sen vanuit de derde persoon te zien. Zien, motoriek, seksualiteit zijn niet causaal met 
elkaar verbonden, maar zijn op een complexe en impliciete wijze telkenmale in een een-
malig drama opgenomen. Een lichaam wordt beleefd. De ervaring van het eigen lichaam 
verzet zich tegen de beweging van het reflectieve denken dat het object losmaakt van het 
subject en omgekeerd. Om de ander te leren kennen, zit er niets anders op dan hetgeen 
zich voor mij afspeelt, op te nemen en het te hernemen, stelt Merleau-Ponty. 

Qu’il s’agisse du corps d’autrui ou de mon propre corps, je n’ai pas d’autre moyen de con-
naître le corps humain que de le vivre, c’est-à-dire de reprendre à mon compte le drame 
qui le traverse et de me confondre avec lui. (1945: 231)

Merleau-Ponty stelt dat een beweging wordt waargenomen vanuit de eigen mogelijkheid 
om te bewegen. Hiermee werkt hij de bewegingsopvatting van Bergson verder uit. Het is 
door mee te bewegen dat een beweging wordt gepercipieerd. 

In dit hoofdstuk ga ik eerst dieper in op de opvattingen van Merleau-Ponty over de 
waarneming van de beweging, die hij eveneens heeft toegepast op de film als audiovisuele 
perceptie. Ik stel zijn opvatting om een eenheid van een waarneming tot stand te laten 
komen vanuit de intentionele boog die de zintuiglijke indrukken samen brengt, naast de 
opvatting van Boulez die pleit voor een rationele coherentie van een compositie. Hiermee 
sluit ik eveneens aan bij het verschil tussen de compositieruimte en de auditieve ruimte die 
ik in hoofdstuk IV heb geïntroduceerd en stel de vraag in hoeverre de auditieve ruimte 
als een beleefde ruimte (zoals beschreven door Merleau-Ponty) kan opgevat worden. In 
hoeverre speelt de zintuiglijke beleving hierin een rol? 

 In dit hoofdstuk stel ik de beweging centraal in de audiovisuele waarneming. Het centraal 
stellen van het lichaam en het ‘denken in beweging’ in de fenomenologie van Merleau-Ponty 
en Husserl breng ik in verband met een aantal ontdekkingen op het gebied van de spiegel-
neuronen (Kohler et al. 2002; Keysers et al. 2003; Gallese et al. 2005 en Gazolla 2007) en de 
fysiologie (Berthoz 1997). Vanuit Maxine Sheets-Johnstone (2009) en Rudolf von Laban 
(1947, 2003) stel ik een terminologie voor om de bewegingskwaliteiten van een energetische 
beweging bespreekbaar te maken. Daniel N. Stern (2009) plaatst deze bewegingskwalitei-
ten, die hij vormen van vitaliteit noemt, in een neurologische en fysiologische context. In 
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jective sounds (as are the pixilated car travel shots)? These sounds become the aural 
equivalents of mirages by partnering the ontologically challenging visuals. (2003: 2)

Het valt op dat Totaro eerst Chions terminologie gebruikt en dan een immense sprong 
maakt naar de ‘subjectieve’ geluiden. Hij stelt dat Gerry een film is die geen verklaring vraagt 
voor wat er gebeurt, maar in zijn puur filmische taal te begrijpen is. De toeschouwer/luiste-
raar wordt uitgenodigd om te kijken en te luisteren. Hierin neemt de cineast hem mee. 

I understand the film as a studied play on cinematic seeing and hearing, more ac-
curately how the camera, character and spectator ‘see and hear’ differently. I don’t 
think the location choice of the desert, land of illusion and mirage, was a coinci-
dence. And as the film progresses the audience also becomes as ‘lost’ as the charac-
ters. (Totaro 2003: 3)

Van zijn kant vertelt Van Sant in een interview over Paranoid Park84 dat hij in Gerry de 
toeschouwers/luisteraars uitnodigt om de personages te vergezellen en toe te kijken hoe 
ze zich doorheen allerlei verwikkelingen worstelen. Van Sant legt het accent op de om-
ringende wereld en de manier waarop de Gerry’s zich in die omringende wereld begeven. 
Hij nodigt de toeschouwer/luisteraar uit om het visuele en auditieve standpunt van het 
personage in te nemen, zonder zich in te leven in het personage. De toeschouwer/luiste-
raar deelt een zintuiglijke wereld met het personage, niet een subjectieve psychologische 
wereld die het waarom van bepaalde handelingen aangeeft. 

De toeschouwer/luisteraar wordt rechtstreeks meegenomen in een zintuiglijke ervaring 
zonder dat deze ‘ge-metamorfor-iseerd’ is in de beelden die naar iets anders verwijzen. 
Dit betekent dat de toeschouwer/luisteraar, eerder dan de film te begrijpen, de film in 
de eerste plaats beleeft. De cineast hanteert het audiovisuele medium om een zintuiglijke 
ervaring over te brengen.

Wat de ruimtelijkheid van het opgenomen geluid betreft, zijn er dikwijls verschillende 
soorten ruimtes tegelijkertijd aanwezig in de film: de voor hen ‘concrete ruimte’ waarin 
de personages stappen en het klankschap die deze ruimte omhult, de intieme ruimte 
van hun ademhaling, de persoonlijke ruimte van hun stappen, de conversatiesfeer tussen 
hen beiden. De afstand tussen de twee Gerry’s is soms heel groot omdat ze in ruimte ver 
van elkaar verwijderd zijn. Behalve helemaal aan het begin, is er geen publieke sociale 
ruimte in deze film. De twee personages stappen in de natuur en het is de natuur die hen 
omringt. Meestal zijn het de wind en de vogels die het klankschap uitmaken. Naast de 
muzikale ruimte in de muziek van Arvo Pärt (Für Alina en Spiegel im Spiegel) wordt er 
eveneens een virtuele auditieve ruimte gecreëerd, die zich niet ent op de visuele ruimte 

84  Interview met Gus Van Sant door Chris Craps, als extra op de dvd van Paranoid Park, 
uitgegeven door Cinéart 2008.

Deze toeschouwer/luisteraar is echter geen ‘hypothetische’ toeschouwer/luisteraar zoals 
Bordwell dit voorstelt in zijn filmtheorie. 

I adopt the term ‘viewer’ or ‘spectator’ to name a hypothetical entity executing the 
operations relevant to constructing a story out of the film’s representation. (1985: 30)

Met een film als Gerry, die een fysieke ervaring overdraagt, wil ik de fenomenologie van 
Merleau-Ponty introduceren. In deze fenomenologie staat het beleefde lichaam centraal. 
Het eerstepersoonsperspectief is een belichaamd perspectief. Dit maakt het niet alleen mo-
gelijk om de ruimtelijkheid in en van het opgenomen geluid in film verder te bespreken, 
maar ook de manier waarop het lichaam van de toeschouwer/luisteraar zich met het geluid 
afstemt op datgene wat in de film wordt gepresenteerd. Niet alleen de aanwezigheid, maar 
ook de afwezigheid van geluiden kan een rol spelen in de overdracht van een ervaring. 

De film Gerry (2001)

Gerry is een ‘fysieke’ film waarin twee jongens met de naam Gerry op stap gaan in de 
woestijn. Wie deze Gerry’s zijn, weten we niet precies. Ik heb ze Gerry A (vertolkt door 
Casey Affleck) en Gerry D (vertolkt door Matt Damon) genoemd. Evenmin weten we 
iets over de reden waarom ze de tocht hebben aangevat. Ze verlaten het pad en raken de 
weg kwijt. Drie dagen lang duurt hun tocht tot ze uitgeput naast elkaar wakker worden 
en de ene Gerry (Damon) de andere uit zijn lijden ‘verlost’. Gerry D bereikt de auto-
snelweg en wordt meegenomen in een auto. Het tempo van de film is traag. In deze film 
gebeurt er zeer weinig: er is weinig actie, weinig conflict en de verhaallijn is heel dun. Er 
wordt een homogene en continue real time gesuggereerd, onder meer door de lange shots. 
De film duurt 103 minuten en zou een 100-tal shots tellen (Totaro 2003: 1).

Als toeschouwer/luisteraar stap je mee met de twee Gerry’s. Het stappen en het kijken 
van de Gerry’s wordt zintuiglijk overgedragen door de beelden en de geluiden, die ons als 
toeschouwers/luisteraars in staat stellen om de personages te ‘vergezellen’. Van Sant zelf 
heeft zich laten inspireren door films van Béla Tarr en Tarkovksy voor het gebruik van het 
geluid. Donato Totaro betrekt er eveneens Chantal Akerman bij. 

Tarkovsky, and Chantal Akerman, have isolated the tendency to shoot in extreme 
long takes, emphasize real time, and with reduced plot. But an equally important 
formal element that Van Sant has borrowed from these great authors, notably Tarr 
and Tarkovsky, is their use of sound. Like these directors, Van Sant’s soundscape, 
beyond Arvo Pärt’s contemplative piano and violin motif, are sounds whose sources 
are impossible to pin down. Whistling high winds, thunder, cascading or careening 
water, industrial grinding, even the sound of a movie projector, are sounds heard at 
key moments in the film. Are these sounds diegetic or non-diegetic? Are they sub-
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Een tweede belangrijke principe dat volgens Jordan in de film wordt gehanteerd is het 
gegeven van de ‘locatie’, die hij bespreekt vanuit de cameravoering. Hij beschrijft hoe een 
choreografie tot stand komt waarin de Gerry’s telkens uit elkaar gaan en weer samenkomen. 

The camera is set up to constantly place the two Gerries in positions where they are 
crossing each other’s paths, one pushing the other out of view and vice versa in an on-
going choreography of simultaneous separation and unification. (Jordan 2003 [n.p.])

Jordan beschrijft verschillende fragmenten, verwijst naar andere films, duidt het belang 
aan van het geluid, en schrijft vooral suggestief over de film. Hij verbindt de film die tot 
stand komt in het brein van de cineast met deze die tot stand komt in het brein van de 
‘ontvanger’ via de metafoor van de spiegel. 

Vanuit de fenomenologie is de toeschouwer/luisteraar geen ontvanger maar wordt het waar-
nemende lichaam het centrum van de filmperceptie (zie ook Sobchack VI.3). In hoeverre 
kan er kan nog sprake zijn van de visuele metafoor van de spiegel? Wordt hij in een fenome-
nologische benadering niet eerder vervangen door het meebewegen van het lichaam van de 
toeschouwer/luisteraar met het bewegende beeld in een dynamische ruimte? 

In aansluiting op hoofdstuk IV laat ik mijn bespreking vertrekken vanuit een analyse 
van de ruimtelijkheid van het geluid en de auditieve ruimte die tot stand komt in de 
waarneming van de film. Ik breng zo nauwkeurig mogelijk de verschillende geluiden in 
kaart, in verband met elkaar en met het beeld. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om de 
ruimtelijke aspecten te bespreken van de geluiden die in Gerry voorkomen, maar ook om 
een duidelijker zicht te krijgen op het verloop van de film dat mede bepaald is door de 
verbinding van geluid en beeld. 

De film Gerry behandelt de verschillende ruimtelijke mogelijkheden van het geluid haast 
systematisch. Omni-directioneel en directioneel luisteren co-existeren in deze film. Het 
omni-directionele luisteren betreft verschillende soorten ruimtes: een muzikale ruimte, een 
soundscape, een klankschap en omgevingsgeluiden die ik elk apart wil toelichten in deze film.

De muzikale ruimte 

Van Sant introduceert twee composities van Arvo Pärt in de film, namelijk Für Alina 
(1976) en Spiegel im Spiegel (1978). De muziek van Arvo Pärt wordt op drie heel speci-
fieke plaatsen gebruikt in de film: in het begin en op het einde van de film klinkt het stuk 
Spiegel im Spiegel (van 0’00” tot 5’44” en van 1.32’49” tot 1.43’). En op het moment dat 
de Gerry’s de weg volledig kwijt zijn, start het tweede stuk van Pärt: Für Alina (1.01’37”- 
1.11’35”). Für Alina verbindt de pogingen van de Gerry’s om zich de afgelegde weg te 
herinneren met een vervolgens totaal verloren zijn in het immense landschap. 

in de film. Dit is een soundscape in de betekenis van Barry Truax, namelijk als virtuele 
gemuzikaliseerde (abstracte) auditieve omgeving. Het is een compositie van Leslie Schatz 
waarin verschillende geluiden zoals rollende stenen verwerkt zijn. Deze geluiden zijn ge-
plaatst in een onherkenbare virtuele ruimte die door de glissandi en donkere tonen een 
omni-directioneel luisteren oproepen dat geen enkel houvast meer biedt en enkel nog 
sferisch werkt. Deze soundscape klinkt in het begin, op het moment dat de Gerry’s het pad 
verlaten, als een ‘vervreemdende geluidsomgeving’. Later komt de soundscape terug op 
een moment dat de Gerry’s totaal uitgeput als zombies over de vlakte stappen, of beter: 
‘gestapt worden’. Het weglaten van de geluiden in deze film is nooit onschuldig. Als er 
geen geluid klinkt, zoals bijvoorbeeld bij het geluidloze, maar zichtbare stappen van de 
Gerry’s, dan creëert dit voor de toeschouwer/luisteraar een afstandelijkheid ten opzichte 
van het beeld. De voeling van het stappen gaat verloren door het weglaten van het geluid. 
In deze film wordt de verbinding van geluid en beeld verder gebruikt om de toeschou-
wer/luisteraar toegang te geven tot de fysieke toestand van de personages: in hoeverre ze 
in hun lichaam zitten of stilaan overgeleverd zijn aan het immense landschap waarin ze 
de weg kwijt zijn geraakt. Aan het einde van de film hebben ze geen energie meer om te 
stappen, zodat ze uitgeput gaan liggen. De afwezigheid van omgevingsgeluiden plaatst de 
lichamen van de Gerry’s in een bijzonder stille en weinig ‘veilige’ ruimte. Ook auditief is 
er dan geen houvast meer te vinden.

Het landschap is een samengesteld landschap: de cameraman Savides heeft zowel in Ar-
gentinië, in Death Valley als in delen van Utah gefilmd. Hoe meer de personages hun weg 
kwijt zijn, hoe meer we verscheidene landschappen te zien krijgen. 

Randolph Jordan beschrijft de muziek en het geluid in Gerry uitgebreid in het artikel 
“The Echopeople: Reflections on the Concept of Echolocation in Gerry: Part 2” (Jordan 
2003 [n.p.]). Hij benadert de film vanuit het begrip ‘open vorm’ van Noël Burch waarin 
elke parameter naar twee extremen kan worden uitgewerkt: ruimtelijke continuïteit ten 
opzichte van discontinuïteit, direct geluid tegenover studiogeluid, harde cuts in de mon-
tage tegenover het creëren van overgangen. Dit geeft een groot aantal mogelijke combina-
ties tussen de verschillende filmische elementen. Van hieruit wijst Jordan op de verschil-
lende manieren waarop geluid en beeld worden gecombineerd in de film. Maar hij gaat 
hier niet dieper op in. Hij interpreteert de twee Gerry’s als een dubbelfiguur: twee zijden 
van één persoon. Dit is volgens hem weerspiegeld in het gebruik van beeld en klank, dat 
hij bespreekt vanuit het fenomeen van de echo: de reflectie van het geluid. 

I suggest an understanding of this reflection as a metaphor for cinema itself in 
which form reflects content, sound reflects image, and ultimately the audience re-
flects the filmmaker via the mirror of the screen. This is perhaps the greatest form of 
crossing over that can occur through a work of art: the minds of author and receiver 
becoming one through the text. (Jordan 2003: 2)
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En verder:

Although extremely consonant, the sense of tonality is non-functional […] the 
dramatic tension, the sense of conflict and drama which motivate the structures of 
symphonic form, have little or no place in this music. (1997: 15)

Ik keer terug naar de scheiding tussen de compositieruimte en de klinkende ruimte van 
de compositie zoals Gisela Nauck ze voor de seriële muziek heeft voorgesteld (1997: 28). 
In Für Alina en Spiegel im Spiegel is de compositieruimte gekenmerkt door de tintinna-
buli-techniek (Hillier 1997: 86-97). In deze techniek ligt het accent op het proces van 
de muziek en klank die duidelijk start en dan verder door blijft klinken. Door de manier 
waarop Pärt de tonen van Für Alina laat doorklinken in zijn masterclass, worden we als 
luisteraar meegenomen in de resonantie van het stuk. Het gaat over een aandacht voor de 
klank op zich die tegelijkertijd een effect heeft dat de tijd opwekt. De klinkende ruimte 
van de compositie is met andere woorden bepalend voor de compositieruimte. 

Hiermee kan de film Gerry van Gus Van Sant vergeleken worden: wat meestal wordt 
gebald in gebeurtenissen die een causaal verband krijgen, is hier lineair uitgewerkt in het 
eindeloze stappen van de Gerry’s. De manier waarop dit stappen zintuiglijk wordt waar-
genomen, is essentieel en uitgepuurd in de film. Het stappen verloopt in de tijd, verloopt 
in verschillende omgevingen, en is op verschillende manieren uitgevoerd. Elke stap die ze 
zetten, nodigt uit tot de volgende stap. Anders dan in de meditatieve muziek van Pärt is 
er toch een narratieve boog gespannen: beide Gerry’s vertrekken samen in de woestijn en 
er is er maar één die naar huis terugrijdt.

Op de momenten dat de muziek klinkt, zijn we als toeschouwer/luisteraar echter niet 
bezig met de compositieruimte van de film en ook niet met die van de muziek. Spiegel im 
Spiegel begeleidt het rijden van de wagen, het onophoudelijke verloop van de rit. In Für 
Alina krijgt elke toon de tijd om te resoneren. Het gevoel voor tijd vervaagt in een toe-
stand. In het begin van dit muziekstuk is er nog de conversatie tussen de twee Gerry’s die 
proberen om de weg die ze hebben afgelegd weer op te roepen. Close-ups van dit gesprek 
worden afgewisseld met stukken van de afgelegde weg [1.01’01” – 1.02’41”]. Daarna ver-
stommen de stemmen en klinkt de muziek alleen verder. Het landschap overvalt vooral 
Gerry A. Gerry D tast nog met zijn ogen het landschap af. Maar uiteindelijk draait de 
camera 360° rond Gerry A die letterlijk en figuurlijk het noorden kwijt is [1.02’42” – 
1.09’13”]. Het laatste shot met deze muziek is een landschap waarin de wind weer te 
horen is. Het is door de wind dat we eveneens als toeschouwer/luisteraar terug in het 
landschap worden gebracht. Für Alina verbindt de herinneringen aan hun tocht met een 
gevoel van een totaal verloren-zijn in een immens landschap. 

Spiegel im Spiegel (1978) schreef Pärt net voor zijn vertrek uit Estland. Het stuk is ge-
schreven in F groot voor piano en viool. De piano speelt telkens een opgaande drieklank, 
terwijl het tweede instrument een heel langzame melodie speelt, soms in het hoge, soms 
in het lage register. De tonen worden in deze reeds langzame melodie voortdurend uit-
gerekt. De drieklank is herhaald met kleine variaties. Het stuk is in verschillende films 
gebruikt, waaronder Touching the Void (2003), Dans le noir du temps (2002) van Godard, 
en Heaven (2002) van Tykwer.

Net zoals in Spiegel im Spiegel gebruikt Pärt in Für Alina (1976) zijn tintinnabuli-techniek 
die Paul Hillier typeert als een in de tijd uitgesmeerd moment (Hillier 1997: 18-20). Het 
muziekstuk is gebaseerd op een mineurakkoord dat niet gemoduleerd wordt en horizontaal 
wordt uitgewerkt. Hierdoor verliest het akkoord zijn functionele karakter en wordt het de 
basis voor het materiaal van de tweede stem. De stemmen kunnen naar verschillende posities 
gebracht worden. Melodie en begeleiding zijn met elkaar vervlochten en vormen één geheel.

In de manier waarop Pärt zelf in een masterclass vertelt over Für Alina vertelt, wordt het 
duidelijk hoe belangrijk de beleefde tijd wordt in dit stuk. Hij laat de tonen klinken en 
laat de resonantie ervan tot stand komen. Elke noot is voor hem even belangrijk, vertelt 
hij. Pärt vergelijkt de instelling bij het begin van het componeren met de optijd die de 
dirigent aangeeft voor de uitvoering start. In die optijd is alles aanwezig: het tempo, de 
dynamiek, het karakter van het stuk, enz. De componist moet volgens hem de voorstel-
ling hebben van wat er zal komen. Als de eerste noot eenmaal is gezet, volgt de tweede. 
Dit is de beslissende stap in de compositie. In Für Alina gaat het om twee stemmen die el-
kaar nooit echt ontmoeten: “like two people whose paths seem to cross and they don’t”85. 

Anders dan Boulez, verbindt Pärt de compositieruimte met de klinkende ruimte van de 
compositieruimte. Paul Hillier situeert zijn muziek enerzijds in relatie tot de minimale 
muziek van Reich, LaMonte Young en Feldman en anderzijds tot de modernistische mu-
ziek van Webern en Stockhausen. Hij stelt dat beide compositorische opvattingen het 
proces en de muzikale klank op zich centraal stellen (Hillier 1997: 15-6).

De beschrijving die Hillier geeft van de minimal art en de minimal music ligt dicht bij 
Gerry als minimal film.

Minimal art derives its significance from the confrontation, or meeting-point, 
between the artwork of the viewer, the viewer’s experience thus completing the 
artistic art. And although this is true of all art, of course, […] in minimal art the 
response can be much more varied as so much is left open. (1997: 14)

85 Arvo Pärt in een masterclass, gegeven op 14 november 2007. <http://www.youtube.com/
watch?v=c08i_9gumJs>. Geraadpleegd op 11-02-12.
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De persoonlijke ruimte van de Gerry’s 

Ademhaling, hun kleren, hun voetstappen. De ademhaling betrekt ons steeds bij de perso-
nages. Het stappen is dikwijls gebruïteerd. In tegenstelling tot de bijzondere rijkdom van 
de landschappen, is de verscheidenheid van klankkleur in hun voetstappen eerder pover. 

Toch werkt dit geluid bijzonder haptisch. Meestal gaat het om voetstappen in het grind. 
Af en toe krijgen de stappen meer gewicht in een afdaling. Er zijn momenten dat we deze 
stappen wel horen en andere momenten zien we enkel dat de Gerry’s stappen. Er zijn 
momenten dat we eveneens de kledij bij het stappen kunnen horen [45’29” – 48’50”] en 
het lijkt alsof we naast hen lopen. 

Het standpunt van de microfoon en de camera komen niet steeds overeen. Dikwijls hebben 
we visueel een overzicht over de situatie terwijl we auditief dicht bij de personages betrok-
ken zijn of het luisterpunt van één van de personages innemen. Dit gebeurt zowel in het 
geluid als in het gesproken woord. Op het moment dat de Gerry’s uit elkaar gaan [22’14 
– 24’29”], zijn de voetstappen relatief goed hoorbaar in vergelijking met de visuele afstand. 
Of op het moment dat Gerry A geblokkeerd staat op de rots en Gerry D hem ter hulp 
komt, klinken hun stemmen dichtbij en ook dicht bij elkaar, wat niet overeenkomt met de 
afstand waarmee we het tafereel bekijken en de afstand die er tussen hen getoond wordt. 

De terminologie die ik in hoofdstuk IV heb voorgesteld, is toepasbaar en laat ons toe een 
onderscheid te maken tussen de auditieve omgeving en de persoonlijke ruimte van de 
Gerry’s, waardoor reeds louter auditief de relatie tussen de personages en de omgeving kan 
geschetst worden. Toch blijven deze beschrijvingen op zich oppervlakkig. Ze geven geen 
inzicht in de fysieke ervaring die door deze film wordt overgedragen. 

De twee Gerry’s gaan samen op stap, zonder duidelijke afspraken en zonder een duidelijk 
doel. De tocht wordt een fysiek gebeuren op zich waarin de vermoeidheid geleidelijk 
opkomt. Het is dit langzame proces van steeds verder weg te gaan van de wereld en het 
steeds meer in zichzelf teruggetrokken te zijn dat Van Sant hier volgens mij heeft neerge-
zet. Zonder veel woorden, zonder dramatische scènes laat hij me toe om dit proces met 
een uiterste betrokkenheid te observeren en mee te beleven. Dit proces toont Van Sant 
niet alleen door de long shots en door de afwisseling van de landschappen met de stap-
pende figuren, waarin de landschappen steeds meer gaan domineren. Het geluid speelt 
hier een beslissende rol en neemt ons mee in de (zintuiglijke) ervaring van de personages. 

Van Sant hanteert een aantal efficiënte compositorische technieken: enerzijds zorgt hij 
met het geluid van het stappen, de ademhaling en de stem, dat we als toeschouwer/luis-
teraar nauw betrokken geraken bij de personages. Hij nodigt ons uit om met hen mee te 
bewegen. Anderzijds zijn deze stappende personages auditief niet steeds in hun omgeving 
geplaatst. Dit gebeurt van bij het begin: de Gerry’s gaan op stap, hun stappen en ademha-
ling zijn te horen, maar de omgevingsgeluiden zijn vervangen door een soundscape [7’47” 

De soundscape 

De soundscape van Leslie Schatz hangt tussen geluidenveld en muziek. De eerste keer dat 
deze soundscape voorkomt in de film, vraagt hij geen aandacht [6’09” – 9’00”]. Hij klinkt 
ver weg en lijkt op een vreemd omgevingsgeluid dat door de voetstappen en de ademha-
ling van de Gerry’s wordt overstemd. Op het einde wordt deze soundscape opgenomen in 
de omgevingsgeluiden van wind en vogelgeroep [7’47” – 9’00”].

De tweede keer horen we de soundscape met het beeld van de twee Gerry’s die in een 
nachtlandschap voorttrekken. Hun stappen klinken virtueel en synthetisch in een regel-
matig muzikaal ritme dat ik als toeschouwer/luisteraar verbind met de stappen die ik zie. 
Maar dit ritme klinkt niet meer als het ritme van een stap waarin eveneens het gewicht 
van een lichaam merkbaar is. De soundscape klinkt evenmin nog als een omgevingsgeluid, 
maar neemt ons mee in een onwezenlijke en oneindige ruimte. Alle voeling met ruimte 
of lichaam is in deze scène verdwenen. 

Het klankschap 

Het klankschap dat zich voegt bij het landschap bestaat meestal uit gradaties van wind. 
Het hardst waait de wind in de ravijn, als de heesters langs hen heen vliegen [59’33” – 
1.00’21”]. Tussen Spiegel im Spiegel en de tweede soundscape van Leslie Schatz is de wind 
constant hoorbaar. Op eerdere momenten in de film was de wind meestal verbonden met 
landschappen, zoals met de landschappen voor het eerste kampvuur [16’46” – 17’48”], 
op het moment dat Gerry A over het landschap kijkt wanneer beide mannen elk hun ei-
gen weg zijn gegaan, en na de sprong als ze over de zandwoestijn lopen [39’52” – 44’35”], 
na het moment dat ze ritmisch hun energie hebben samengebracht en de landschappen 
steeds vermeerderen [48’58” – 51’48”]. Soms zijn hierin vogels hoorbaar [7’47” – 9’00”] 
en [16’46” –17’48”]. Wanneer Gerry A een eerste diepe inzinking krijgt, voor hij weg-
loopt zonder te weten waarnaartoe, klinken alleen nog vogels en insecten, niet de wind 
[52’59 – 53’40”]. En verder is er zeer weinig omgevingsgeluid. Zelfs als Gerry D de auto’s 
ziet rijden aan het einde van de film [1.32’49” – 1.33’], is er geen geluid te horen. 

De auditieve architectuur 

Er zijn geen interieurs in Gerry. Er is kan dus eigenlijk geen sprake zijn van auditieve 
architectuur. Toch zijn er momenten waarop geluiden tegen de wanden van de bergen 
weergalmen, zoals wanneer beide mannen elk hun eigen weg gegaan zijn en Gerry D 
beneden staat. Het luisterpunt bevindt zich bij Gerry A, die veel hoger staat. De stem van 
Gerry D weergalmt [28’24”].



224 225

15’56”  Ze blijven staan en kijken naar het landschap. De stilte valt op hen.

16’14”  Beeld van een groot landschap. Zij zijn heel klein in beeld gebracht. Alleen 
nog omgevingsgeluiden (wind en vogels).

17’49”  Een kampvuur. Het vuur knettert, er zijn nachtgeluiden, Gerry A vertelt zijn 
droom. 

22’14”  Ze beginnen weer te stappen. Geen omgevingsgeluiden. Hun stappen en 
ademhaling zijn goed hoorbaar. 

23’22”  Ze zijn elk hun eigen weg gegaan. De afstand tussen hen is hoorbaar als ze naar 
elkaar roepen. Geen omgevingsgeluiden. De stappen zijn van dichtbij te horen.

26’21”  Weids landschap. We zien de mannen in de verte. Wind, geen voetstappen. Er 
volgen een paar landschappen op elkaar. Daarin klinkt van ver tweemaal “Gerry!”

28’18”  Pas wanneer voor de derde keer “Gerry!” wordt geroepen, kunnen we dit 
koppelen aan Gerry A. Gerry D staat beneden. De afstand tussen hen is 
hoorbaar in de dialoog. Verder klinkt er niets, geen kleine geluiden van 
bewegingen, geen wind, geen voetstappen. 

29’11”  Vanaf nu worden de voetstappen van Gerry D, die dichterbij komt, hoorbaar. 
Geen omgevingsgeluiden.

30’11”  Gerry A staat op een rots en geraakt er niet meer af. De hele scène is gekenmerkt 
door het ontbreken van omgevingsgeluiden en de geluiden van de handelingen 
en de stemmen die veel dichter klinken dan we zouden verwachten afgaande op 
het beeld. Het accent ligt op de textuur van de kiezels. 

39’52”  De Gerry’s zijn weer samen op pad. Ze zijn zwijgzamer geworden. Er is meer van 
de omgeving hoorbaar (wind) en de ademhaling wordt nu meer benadrukt. 

44’00”  We zien ze in de verte stappen. Alleen de wind is hoorbaar. 

44’36”  Vooral de ademhaling en voetstappen zijn hoorbaar. 

45’29”  Ze stappen samen in eenzelfde cadans. Soms is er een faseverschuiving in het 
ritme. Het geluid van hun kledij is eveneens hoorbaar. Ze spreken niet en we 
horen geen ademhaling. 

48’58”  Landschappen waarin de Gerry’s lopen. We horen alleen de wind. Hun 
stappen horen we niet. 

50’50”  Ze komen dichterbij. We horen de stappen en hun ademhaling verzwaart 
tijdens het klimmen.

– 9’00”]. Opeens begint Gerry D te rennen. Gerry A rent hem achterna tot ze uitgeput 
op de grond vallen en even blijven liggen. Alleen hun gehijg is dan nog hoorbaar [11’27” 
– 11’58”]. De omgevingsgeluiden horen we niet meer. De volgende dag, als de Gerry’s 
op stap gaan en elk hun eigen weg gaan, duurt het tot Gerry A op een rots staat, voordat 
we de wind horen [22’14” – 25’30”]. De wind is maar heel af en toe aanwezig in de 
scène waarin Gerry A in paniek de afdaling doet, niet meer wetend waar hij naartoe gaat 
[53’40” – 57’08”]. Op het moment dat de Gerry’s totaal uitgeput op de grond liggen, 
klinkt de omgeving nog nauwelijks [1.23’52 –1.28’44”].

Er is zelfs een complete stilte in de film [1.28’44” – 1.29’26”]: het moment dat de adem-
haling van Gerry A is gestopt. De andere ‘stiltes’ zijn eerder tot stand gebracht door 
kleine geluiden. Zoals de stilte tijdens de inzinking van Gerry A [52’59”] en het moment 
waarop ze uitgeput liggen te slapen [1.23’52”]. In deze stiltes ben ik evenzeer opgenomen 
als in de muziek of in de soundscapes van Leslie Schatz. Ze komen zeer krachtig over, als 
een soort van resonantie-momenten na alles wat er gebeurd is. 

Er gebeurt weinig in deze film en eigenlijk zijn er ook weinig soorten geluiden voorhan-
den. Onze aandacht kan ten volle gaan naar de zintuiglijke beleving in de film en we 
krijgen de tijd om goed te luisteren en te kijken. De verschillende manieren om beeld met 
geluid en geluid met geluid te verbinden bewerkstelligen een dynamiek die in de eerste 
plaats ervaren wordt. 

Bij wijze van schets geef ik een overzicht van de verschuiving in de verschillende momen-
ten van de film: van een aandacht voor de Gerry’s waarin ze veel praten en stappen ‘in 
de natuur’, naar een stilzwijgender stappen in een wijdse omgeving, naar een poging om 
alsnog de weg terug te vinden en overweldigd te worden door het landschap, naar het 
einde waarin Gerry A achterblijft en Gerry D met de auto terugrijdt. 

Het proces in de film is te vergelijken met de beschrijving door Arvo Pärt van Für Alina: 
“like two people whose paths seem to cross and they don’t”. De Gerry’s gaan samen op 
stap, gaan uit elkaar, komen weer samen, leggen een immense weg samen af en uiteinde-
lijk wurgt Gerry D Gerry A nadat Gerry A gezegd heeft: “I’m leaving”. 

Het stappen van de Gerry’s vangt aan na de eerste autorit. We horen de ademhaling en 
de voetstappen van de Gerry’s tegen een soundscape die we niet in het landschap kunnen 
plaatsen, maar die ons ook niet afleidt. 

9’00”  Ze stoppen even, slaan een babbeltje, versnellen hun pas, gaan even liggen. 
Dit alles zonder omgevingsgeluiden. Het is hun lopen en hun ademhaling die 
hoorbaar zijn. 

12’15”  Ze beginnen weer te stappen. Gerry D heeft een stok genomen. Een lichte 
wind is hoorbaar. Ze spreken nog af en toe. 
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52’59”  Heel even is het stil. Alleen een paar omgevingsgeluiden zijn te horen: vogels 
en insecten. De mannen zijn stil geworden. Gerry A heeft de moed verloren.

53’40”  Er volgt een gesprek met lange pauzes. Geen wind, geen omgevingsgeluid. We 
horen Gerry A huilen, waarop Gerry D hem aanmaant daarmee op te houden. 

54’00”  Gerry A loopt naar beneden. Gerry D volgt hem van op een afstand. Weer 
enkele stappen en af en toe hun ademhaling. Geen omgevingsgeluiden. 

56’15”  Landschap. Wind.

56’22”  Gerry D stapt. Zijn stappen zijn hoorbaar. Stilaan gaat de wind liggen. Gerry 
D stapt naar Gerry A toe. Ze stappen weer samen. Geen omgevingsgeluiden.

57’08”  Wolken boven de bergen. De wolken bewegen. De wind fluit zachtjes. 

58’14”  Het is donker. We zien de Gerry’s nauwelijks, maar we horen ze vooral 
stappen.

59’14”  De Gerry’s lopen een beetje uit elkaar. We horen enkel een zachte wind. 

59’33”  Ze stappen naar een kloof toe. De wind overstemt alles. We horen hun 
stappen nog nauwelijks. 

1.00’21” Ze zitten geknield op de grond en proberen hun tocht te reconstrueren. Enkel 
kleine geluiden, hun adem en hun stemmen zijn hoorbaar.

1.01’31” Für Alina (muziek van Arvo Pärt).

1.09’14” Een landschap met de eindklanken van Für Alina en de wind.

1.11’34  Landschappen. Wind.

1.12’00”  Zinsbegoocheling: Gerry D zit neer, Gerry A komt erbij zitten en beiden 
kijken ze naar Gerry D die op hen afstapt en meedeelt dat hij geen water 
gevonden heeft, dat het een fata morgana (mirage) betrof. We horen de wind, 
kleine handelingen en op het einde de stappen van Gerry D wanneer hij 
dichterbij komt. 

1.15’04”  Avond bij het kampvuur. Het vuur is hoorbaar, net als de wind en een 
soundscape. 

1.15’37”  We zien de mannen stappen alsof ze uit hun lichaam getreden zijn. Ze stappen 
virtueel in een virtuele ruimte. 

1.23’21”  Zonsopgang. De wind brengt ons terug in ‘de realiteit’. 
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‘constructie’ van de film of van het verhaal te achterhalen. Gerry doet eerder een beroep op 
het empathische vermogen van de toeschouwer/luisteraar die wordt uitgenodigd om mee 
op stap te gaan. Als eerste getuige ondergaat hij in de tijd wat er gebeurt. Deze film vraagt 
een momentaan kijken en luisteren. In die zin is deze film eveneens te vergelijken met de 
muziek van Debussy en de atonale muziek van Schönberg die zich losgemaakt heeft van 
de lineaire functionele tijdsconstructie van het tonale model. Totaro zelf verwijst naar het 
theater van Beckett en spreekt over de manier waarop het publiek wordt uitgedaagd.

Some would say Gerry is destined to alienate a mainstream audience, but I prefer the 
word challenge. The sad reality is that too many people, audiences and critics, don’t 
want or expect much from their cinema […] What makes it groundbreaking? Gerry 
is the first American narrative film available to a mainstream audience to employ an 
excessive long take style in a uniform manner and in a particular rhythm across the 
whole of its length. This decision to make the long take such a dominant and uniform 
element affects the film’s treatment of time and its overall rhythm and pace. (2003: 1)

Terecht wijst Totaro op het feit dat deze film het grote publiek bereikt heeft, zonder toe-
gevingen te doen aan de geijkte regels van de mainstream cinema. Blijkbaar is Gerry er 
gekomen op het moment dat het (jonge) publiek er rijp voor was. Het is een feit dat mijn 
filmstudenten op dit moment cinema anders ervaren dan mensen die 20 jaar geleden film-
studies deden. De meeste studenten van vandaag denken niet meer zozeer in verhalen, ze 
denken audiovisueel. Bovendien zijn zij in de mogelijkheid om onbeperkt zelf te monteren 
en geluid en beeld met elkaar te combineren. In hun perceptie staat de beleving centraal. 

Het geluid in Gerry laat ons toe om als toeschouwer/luisteraar de ervaring van de im-
mense ruimte te delen met de personages. In de analyse is duidelijk hoe de ruimte de 
personages stilaan overweldigt en hoe ze steeds meer ervan vervreemden. Audiovisueel 
is er sprake van een superpositie van verschillende ruimtes. De soundscape en de muziek 
brengen de toeschouwer/luisteraar in een andere ‘toestand’ ten opzichte van het beeld: de 
personages en het landschap worden minder tastbaar en concreet door de muziek en de 
soundscape. De haptische ruimte is vooral auditief weergegeven in deze film. Het geluid 
zet ons aan om de ruimte met de personages mee te beleven. 

Een film als Gerry is te vergelijken met de muziek van Arvo Pärt: een langzaam uitge-
sponnen proces én de zintuiglijke waarneming van de compositorische elementen (de 
klank bij Pärt, beeld en geluid bij Van Sant) zijn de bouwstenen voor zowel de vorm als 
de inhoud van de compositie. Paul Hillier situeert dit compositorische concept binnen 
een dubbele beweging in de twintigste-eeuwse muziek: de moderne muziek die vanuit de 
atonaliteit geleid heeft naar het strenge compositiemodel van het serialisme en de minimal 
music die de nadruk legt op de zintuiglijke ervaring en het procesmatig volgen van de 
muziek. In beide stromingen wordt de compositieruimte tegenover de klinkende ruimte 
van de compositie in vraag gesteld, zij het op een totaal verschillende manier. 

1.23’52”  De Gerry’s liggen te slapen op de grond. Heel kleine geluiden die niet te 
duiden zijn, verder niets. 

1.26’16”  Enkel ademhaling en wind. Gerry D wurgt Gerry A.

1.28’44”  Complete stilte. 

1.29’27”  Versnelde wolken. Klinkt er een vliegtuig? Het is niet duidelijk welk geluid. 
Gerry D wordt wakker.

1.30’19”  Een weg: een synthetisch motorgeluid van een rijdende auto. Gerry D staat op 
de weg. Dit is een droombeeld. 

1.31’08”  Gerry D ligt nog op de grond, naast Gerry A. Hij gaat rechtop zitten. 
Vliegtuiggeluiden in de verte. 

1.31’44”  Gerry D begint te stappen.

1.32’49”  Gerry D staat stil. Hij ziet auto’s. Spiegel im Spiegel begint. We horen hem lopen. 

1.33’00”  Spiegel im Spiegel weerklinkt tot het einde. Gerry D zit in een auto. 

Hoewel Gerry, als een voorbeeld van zintuiglijke cinema waarin bijzonder weinig gebeurt, 
wel werd gesmaakt door jongeren, kreeg de film ook veel negatieve kritiek. Totaro verwijst 
naar de negatieve kritieken van Ebert Edelstein.

“I imagine that a lot of people are going to make fun of Gerry as a sort of ambient 
movie, an arty exercise in withholding; and I’d be lying if I said it didn’t annoy the hell 
out of me for most of its 103-minute running time. But I might watch it again some-
time and try a little harder to get on its wavelength. In some strange way, I admire the 
enterprise. Edelstein adds a comment which suggests he is missing the point of the 
film, or at least unwilling to judge it at its generic level: “The problem is, we don’t ac-
tually know who these Gerrys are or where they’re going or even how they feel about 
their situation until they’re on the verge of perishing from dehydration.” (2003: 1)

Edelstein brengt een aantal knelpunten in de film Gerry naar voren: we leren de persona-
ges niet echt kennen, we weten niet wie ze zijn, hoe ze zich tot elkaar verhouden, waarom 
ze op stap gaan en waarom de ene Gerry de andere wurgt. Het is met andere woorden niet 
mogelijk om ons met deze personages te identificeren. 

De vraag is dan hoe we kunnen kijken naar deze film. Tijdens een visie in een les zei één 
van mijn studenten dat je enorm veel tijd krijgt om zelf te beginnen nadenken. Hij be-
doelde hiermee dat deze film uitnodigde tot een soort van introspectie, in plaats van een 
probleem voorop te stellen dat opgelost moet worden. Gerry is een film die niet zozeer een 
beroep doet op het geheugen van de toeschouwer/luisteraar, noch op zijn vermogen om de 
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Maar Deleuze heeft zich ook door Boulez laten inspireren voor zijn filmtheorie. Daarom wil 
ik terugkomen op de compositieruimte van Boulez in het kader van het serialisme. In het se-
rialisme wordt gedacht in parameters, dat wil zeggen muzikale componenten die veranderen 
gedurende de compositie. Aan elke parameter wordt apart vorm gegeven en vervolgens wor-
den de parameters gecombineerd. De structurering van de parameters gebeurt vanuit reek-
sen. Met reeks wordt een vastgelegde volgorde van elementen van een parameter bedoeld. 
Dus wordt eerst vastgelegd met welke elementen gewerkt zal worden, om ze vervolgens in 
een reeks te schikken. Bovendien kan elke reeks gepermuteerd worden. Een reeks kan ge-
spiegeld of getransponeerd worden. Deze permutatietechnieken zijn zelfs in een grondige 
analyse niet steeds gemakkelijk terug te vinden (De Ruiter 1993: 132-3).

Boulez vat de muzikale compositieruimte op als een structuur waarin alle elementen met 
elkaar in relatie staan. De relationele structuren zijn echter niet vastgelegd en worden 
georganiseerd volgens veranderlijke schema’s. Vanuit een initiële reeks ontstaat op een 
functionele manier een geheel van mogelijkheden.

L’univers de la musique, aujourd’hui, est un univers relatif; j’entends: où les relati-
ons structurelles ne sont pas définies une fois pour toutes selon des critères absolus; 
elles s’organisent, au contraire, selon des schémas variants… en vue d’organiser 
un ensemble FINI de possibilités créatrices liées entre elles par des affinités prédo-
minantes par rapport à un caractère donné; cet ensemble de possibilités se déduit 
d’une serie initiale par un engendrement FONCTIONNEL. (1963: 35)

Boulez stelt heel duidelijk dat in de muziek een muzikale ordening, een muzikale struc-
tuur, een muzikale compositieruimte gecreëerd moet worden om een muziekstuk te kun-
nen waarnemen. 

Si l’on se fixe, au départ, sur la notion d’action immédiate, de reaction instantanée 
– d’impulsion stimulée (sorte d”écriture automatique” dans le geste et sa fonction, 
déclenchée sur ordre par des informations précises, mais imprévues) on fausse tota-
lement cette notion adoptée empiriquement; l’on se doit de trouver un “système” 
qui engendre nécessairement ces “provocations”, ces stimuli, et non point d’écrire 
“provocations” et stimuli selon une certaine “ordonnance“ où une logique de façade 
ne saurait, en tout état de cause, assumer des fonctions d’engendrement, donc orga-
niser l’action. Ordonner (dans le double sens du mot) le déroulement d’un certain 
ensemble de gestes – méthodiquement, empiriquement ou par l’intervention du 
hazard – n’est en rien leur donner la cohérence d’une forme. (1963: 28)

Boulez gelooft niet in een écriture automatique waar geen structuur aan voorafgaat. Het 
materiaal moet zo geordend en gecomponeerd worden dat er een coherentie in de vorm 
ontstaat. Om dit geheel te maken, stelt Boulez de axiomatische methode van Louis Rougier 
voor waarin dezelfde vorm in verschillende materies kan worden toegepast op voorwaarde 

Van Sant tast op eenzelfde manier de grenzen van de verhouding tussen de ‘compositie 
van de filmische elementen’ en de ‘filmperceptie’ af. Het is duidelijk dat een film als Gerry 
ruimte en tijd geeft aan de toeschouwer/luisteraar om de film in de waarneming tot stand 
te laten komen. De terminologie die ik voorgesteld heb in hoofdstuk IV is bruikbaar in 
de beschrijving van het langzame proces dat zich voltrekt in de verbinding van beeld en 
geluid. Maar hiermee hebben we nog niets gezegd over de manier waarop in de filmper-
ceptie de overdracht van de ervaring tot stand kan komen. Hoe is het mogelijk dat wij als 
publiek de film van Gerry fysiek kunnen ervaren? Hierop wil ik ingaan vanuit de fenome-
nologie van Merleau-Ponty die het lichaam centraal stelt in de audiovisuele perceptie en 
spreekt over de beleefde ruimte.

3. 
COMPOSITIERUIMTE EN AUDITIEVE RUIMTE BIJ BOULEZ

In het vierde hoofdstuk heb ik de auditieve ruimte voorgesteld als één van de modaliteiten 
van ruimte, naast de visuele en de haptische ruimte. Voor de muziek heb ik gewezen op het 
verschil tussen de compositieruimte en de klinkende ruimte van de compositie. Hoewel 
Boulez het in zijn Penser la musique aujourd’hui (1963) vooral over de compositieruimte 
heeft, duidt hij in de waarneming van de klinkende muziek het onderscheid aan tussen de 
referentiële, gegroefde ruimte (espace strié) en niet-referentiële, gladde ruimte (espace lisse). 

Pour estimer un intervalle, le tempérament – choix de l’étalon – sera une aide préci-
euse, il “striera” en somme, la surface, l’espace sonore, et donnera à la perception 
– même loin de la totale conscience – les moyens de se répérer utilement; dans le 
cas contraire, lorsque la coupure sera libre de s’effectuer où 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 microstructurelle de l’espace lisse ou strié, par rapport à la perception… en 
effet, il suffit de disposer dans un espace lisse des intervalles observant des propor-
tions sensiblement égales pour que l’oreille les ramène à l’espace strié; de même, 
employons des intervalles fort dissemblables, en proportions, dans un espace strié, 
la perception les détachera de leur tempérament, pour les installer dans un espace 
lisse. (1963: 95)

Deleuze en Guattari hebben de gestreepte ruimte vertaald naar een gemeten ruimte en 
de gladde ruimte naar een vloeiende, niet-gemeten ruimte of nomadische ruimte. Hierbij 
leggen ze de nadruk op het interval, eerder dan op de referentiepunten in de ruimte. Deze 
nomadische ruimte wordt dan gekenmerkt door haar tactiele en sonore kwaliteiten en de 
openheid van de ruimte die contrasteert met de sedentaire gesloten ruimte.
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4. 
WAARNEMING EN BEWEGING BIJ MERLEAU-PONTY

In zijn fenomenologie stelt Merleau-Ponty het lichaam centraal. Hij probeert een uitweg 
te vinden voor de impasse waartoe het dualisme tussen het uitwendige lichaam (zonder 
een binnenste) en het subjectieve lichaam (zonder buitenkant) leidt. Hij stelt voor om 
terug te gaan naar de ervaring van het levende lichaam als een voertuig van ons in-de-
wereld-zijn. Dit lichamelijk in-de-wereld-zijn is iets wat oorspronkelijk in de motoriek 
aangetroffen wordt. Het lichaam is niet gepositioneerd, maar gesitueerd in de ruimte. 

Toch constateert Merleau-Ponty dat de scherpte van de waarneming en de zekerheid van 
het handelen alleen mogelijk is in een georiënteerde ruimte. Dit veronderstelt een wereld 
waarin het individu zich kan oriënteren, waarin zich absolute richtingen bevinden. Maar 
in plaats van de wereld met de absolute richtingen te onderzoeken, stelt Merleau-Ponty 
voor om aan de andere kant te gaan staan om te onderzoeken hoe het mogelijk is om 
vanuit de waarneming contact te krijgen met deze georiënteerde ruimte.

Dit betekent echter niet dat dit een terugkeer is naar de ‘natuurlijke instelling’ die Husserl 
in vraag had gesteld. We moeten het project van Merleau-Ponty in het verlengde van de fe-
nomenologie van Husserl begrijpen waarin de kinaesthetische gewaarwording (als passieve 
genese) het ontstaan van de thematische ervaring motiveert. Merleau-Ponty gaat vooral in 
op de motorische intentionaliteit die hij nog lichamelijke intentionaliteit noemt. 

4.1.  Het lichaamsschema86 als primordiaal gegeven en de intentionele boog 
als eenheid

Wanneer ik een gezicht ondersteboven zie, zo stelt Merleau-Ponty vast, heb ik een andere 
waarneming dan wanneer ik het gezicht in zijn normale positie zie. Ik zie een waarlijk 
ander gezicht, met monsterlijke trekken en een onherkenbare glimlach. Voor een louter 
denkend subject is dit omgekeerde gezicht niet te onderscheiden van het gezicht in een 
normale positie. De trekken zijn wel een beetje vervormd, maar ik moet maar gewoon 

86 Merleau-Ponty maakt een onderscheid tussen een lichaamsschema en een lichaamsbeeld (1945: 
115-16). “Het lichaamsschema is een dynamische vorm, een in-de-wereld-zijn waarvan we een 
zwijgend verstaan hebben. Het is een verzameling van motorische capaciteiten en functioneert 
zonder de noodzaak van een perceptuele begeleiding. Het lichaamsschema is een systeem van 
motorische functies dat werkzaam is onder het niveau van de zelf-referentiële intentionaliteit. 
Het lichaamsbeeld is een verzameling van waarnemingen, houdingen en overtuigingen met 
betrekking tot het eigen lichaam.” (De Preester 2004: 472-73)

dat de objecten eenzelfde relatie onder elkaar respecteren. Zoals het in de tijdsgeest past, zet 
Boulez zich af tegen alle ‘representatie’ en richt hij zich naar wat hij de ‘natuurlijke wetten’ 
noemt. En nog steeds Rougier volgend, stelt hij dat de muziek gedacht moet worden in 
termen van relaties en functies, in plaats van te vertrekken van substanties en accidenten: 
“Ce que nous pouvons connaître du monde, s’est sa structure, non son essence. Nous le 
pensons en termes de relations, de fonctions, non de substances et d’accidents” (1963: 31). 

Voor Boulez is er geen verschil tussen het abstracte en het concrete. Hij verwijst naar Lévi-
Strauss die stelt dat de inhoud afkomstig is van haar structuur. Voor Boulez is deze structuur 
een logische structuur (1963: 33) waarin het toevallige en het voorlopige moeten worden 
vermeden. Hij stelt voor om ons mentale universum te disciplineren en te onderwerpen aan 
logische wetten. Het is door de structuur dat de inhoud wordt bepaald en niet omgekeerd. 

De opvattingen van Boulez zijn in hun extreme vorm zeer tijdsgebonden. Onmiddellijk 
rijst de vraag of de opzet van Boulez wel klopt. Ton de Leeuw formuleert daarover een 
fundamentele vraag:

Kan men muzikale elementen die zo van elkaar verschillen op één en dezelfde ge-
tallenverhouding terugbrengen? Ontstaat er niet een abstracte eenheid, die geen 
rekening houdt met de eigen structuur van ieder van de muzikale elementen? De 
aan het werk ten grondslag liggende getalsverhoudingen zijn niet voortgekomen uit 
de structuur van het materiaal. (1977: 173)

Maar het is precies deze ‘structuur van het materiaal’ die Boulez wil doorbreken door de 
verschillende parameters een zelfstandigheid te geven. Hierdoor zijn de compositieruimte 
en de auditieve ruimte niet meer tot elkaar te herleiden. De ervaring van de compositie in 
de beluistering vraagt niet om kennis van de wetmatigheden in de compositieruimte. De 
compositieruimte is het systeem dat zorgt voor de samenhang. 

Boulez spreekt in waarneming van de klinkende muziek (de auditieve ruimte) over een re-
ferentiële ruimte en een niet-referentiële ruimte. Er is een discrepantie tussen de composi-
tieruimte en de auditieve ruimte die wel duidelijk is in het kader van een muziekcompo-
sitie waarin binnen de abstractie van de compositieruimte referenties gecreëerd worden. 
Maar de vraag die ik wil stellen is, in hoeverre die begrippen overdraagbaar zijn naar de 
compositie van beeld en klank in de film, iets wat Deleuze suggereert met zijn termino-
logie in L’Image-temps (1985). En vooral: hoe kunnen in een filmische ruimte referenties 
dan tot stand komen? Hiervoor wil ik ingaan op de ruimtebenadering van de Franse 
fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty ontkent dat de ons omringende 
ruimte – de concrete ruimte in het dagelijkse leven – als een ‘object’ kan worden bestu-
deerd. Hij poneert dat in het leven de ruimte ons gegeven is vanuit onze lichamelijkheid. 
Deze voorstelling komt tot stand in een samenwerking van de zintuigen waarin comple-
mentaire aspecten van deze voorstelling door verschillende zintuigen worden bediend. 
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De eenheid van het lichaamsschema is geen eenheid van een object, maar een eenheid 
van co-existeren, stelt hij in zijn lessenreeks over Le monde sensible et le monde d’expression 
(1953) aan het Collège de France. Het lichaamsschema is een systeem waarin alle zin-
tuiglijke indrukken op hetzelfde niveau staan en met elkaar verbonden zijn in relatie tot 
de exterieure wereld. Nog voor het bewustzijn van één of andere positie, is het lichaams-
schema voorzien van een ruimtelijke referentie. Het lichaamsschema is in de eerste plaats 
de basis voor een praxis (Merleau-Ponty 2011: 132-40). De oriëntatie in de ruimte wordt 
bepaald door onze lichamelijkheid. De communicatie tussen ons lichaam en de wereld 
is ouder dan ons denken, stelt Merleau-Ponty. Hier geeft Merleau-Ponty een antwoord 
op een vraag die Boulez eigenlijk niet stelt: hoe is het mogelijk dat eenzelfde fragment 
in een muziekstuk een andere ruimteperceptie oplevert? Merleau-Ponty plaatst in deze 
waarneming het lichaam van de luisteraar centraal, waardoor de oriëntatie die in de com-
positorische ruimte ondoorzichtig is geworden toch kan ontstaan in de waarneming van 
de klinkende ruimte. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre datgene wat Merleau-Ponty 
vooral in een visuele wereld heeft ontwikkeld, overdraagbaar is naar een auditieve wereld. 

Maar hier komen we op een verschil tussen muziek en geluid: een muzikale ruimte is 
een abstracte ruimte, terwijl een auditieve ruimte deel kan uitmaken van een beleefde, 
concrete ruimte. In die zin is Merleau-Ponty’s opvatting over de belichaamde waarneming 
over te dragen op het geluid. 

Bij Merleau-Ponty is de ruimte dus geen plek waarin de dingen zich rangschikken, maar 
een middel waardoor de plaatsing van de dingen mogelijk wordt (1945: 281). In de twee-
de lezing van zijn Causerieën stelt Merleau-Ponty dat het in de niet-euclidische ruimte 
(in tegenstelling tot in de geometrische ruimte) onmogelijk is geworden om een streng 
onderscheid te maken tussen de ruimte en de dingen in de ruimte. Merleau-Ponty maakt 
een vergelijking met een klassiek geschilderd perspectivisch landschap dat van op een af-
stand wordt bekeken. We kijken eigenlijk niet op die manier naar een landschap, stelt hij, 
we kijken steeds vanuit verschillende gezichtspunten. Sinds Cézanne zijn er veel schilders 
die niet meer vertrekken van het perspectief of de geometrische ruimte om een landschap 
te schilderen. Zij vertrekken vanuit hun waarnemingservaring: de verschillende delen 
van hun doek zijn dus bekeken vanuit verschillende gezichtspunten. Dit geeft misschien 
de indruk dat er fouten gemaakt zijn tegen het perspectief, maar eigenlijk gaat het over 
het feit dat twee objecten nooit tegelijkertijd kunnen worden gezien. Het gaat over een 
andere ruimte dan de ‘intellectuele ruimte’ waarin de dingen simultaan geplaatst kun-
nen worden door een ‘absolute toeschouwer/luisteraar’. Hiermee stelt hij een situationele 
ruimte tegenover een positionele ruimte. Een lichaam is gesitueerd in de ruimte en ver-
ankerd in de objecten. Het lichaamsschema is gevormd door de relatie met de externe 
wereld: “Le mot ‘ici’ appliqué à mon corps désigne […] l’ancrage du corps actif dans un 
objet, la situation du corps en face de ses tâches” (Merleau-Ponty 1945: 123). 

aan de kant van het oorspronkelijke perspectief gaan staan om het gezicht weer ten volle 
te herkennen. Hieruit trekt Merleau-Ponty het besluit dat de betekenis van het object ver-
bonden is met de waarneming. Het object is geen zijn-voor-het-denkende-subject, stelt 
hij, maar een zijn-voor-de-blik die een bepaalde gezichtshoek veronderstelt en het object 
enkel vanuit die gezichtshoek herkent. Een gezicht zien betekent dus niet dat men het 
idee van het gezicht onderwerpt aan een constitutiewet waaraan het object (het gezicht) 
in al zijn mogelijke oriëntaties onveranderlijk is onderworpen. Een gezicht zien houdt in 
dat men een zekere waarnemingstocht over zijn oppervlak (met al zijn heuvels en dalen) 
onderneemt. Het is een weg die in de omgekeerde richting onherkenbaar wordt, zoals 
men het landschap na de moeizame beklimming niet meer herkent als men het daarna in 
een gemakkelijke afdaling ziet (Merleau-Ponty 1945: 292).

Als we deze opvatting vergelijken met de opvatting van de compositietechnieken van 
Boulez, dan is het duidelijk dat de compositieruimte van Boulez niet vanuit een waarne-
ming vertrekt. Juist het behouden van de reeks als object-voor-het-denkende-subject is de 
basis van zijn serieel denken. Op deze manier kan een samenhang tot stand komen tussen 
alle elementen in de compositie.

Merleau-Ponty wijst erop dat de oriëntatie van de ruimte geen gegeven van het object is, 
maar een middel waardoor wij in staat zijn het object te herkennen en ons als subject be-
wust te worden. Het is natuurlijk mogelijk om een gezicht te herkennen vanuit verschil-
lende oriëntaties, maar dan veronderstelt dit dat wij in gedachten een bepaalde houding 
innemen tegenover dat object. De oriëntatie is dus met andere woorden iets wat eigen is 
aan een bepaalde ingesteldheid in de waarneming. De vraag is dan hoe de oriëntatie in de 
wereld die volgens Merleau-Ponty niet van buitenaf gegeven is, toch kan ontstaan in de 
waarneming. Hoe kunnen we spreken van een boven en onder, een voor en achter, een 
links en rechts, een noorden en zuiden? 

Hij stelt hier het lichaamsschema voorop als een manier om uit te drukken dat het li-
chaam naar-de-wereld-is. Het lichaamsschema is geen positionering in de ruimte, maar 
bepaalt de ruimtelijkheid van een bepaalde situatie. Merleau-Ponty ziet het eigen lichaam 
als een altijd stilzwijgend aanwezig derde moment in de figuur-grond-structuur. Iedere 
figuur tekent zich volgens hem af tegen een dubbele horizon van de uitwendige ruimte en 
de lichamelijke ruimte. Een analyse van de lichamelijke ruimte kan nooit gebaseerd zijn 
op een ruimte die alleen maar rekening houdt met punten en figuren. 

En effet sa spatialité n’est pas comme celle des objets extérieurs ou comme celle des 
‘sensations spatiales’ une spatialité de position, mais une spatialité de situation. […] 
le ‘schéma corporel’ est finalement une manière d’exprimer que mon corps est au 
monde. (Merleau-Ponty 1945: 116-7)
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de l’espace un système objectif et permettent à notre expérience d’être une expé-
rience d’objets, de s’ouvrir sur un “en soi”. “La motricité est la sphère primaire où 
d’abord s’engendre le sens de toutes les significations dans le domaine de l’espace 
représenté”.87 (Merleau-Ponty 1945: 166)

Merleau-Ponty vertrekt dus voor de organisatie van de beleefde ruimte vanuit een diame-
traal tegenovergestelde hoek dan Boulez doet voor de muzikale ruimte. Merleau-Ponty 
stelt juist datgene voorop wat Boulez zo sterk afwijst: het lichamelijk in-de-wereld-zijn 
met een ruimtelijkheid vol toevalligheden, met een eenheid die tot stand komt door een 
intentionele boog. Hij heeft het over een concrete ruimte waarin het lichaam en de mo-
toriek de basis vormen. 

Voor Boulez is het belangrijk dat de compositieruimte in haar totaliteit georganiseerd is. 
Voor Merleau-Ponty verkrijgt de ruimte een situationele samenhang door en in het li-
chaam dat naar-de-ruimte is. De eenheid van deze situationele ruimte wordt niet bepaald 
door een van buitenaf opgelegd ‘systeem’, maar door de lichamelijke intentionaliteit. 
Merleau-Ponty heeft het over een intentioneel gericht lichaam en een beleefde wereld. 
Hij maakt een verschil tussen de concrete ruimte en de virtuele ruimte die op een ver-
schillende manier vanuit beweging ontstaan. De concrete beweging neemt plaats in de 
actualiteit en hecht zich aan een gegeven grond, terwijl de abstracte beweging een gepro-
jecteerde beweging is die de abstracte, virtuele ruimte doet ontstaan. 

Le mouvement abstrait creuse à l’intérieur du monde plein dans lequel se dérou-
lait le mouvement concret une zone de réflexion et de subjectivité, il superpose 
à l’espace physique un espace virtuel ou humain. […] Tandis que le premier (le 
mouvement concret) a lieu dans l’être ou dans l’actuel, le second (le mouvement 
abstrait) dans le possible ou dans le non-être, le premier adhère à un fond donné, 
le second déploie lui-même son fond. La fonction normale qui rend possible le 
mouvement abstrait est une fonction de ‘projection’ par laquelle le sujet du mouve-
ment ménage devant lui un espace libre où ce qui n’existe pas naturellement puisse 
prendre un semblant d’existence. (1945: 129)

Dat een beweging abstract is, betekent dus niet dat de beweging losgekoppeld wordt van 
de waarneming door het subject. Integendeel, het is door een projectie dat de abstracte 
beweging ontstaat. Ze onttrekt zich van de aardse grond en neemt een vrije ruimte in. 
Merleau-Ponty onderscheidt twee soorten projecties: de optisch-geometrische projectie 
in de ruimte en de antropologische projectie waarin het subject in het object wordt ge-
projecteerd. Wat de waargenomen beweging betreft, sluit Merleau-Ponty aan bij Bergsons 
opvatting dat de waargenomen beweging verschilt van de ‘objectieve’ (visuele) beweging.

87 Merleau-Ponty verwijst naar Aphasie und Motorik van Grünbaum, p. 396.

Toegepast op mijn lichaam, duidt het woord ‘hier’ niet op de positie die wordt bepaald 
door de relatie met andere posities of met uitwendige coördinaten, maar op de verankering 
van het actieve lichaam in het object, op de situatie van het lichaam dat zich voor een taak 
ziet staan. In de ervaring wordt de ruimte vanuit een bepaald gezichtspunt beleefd, de toe-
schouwer/luisteraar is niet louter toeschouwer/luisteraar, maar maakt deel uit van de ruimte.

Le corps n’est qu’un élément dans le système du sujet et de son monde et la tâche 
obtient de lui les mouvements nécessaires par une sorte d’attraction à distance, 
comme les forces phénoménales à l’oeuvre dans mon champ visuel obtiennent de 
moi, sans calcul, les réactions motrices qui établiront entre elles le meilleur équili-
bre, ou comme les usages de notre milieu, la constellation de nos auditeurs obtien-
nent immédiatement de nous les paroles, les attitudes, le ton qui leur conviennent, 
non que nous cherchions à déguiser nos pensées ou à plaire, mais parce que nous 
sommes à la lettre ce que les autres pensent de nous et ce qu’est notre monde. 
(Merleau-Ponty 1945: 124)

Volgens Merleau-Ponty is de ruimte heterogeen door het feit dat we in onze waarneming 
steeds vertrekken vanuit een bepaalde betrokkenheid met en een bepaald standpunt te-
genover de wereld. De eenheid van de veelheid aan zintuiglijke indrukken komt tot stand 
door de intentionele boog. Het lichaam bewoont de ruimte en de tijd. Ik ben niet in de 
tijd en de ruimte, stelt Merleau-Ponty, maar ik ben ‘naar de tijd’ en ‘naar de ruimte’. Mijn 
lichaam hecht zich eraan vast en ontsluit ze. Zowel de synthese van de tijd als die van de 
ruimte moet altijd opnieuw begonnen worden. Het is via de bewegingservaring van ons 
lichaam dat we toegang krijgen tot de wereld en het object. Merleau-Ponty noemt het 
een practo-gnosie, die als oorspronkelijk en misschien wel eveneens als fundamenteel moet 
worden gezien. Mijn lichaam heeft geen representaties nodig om de wereld te begrijpen 
en moet zich evenmin onderwerpen aan symbolische of objectiverende functies om dit 
te doen. Merleau-Ponty spreekt van een lichamelijke intentionaliteit die pre-reflectief is. 
De practo-gnosie bestudeert hij vanuit de afasie, een ziektebeeld waarbij mensen de wereld 
niet meer spontaan op een lichamelijke manier ‘begrijpen’ (1945: 164).

Vanuit de motorische disfunctie in de afasie besluit Merleau-Ponty dat het dynamische 
lichaamsschema over het vermogen tot een motorische differentiatie beschikt. Met andere 
woorden, de concrete ruimte is al van tevoren in de structuur van mijn lichaam geschetst 
en zij is een onafscheidelijk correlaat van mijn lichaam. De ruimte krijgt eerst en vooral 
gestalte in de motoriek, in het ‘naar de wereld’ zijn. Daarna kan een voorstelling van de 
ruimte zich daarvan vrij maken en kan een abstracte ruimte gecreëerd worden. 

Même si, dans la suite, la pensée et la perception de l’espace se libèrent de la motri-
cité et de l’être à l’espace, pour que nous puissions nous présenter l’espace il faut 
d’abord que nous y ayons été introduits par notre corps et qu’il nous ait donné le 
premier modèle des transpositions, des équivalences, des identifications qui font 
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Hierin zit het verschil met Bergson die nog spreekt over het bewustzijn van de beweging, 
die op zich geen beweging is en zich dan vertaalt in een beweging. Merleau-Ponty zet 
een stap verder en vertrekt vanuit het waarnemend, beweeglijk lichaam en zegt dat de 
mogelijkheid om te bewegen het bewustzijn tot stand brengt. Onze eigen beweeglijkheid 
is, met andere woorden, het fundament om de beweging van objecten waar te nemen. 

La perception du mouvement […] est elle-même motrice: “le sens du mouvement 
est le projet moteur. Le projet se grave dans la texture même du mouvement et se 
lit en lui […]. On perçoit donc [le] mouvement, son sens, son allure caractéristi-
que, par [les] possibilités motrices du corps propre. (Emmanuel de Saint Aubert in 
Merleau-Ponty [1953] 2011: 26)

De ruimtelijkheid en de perceptie wijzen op de voortdurende bijdrage van de lichame-
lijkheid en op een omgang met de wereld die aan het denken voorafgaat. Merleau-Ponty 
spreekt van een object als ding dat het correlaat is van mijn lichaam. Het ding constitu-
eert zich in de greep die mijn lichaam erop heeft. Het ding is niet in de eerste plaats een 
betekenis voor het denken, maar een structuur die toegankelijk is voor de inspectie door 
mijn lichaam (De Preester 2004: 428).

Deze lichamelijkheid in de waarneming is onder andere door de fysioloog Alain Berthoz 
beschreven: “La vue et le toucher ne pourraient pas nous donner le sens de l’espace sans le 
‘sens musculaire’” (1997: 45). Maar het object als ding is voor Merleau-Ponty meer dan 
onze waarneming ervan. Dit had hij reeds in zijn Phenoménologie de la perception (1945) 
gesteld: “Une chose est une chose parce que, quoi qu’elle nous dise, elle nous le dit par 
l’organisation même de ses aspects sensibles” (1945: 373). Het ding resoneert in mijn 
lichaam en ik resoneer met het ding, stelt Merleau-Ponty. Het waarnemend bewustzijn 
vertoeft daar waar de gemeenschappelijke vibratie mij in staat stelt om het object waar te 
nemen. Er is een interactie tussen mijn lichaamsschema en de structuur van het sensibele 
zijn, een expressieve overeenkomst tussen mijn manier van zijn als waarnemer en het 
object dat mijn lichaam in bezit neemt om waargenomen te worden ([1953] 2011: 16).

Een expressie doet onze blik, onze tastzin, onze oren, ons gevoel voor het toeval, het lot of 
de vrijheid vibreren, omdat ze in ons de diepe structuur die ons in ons lichaam en in de 
wereld geplaatst heeft, wakker maakt. 

[…] une expression fait vibrer notre regard, virtuellement notre toucher, nos oreil-
les, notre sentiment du hasard ou du destin ou de la liberté, ”parce qu’elle réveille” 
en nous le profond arrangement qui nous a installés dans notre corps et par lui dans 
le monde”. (Merleau-Ponty [1953] 2011: 26)

4.2. Bewustzijn en perceptie van de beweging 

Na zijn Phenoménologie de la perception (1945) werkt Merleau-Ponty de thema’s van 
het lichaamsschema en de beweging nog verder uit in Le monde sensible et le monde de 
l’expression (1953). Hij vertrekt hierbij van de bewegingstheorie van Bergson. Bergsons 
bewegingstheorie zet zich af tegen de ‘objectieve beweging’ die hij als een visuele bewe-
ging beschrijft. Bergson vertrekt vanuit een handbeweging van punt A naar punt B. Ik 
neem deze beweging op twee manieren waar, namelijk in de handeling en in het kijken. 
Volgens Bergson brengt het bewustzijn de innerlijke gewaarwording van deze beweging 
teweeg. Tussen A en B bevindt zich een ondeelbare beweging (een interval) als een beeld 
dat zich buiten mij voordoet ([1939] 2010: 119-210).

Les sens laissés à eux-mêmes, nous présentent le mouvement réel, entre deux arrêts 
réels, comme un tout solide et indivisé. La division est l’œuvre de l’imagination, qui 
a justement pour fonction de fixer les images mouvantes de notre expérience ordinai-
re, comme l’éclair instantané qui illumine pendant la nuit une scène d’orage. (211)

Als ik een beweging zie, stelt Bergson, is deze beweging reëel. Ik zie de beweging omdat 
iets voor mijn ogen beweegt, of omdat ik mijn ogen beweeg. Ik ben echter overtuigd van 
de realiteit van de beweging als deze in mij verschijnt als een verandering van toestand of 
kwaliteit. Bergson zet deze twee extreme punten tegenover elkaar: de musculaire gewaar-
wordingen in mij en de voelbare kwaliteiten van de materie buiten mij. Daartussen liggen 
voor hem de lichaamsbewegingen. En als voorbeelden van de voelbare kwaliteiten spreekt 
hij over klank, kleur en licht ([1939] 2019: 219). Merleau-Ponty merkt echter op dat 
alle voorbeelden van een onmiddellijk waarnemen van beweging bij Bergson bewegingen 
van het eigen lichaam zijn, zoals de handbeweging van waaruit hij vertrekt. Bergson stelt 
echter de vraag naar een waarnemend lichaam niet (Merleau-Ponty [1953] 2011: 92).

Dit is het punt waar Merleau-Ponty Bergsons studie over de beweging wil verder zetten. 
Merleau-Ponty plaatst het waarnemende lichaam centraal en stelt dat het waarnemende 
lichaam resoneert met het waargenomen bewegende lichaam. In de perceptie van de be-
weging beweegt het lichaam mee, het resoneert met de beweging. Hierdoor ontstaat een 
vermenging van innerlijke en uiterlijke beweging en van het waarnemende lichaam en 
de objecten (Merleau-Ponty [1953] 2011: 92). Het bewustzijn van de beweging is een 
mogelijkheid om zich te bewegen, een lichamelijke magie. 

Donc notre analyse ne va pas de mouvement de la conscience à conscience d’un 
mouvement qui serait, elle-même, non mouvement, mais vérité du mouvement: 
la “conscience du mouvement” est “possibilité de se mouvoir”, magie corporelle. 
(Merleau-Ponty [1953] 2011: 118)
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2009: 183). Hier sluit Bresson aan bij de bewegingsopvatting van Merleau-Ponty: het 
gaat niet over de beweging op zich, maar over de betrokkenheid van een waarnemer ten 
opzichte van een voorwerp of een geluid én bovendien stelt hij zich als auteur tot taak 
om deze innerlijke betrokkenheid over te brengen naar het publiek door het zorgvuldige 
componeren van de elementen. 

Deze opvatting verschilt van Deleuzes theorie die de beweging op zich laat bestaan en de 
samenhang in het brein van de toeschouwers/luisteraars laat ontstaan. Hij vertrekt van 
Bergsons bewegingstheorie en zijn opvatting van de durée om hieruit conclusies te trek-
ken in verband met de montage. Deleuze spreekt over een nieuw concept van montage 
met een nieuwe ritmiek. 

Au lieu d’un image après l’autre, il y a une image plus une autre, et chaque plan est 
décadré par rapport au cadrage du plan suivant…c’est toute une nouvelle rythmique, 
et un cinéma sériel ou atonal, une nouvelle conception du montage. (1985: 279)

Vanuit het standpunt van een musicoloog is het onmogelijk om atonaliteit en serialisme 
op dezelfde lijn te zetten. Ik begrijp de verwijzing in relatie tot een breuk met de traditio-
nele lineaire causale tijdsstructuur van film. Maar dan blijft de vraagt wat Deleuze bedoelt 
met de nieuwe ritmiek. Hoe komt die ritmiek dan tot stand? Heeft deze ritmiek te maken 
met de beweging in de film? Of wil hij met het nieuwe concept van montage, een nieuwe 
compositieruimte voorstellen? Als dat zo is, welke compositorische verbindingen stelt hij 
hier dan voorop? 

Als het om de waarnemingsruimte gaat spreekt Deleuze dikwijls over het interval 
(l’interstice). Dit duidt de momenten aan waarop de toeschouwer/luisteraar de mogelijk-
heid krijgt om in de waarneming actief in dialoog te gaan met de filmtekst. Het tijdsbeeld 
van de Deleuze zou kunnen geïnterpreteerd worden als een film waarin het beeld de tijd 
geeft aan de toeschouwer om een bewuste reflectieve intentionele act van kijken en luiste-
ren tot stand te laten komen. Maar Deleuze zet zich af van de fenomenologie omwille van 
Husserls statische fenomenologie met het bewustzijn als bewustzijn van iets. Het is dui-
delijk dat Deleuzes voorstel van tijdsbeeld aansluit bij de genetische filosofie van Husserl. 
Maar zijn huiver tegenover de intentionaliteit maakt het onmogelijk om de zintuiglijke 
indrukken van de intentionele act te onderscheiden. Vanuit fenomenologisch perspectief 
lijkt Deleuze de ‘natuurlijke instelling’ (cultureel of persoonlijk bepaalde en gecodeerde 
gewoontes om op bepaalde (film) situaties te reageren) te verwarren met het lichaams-
schema van de toeschouwer/luisteraar. 

Net zoals Bergson vergeet Deleuze het lichaam van de waarnemer mee te nemen in de 
filmperceptie. Met zijn “donnez-moi un corps, c’est d’abord monter la caméra sur un 
corps quotidien” (1985: 246), blijft hij het bewustzijn van de beweging als een zuiver 
bewustzijn hanteren. Dit is het grote onderscheid met de bewegingstheorie van Merleau-

4.3. De waarneming van de filmische beweging bij Merleau-Ponty

In zijn studie over de ervaren beweging en de beleefde ruimte heeft Merleau-Ponty het 
eveneens over de film. In de eerste plaats is de cinéma volgens Merleau-Ponty de imitatie 
van een objectieve beweging. Maar door de camerabeweging, de découpage en de montage 
wordt dit eveneens een expressie. Het geluid, de muziek en het gesproken woord com-
pliceren de expressieve kracht van de film: een visuele leegte vol geluiden en een visuele 
volheid zonder geluid kunnen alleen maar een expressieve kracht krijgen op een intermo-
dale basis. Het ritme is bepalend. De cineast moet een zekere orde zien te vinden in de 
veelheid van filmische elementen die een nieuw geheel tot stand laten komen dat niet tot 
deze elementen gereduceerd kan worden (Merleau-Ponty [1953] 2011: 69).

Ce que nous venons de dire du film visuel s’applique aussi au film sonore, qui n’est 
pas une somme des mots ou des bruits, mais lui aussi une forme. Il y a un rythme 
du son comme de l’image. Il y a un montage des bruits et des sons. […]

Mais ce n’est pas tout. Nous venons de considérer l’image et le son tour à tour. Mais 
en réalité leur assemblage fait encore une fois un tout nouveau et irréductible aux 
éléments qui entrent dans sa composition. Un film sonore n’est pas un film muet 
agrémenté de sons et de paroles qui ne seraient destinés qu’a compléter l’illusion 
cinématographique. Le lien du son et de l’image est beaucoup plus étroit et l’image 
est transformée par le voisinage du son. (Merleau-Ponty 1966: 99)

Merleau-Ponty is gefascineerd door het kussengevecht in Zéro de conduite (1933) van 
Jean Vigo dat visueel vertraagd is en waarin de opgenomen muziek van Maurice Jaubert 
achterstevoren wordt gespeeld. Dit geeft een irreëel effect, constateert Merleau-Ponty. 
Hieruit besluit hij dat het eigen beweeglijke lichaam hiervoor de referentie is. Het gaat 
hier volgens hem om een dissociatie van de overeenkomst van mijn lichaam met de ver-
schijningen ([1953] 2011: 119). 

Merleau-Ponty stelt met andere woorden het pre-objectieve lichaamsschema voor als basis 
voor de waarneming van de beweging in de film. Het lichaam resoneert met de dingen. 
Een antropologische projectie van de beweging projecteert ons in het object zelf. Het 
is de beweging van een soort ‘binnenste’ dat tegenover zijn omgeving ook relaties van 
verankeringen heeft zoals het object verankerd is in mij: “C’est l’ancrage qui comprend 
l’ancrage, c’est déja un alter égo” ([1953] 2011: 2). Hij gaat verder: “Ce ne sont ni l’œil 
ni l’esprit qui perçoivent le mouvement, mais le schéma corporel en son entier, qui vit le 
mouvement tout en prêtant au mouvant sa propre animation” (28).

Ik keer hier terug naar mijn eerste hoofdstuk en naar Bresson als cineast. Volgens Bresson 
is de innerlijke betrokkenheid van een personage ten opzichte van een voorwerp of een 
geluid de echte filmbeweging. Er is een auteur nodig, stelt hij, om de elementen zo samen 
te brengen dat het publiek zich kan engageren in deze innerlijke betrokkenheid (Cardullo 
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De basis van de beweging is immanent, geen ‘representatie’. De bewegingsintentionaliteit 
houdt in dat het lichaam als een bewegend vermogen op een situatie anticipeert. Mer-
leau-Ponty noemt dit de lichamelijke intentionaliteit. In de huidige neuro-fenomenologie 
wordt er meestal gesproken over motorische intentionaliteit.

Evan Thompson omschrijft deze motorische intentionaliteit vanuit een relatie van het sub-
ject met de wereld. Een lichamelijk subject kan niet gespecificeerd worden wanneer ab-
stractie wordt gemaakt van de wereld. Omgekeerd kan de wereld niet gespecificeerd wor-
den los van het subject. Behoren tot de wereld betekent dat er een relatie gelegd wordt met 
de dingen. Dit gebeurt lichamelijk en vanuit een vaardigheid om te bewegen (2010: 247).

Thompson gaat verder in op het beleefde lichaam, dat vervlochten is in de wereld. Het be-
leefde lichaam is het nulpunt van de lichamelijke functies, het ‘hier’, zoals Merleau-Ponty 
het beschrijft. Alles wat verschijnt, staat in relatie tot het ‘hier’. Daarnaast is het onmoge-
lijk om het beleefde lichaam te reduceren tot een intentioneel object van de waarneming. 
Het beleefde lichaam manifesteert zich in de perceptuele ervaring op een impliciete en 
praktische manier als een ‘ik kan’, dat Husserl in contrast zet met Descartes’ ‘ik denk’. 

Husserl contrasts this “I can” with Descartes’s famous “I think”, for the intentional 
structure of bodily subjectivity is not I think a certain thought (ego cogito cogitatum), 
but rather I can and do move myself in such and such a way (Husserl 1989: 159, 228, 
273; see also Sheets-Johnstone 1999: 134-5, 230-2) in this way among others, per-
ceptual experience involves a non-object-directed and implicit awareness of one’s lived 
body, an intransitive and pre-reflective bodily self-awareness. (Thompson 2007: 249)

Alvin Noë beklemtoont de motorische intentionaliteit eveneens in de perceptie van een actie. 

Perceptual experience acquires content thanks to our possession of bodily skills. 
What we perceive is determined by what we do (or what we know how to do); it is 
determined by what we are ready to do. In ways I try to make precise, we enact our 
perceptual experience; we act it out. (2006: 1)

Hij legt de nadruk op de manier waarop beweging de zintuiglijke stimuli verandert. Een 
geluid gaat luider klinken als je dichterbij komt. Maar een geluid geeft ook aanleiding 
om, zonder na te denken, ons lichaam te wenden naar een geluid. Het is vooral dit laatste 
dat te verbinden is met de motorische intentionaliteit van Merleau-Ponty, die pre-reflec-
tief de reflectieve waarneming vooraf gaat. 

De ontwikkelingspsycholoog Daniel N. Stern identificeert de pre-reflectieve ervaring als 
de primordiale ervaring die onmiddellijk geleefd wordt en overblijft als een schets of een 
spoor. Het spoor is er zonder dat het overgezet wordt in één of ander ervaringsveld. Deze 
sporen kunnen echter wel reflectief worden en ze worden dan de ervaring van de dyna-
mische kenmerken van een gebeurtenis (de beweging, de kracht, het temporele profiel, 

Ponty waarin het lichaam denkt in beweging door de bewegingsmogelijkheden van het 
lichaam. Het lichaam wordt het bewegingszintuig bij Merleau-Ponty. Het denkt in bewe-
ging, anticipeert op de waarneming en verifieert zo constant de waargenomen omgeving. 

Vertaald binnen de filmcontext is gericht-zijn-naar-de wereld het referentiepunt van de 
toeschouwer/luisteraar om te resoneren met datgene wat in de film gebeurt. In het eerste 
hoofdstuk heb ik de betrokkenheid van de cineast tegenover datgene wat hij toont de ‘in-
nerlijke beweging’ genoemd, die hij compositorisch overdraagt naar het publiek. Bresson 
vraagt een open houding van het publiek. Hij vraag om eerst te voelen en dan te begrij-
pen: “Quand le public est prêt à sentir avant de comprendre, que de films lui montrent et 
lui expliquent tout!” (1988: 116).

Merleau-Ponty biedt met zijn bewegingstheorie, die hij verbindt met de filmperceptie, 
het theoretische kader om een beter inzicht te krijgen in deze innerlijke beweging en in 
de manier waarop het geluid een specifieke rol speelt in de overdracht van deze innerlijke 
beweging naar het publiek.

5. 
DE INNERLIJKE BEWEGING ALS PRE-REFLECTIEVE 

KINAESTHETISCHE BELEVING

Volgens Merleau-Ponty neem ik in de waarneming een gezichtpunt in om deel te nemen 
aan de wereld. Ik ben dicht bij iets omdat dat iets mijn lichaam in bezit neemt om zich 
te laten waarnemen. Het gaat niet zozeer om een tastbare nabijheid, maar om het feit dat 
het waarneembare zich reveleert door de vibratie in mij. 

Comme conscience qui perçoit, je fais partie du monde et j’y occupe un point de 
vue…je suis près de la chose parce qu’elle prend possession de mon corps pour se 
faire percevoir de lui […] le perçu ne se révèle ainsi que par sa vibration en moi, il 
est donc toujours au delà. ([1953] 2011: 49)

Het gaat over een interne logica die, als zij waargenomen wordt, een zwijgende ‘zin’ aan-
biedt die eerder zeldzaam wordt gereveleerd (49). Ik noem dit een innerlijke beweging 
– de ervaren beweging die gevoeld wordt, vooraleer ze begrepen kan worden. 

Samengevat spreekt Merleau-Ponty over het fenomenale lichaam als een gesitueerd li-
chaam. Een handeling van dit fenomenale lichaam doorloopt niet eerst de objectieve 
wereld: iemand die gestoken is door een mug, kent de plek van de muggenbeet. Hierover 
denkt hij niet na. Van buitenaf kan de beweging wel gethematiseerd worden. Maar het is 
niet ons objectieve lichaam dat we bewegen, het is ons fenomenale lichaam (1945: 123). 
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Sheets-Johnstone ontwerpt een fenomenologie van de zelfbeweging waarin niet de be-
tekenisvorming centraal staat, maar een kinetisch bewustzijn dat een bewustzijn is van 
een kinetische dynamiek die voortdurend verandert en in ontplooiing is (2009: 141). 
Zij stelt de zelfbeweging voor als een dynamische flux die we als kwalitatief ervaren. In 
een dynamische ontplooiing zijn kinaesthetische protenties en retenties geen objecten, 
maar temporele uitzettingen die voorafschaduwen en resoneren. Sheets-Johnstone duidt 
de zelf-beweging die niet bewust is aan als een ‘zuiver fenomeen’. Hiermee bedoelt ze: een 
beweging als fenomeen. 

Om dit te analyseren, stelt ze vier bewegingskwaliteiten voorop. Ten eerste, een tensionele 
kwaliteit die te maken heeft met onze zin voor energie; ten tweede, een lineaire kwaliteit die 
te maken heeft met de contour van het bewegende lichaam en het afgelegde pad (het proces 
van de beweging); ten derde, een amplitudinale kwaliteit die te maken heeft met de expansie 
van de beweging – hoe groot of hoe klein we ze maken, de contractie, expansie; en ten slotte 
een projectionele kwaliteit die te maken heeft met het losmaken van energie en kracht.

De lineaire en amplitudinale kwaliteiten zijn gerelateerd aan de ruimtelijke aspecten van 
de beweging. Tensionele en projectionele kwaliteiten plaatst Sheets-Johnstone bij de tijds-
aspecten van beweging, die echter verbonden zijn met het dynamische aspect van de 
beweging (2009: 143). Sheets-Johnstone beklemtoont dat we de kwaliteiten creëren in 
een belichaamde beweging die we ervaren. Zo creëren we ruimte als we bewegen. We 
bewegen niet alleen in de ruimte, maar creëren ook ruimte.

We formally create space in the process of moving; we qualitatively create a certain 
spatial character by the very nature of our movement – a large, open space, or a 
tight, resistant space for example. In effect, particular spatial designs and patterns 
come into play with self-movement, designs and patterns that have both a linear 
and amplitudinal quality. (2009: 143)

5.2. De effort-theorie van Rudolf von Laban 

De bewegingskwaliteiten van Sheets-Johnstone zijn terug te vinden in de effort-theorie 
van Rudolf von Laban (1879-1958) en de dynamische vormen van vitaliteit van Stern die 
het pre-reflectieve structureren.

Exploding, surging, accelerating, fading, drawn out, fleeting, forceful, powerful, 
feeble, cresting, pulsing, tentative, pulling, pushing, relaxing, floating, fluttering, 
effortful, easy, tense, gliding and many more. […] They are dynamic forms of vitali-
ty. […] They describe a separate kind of experience that structures the pre-reflexive. 
(Stern in Petitmengin et al. 2011: 313-4)

de gerichtheid, het ruimtelijk verloop). Stern noemt dit vormen van vitaliteit (Stern in 
Petitmengin et al. 2011: 308).

Stern onderscheidt in de ontwikkeling van een kind achtereenvolgens de pre-reflectieve 
ervaring, de reflectieve non-verbale ervaring en de reflectieve verbale ervaring. De reflec-
tieve verbale ervaring komt maar tot stand als de vorige ervaringen zijn ontwikkeld. Ook 
de danseres en filosofe Maxine Sheets-Johnstone (2009) stelt dat de taal post-kinetisch 
is. Om een talig denken te kunnen ontwikkelen, is eerst een denken in beweging nodig 
dat vervolgens naast het talig denken blijft verder functioneren. Dit denken in beweging 
krijgt echter in de westerse traditie weinig aandacht. Volgens Sheets-Johnstone zijn er twee 
evidenties in het westerse denken die “het denken in beweging” in de weg staan. De eerste 
evidentie is de cartesiaanse scheiding van lichaam en geest, waarbij het lichaam doet en de 
geest denkt. De tweede evidentie is het feit dat denken enkel in één of ander symbolisch 
systeem mogelijk zou zijn. Het denken in beweging vertrekt echter vanuit de ervaring 
van bewegingen zoals het opheffen van een arm. Voelen en bewegen komen niet samen 
vanuit twee verschillende ervaringsgebieden, maar zijn volledig in elkaar verweven, volgens 
Sheets-Johnstone. Er bestaat niet iets als een “geestes-handelen” dat gescheiden zou zijn van 
een “lichaams-handelen”. Beweging en waarnemen hangen voor Sheets-Johnstone samen. 

Qualities and presences are enfolded into my own ongoing presence and quality. 
They are absorbed by my movement. […] In just such ways, the global dynamic 
world I am perceiving, including the ongoing kinaesthetically felt world of my own 
movement, is inseparable from the kinetic world in which I am moving. Sensing 
and moving do not come together from two separate regions of experience, fortui-
tously joining together by virtue of their happening in, or being part of, the same 
body. […] Movement and perception are seamlessly interwoven; there is no “mind-
doing” that is separate from a “body-doing”. (2009: 32)

5.1. Het denken in beweging van Maxine Sheets-Johnstone 

Denken in beweging is niet het werk van een symboolproducerend lichaam, maar van een 
existentieel resonerend lichaam dat onbemiddeld een dynamische wereld creëert. Een we-
reld die zich voordoet als een verlengd moment en waarin geen referentie naar iets anders 
nodig is. Enkel op die manier kunnen we de fundamentele creativiteit gefundeerd op het 
kinetisch lichamelijke denken ontdekken (kinetic bodily logos). Het gaat om een lichaam 
dat zich opent in beweging en continu doorbreekt in het dansen en in deze dans, in het 
schilderen en in dit schilderij, in muziek en in deze muziek. Een geestesvol lichaam, een 
denkend lichaam dat moment na moment zijn kinetisch lot vervult en zo betekenis geeft 
aan de wereld (Sheets-Johnstone 2009: 36).
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Daarnaast ontwikkelt Laban eveneens een manier om de ervaren beweging vanuit haar 
kwaliteiten te benaderen. Ruimtelijk gezien wordt er dan niet meer gesproken van links 
of rechts, boven of onder, maar van een directe en een indirecte beweging: een beweging 
die gericht is naar iets of gericht geprojecteerd wordt in de ruimte, of een beweging die 
de ruimte inneemt of een ‘bewogen worden’ uitdrukt. Dit is de effort-theorie die Laban 
in 1947 ontwikkeld heeft in samenwerking met F.C. Lawrence, een industrieel manage-
mentadviseur. De inspanning die gedaan wordt om de beweging tot stand te brengen, 
noemt Laban een effort. De kracht waarmee de beweging in tijd en ruimte wordt uitge-
voerd, moet met die tijd en ruimte in proportie zijn. Dit bepaalt de mate van efficiëntie. 
Aan de beweging herkent men de energie van een persoon (mouvement signature). Een 
effort uit zich in de manier van spreken, schrijven en bewegen. Efforts kunnen volgens La-
ban niet alleen in het menselijk bewegen worden waargenomen, maar ook in bewegende 
voorwerpen. Toch maakt Laban een duidelijk onderscheid tussen het waarnemen van een 
menselijke beweging en een voorwerp dat beweegt.

While such measurable factors as speed, force, direction and extension are common 
to both, moving objects and moving people, it is quite clear that the movements of 
the human body differ vastly from those of machines. (1960: 74)

In zijn effort-theorie benadert Laban beweging als een dynamisch proces. Hij observeert 
de beweging vanuit vier duidelijk fundamentele gebieden: de tijd, de ruimte, het gewicht 
(de kracht) en de flow (stroom van de beweging). Deze gebieden zijn telkens van binnen-
uit (vanuit de beweging zelf ) gedefinieerd. De uiterlijke vorm of de traceerbare afgelegde 
weg, speelt hier geen rol. 

Wat de flow betreft, spreekt Laban van bound flow (een gecontroleerde beweging die op 
elk moment kan stoppen) en free flow (een beweging die de ruimte inneemt en in haar 
elan niet te stoppen is). Dit kan eveneens vertaald worden in een ‘bewegen’ en ‘bewogen 
worden’. Daarnaast onderscheidt hij acht basiscombinaties van de factoren tijd, ruimte 
en gewicht (kracht):

Slaan of Gooien (Slashing):  
Krachtig, plots en indirect

Deppen (Flicking)
Licht, plots en indirect

Stoten (Punching)
Krachtig, plots en direct

Tikken (Dabbing)
Licht, plots en direct

Wringen (Wringing)
Krachtig, doorgaand en indirect

Zweven (Floating)
Licht, doorgaand en indirect.

Duwen (Pressing)
Krachtig, doorgaand en direct

Glijden (Gliding)
Licht, doorgaan en direct

Laban heeft zijn effort-theorie ontwikkeld vanuit zijn danspraktijk. In de moderne dans 
en in de animatiewereld (acteren voor animatie en motor capturing) wordt ze gebruikt om 
de ervaren beweging bespreekbaar te maken. Nog voor Merleau-Ponty spreekt Laban over 
de dynamische ruimte waarin het lichaam het centrum is en over het bewegingszintuig als 
‘zesde zintuig’, dat hij op een naïeve wijze in de hypofyse plaatst. 

On ne voit pas au fond le mouvement, on voit seulement des formes changeant leurs 
emplacements. Mais par les yeux – et vraisemblablement par l’haleine d’inspiration 
excitée par la vue d’une forme mouvante – entre en nous un courant magnétique 
qui nous fait vraiment distinguer et comprendre le mouvement. C’est la même 
chose pour l’ouïe et l’oreille. Nous distinguons les vibrations des ondes sonores en 
les entendant, nous les classons comme nuances de bruits quotidiens connues ou 
des harmonies musicales. Mais le sens cinétique d’une voix, d’une onde sonore nous 
est dévoilé dans son existence et expliqué dans sa nuance fluctuante seulement par 
l’organe du sixième sens que je suppose être placé dans l’hypophyse qui correspond 
naturellement avec les organes d’équilibre qui se trouvent dans l’oreille. (2003: 22)

De dynamische ruimte definieert Laban als een ruimte van krachten, intensiteiten en 
texturen die de vormen van de wereld tot stand brengen (figuur 1: het egocentrisch ruim-
telijk lijnenspel). De danser ervaart de ruimte van binnenuit en heeft de keuze om zijn 
bewegingen al dan niet te richten binnen een georiënteerde ruimte. De observator die 
de beweging noteert, kan door de coördinaten van de georiënteerde ruimte de beweging 
positioneren en de richting van de beweging vastleggen in een visuele (geometrische) 
ruimte. Vanuit het zwaartepunt van het lichaam construeert Laban een stelsel van diago-
nalen door de coördinatiepunten op de kubus (zie figuur 2).

Laban plaatst hiermee de ervaren beweging in een externe georiënteerde ruimte, met het 
doel om de beweging visueel te kunnen noteren. 

figuur 1 (bron: www.home.hccnet.nl) figuur 2
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de audiovisuele spiegelneuronen: de spiegelneuronen die gevuurd worden bij het waarne-
men van een audiovisuele beweging. In het artikel “Hearing Sounds, Understanding Acti-
ons: Action Representation in Mirror Neurons” (Kohler et al. 2002) worden de resultaten 
gepubliceerd van een onderzoek over activering van de spiegelneuronen bij het horen van 
een geluid. Het gaat om een onderzoek bij apen waarin de verschillende spiegelneuronen 
worden onderscheiden en benoemd. Het resultaat bij een bepaald neuron in een bepaald 
gebied stemt tot nadenken: hier werd ontdekt dat een geluid dat niet actiegebonden is, 
geen respons in de spiegelneuronen veroorzaakt. Maar bij het kraken van een nootje en 
het scheuren van een stuk papier, bleek dat dit neuron veel sterker reageerde op de eerste 
actie dan op de tweede actie. Het horen kraken van het nootje bracht eveneens een res-
pons teweeg van dat neuron, terwijl er niets gebeurde bij het bekijken alleen. 

Neuron 4 is another example of a selective audiovisual mirror neuron. This neuron 
responded vigorously when the monkey broke a peanut and much less when it rip-
ped a sheet of paper (M). This selectivity was also observed when the monkey saw 
and heard the experimenter breaking a peanut (V+S). The sound alone of breaking 
a peanut produced a significant smaller response (S), thus showing the importance 
of the visual modality for this neuron. However, the vision of breaking a peanut wit-
hout the natural sound triggered no response. Indeed, the sound of a peanut brea-
king is an important signal that the operation is successful. (Kohler et al. 2002: 847)

De onderzoekers hebben het hier over ‘audiovisuele spiegelneuronen’ in het gebied F5 van 
de hersenen die vuren bij het waarnemen van een audiovisuele actie. Deze neuronen, stel-
len de onderzoekers, coderen geen ruimte, maar acties. Als mogelijke conclusie suggereren 
ze dat audiovisuele spiegelneuronen de sleutel kunnen zijn tot de gebaren-communicatie. 

Dit onderzoek is bijzonder interessant in het kader van de audiovisuele media en dit 
om verschillende redenen: de spiegelneuronenonderzoeken leveren informatie op over 
de bijdrage van het geluid in de geanimeerde beweging en maken eveneens duidelijk dat 
geluid een audiovisuele beweging kan oproepen. De vraag is natuurlijk of datgene wat bij 
de apen is vastgesteld, ook geldt voor mensen. 

De discussie die erop volgt, is gericht op de werking van de spiegelneuronen bij de mensen. 
De uitspraak “iemand heeft op de deur geklopt” betekent eigenlijk dat dit geluid (het ge-
klop) een innerlijke representatie van deze beweging teweegbrengt. We herkennen de acties 
van iemand anders, omdat we ze koppelen aan onze eigen innerlijke representatie van acties 
door de spiegelneuronen (Gallese et al. 1996; Rizollati et al. 1996). De discussie brengt het 
onderzoek met de apen naar een menselijk niveau. Als mensen horen wij dus perfect het 
verschil tussen het breken van een nootje en het scheuren van papier. Met andere woorden, 
we horen niet alleen het verschil tussen de geluidsbron, maar we horen eveneens de actie die 
een geluid tot stand brengt. De audiovisuele neuronen zouden een centrale rol kunnen spe-
len in de herkenning van die acties. In deze discussie wordt erop gewezen dat bij het zien of 

Hoewel Laban stelt dat met zijn effort-theorie evengoed geluiden en bewegende voorwer-
pen geanalyseerd kunnen worden, maakt hij wel een duidelijk verschil tussen de mense-
lijke beweging (die ook in geluid uitgedrukt kan zijn) en de beweging van een ding. Het 
grote onderscheid ligt in het feit dat een mens die beweegt zijn eigen beweging voelt, er-
vaart en kan waarnemen. Dit is voelbaar en waarneembaar voor degene die deze beweging 
observeert. De observator bekijkt de beweging niet van buitenaf, maar ‘vat’ de beweging 
vanuit het meebewegen. Dit vormt weer een aanknopingspunt zowel bij het ‘denken in 
beweging’ van Maxine Sheets-Johnstone die een fenomenologie van de zelfbeweging ont-
werpt en bij de resonantie van het lichaam van de waarnemer bij Merleau-Ponty. 

Laban heeft zijn ‘denken in beweging’ vanuit de danspraktijk ontwikkeld zonder fysiologi-
sche of neurologische inzichten. Stern daarentegen duidt heel precies hoe dit pre-reflectieve 
niet-objectgerichte denken mogelijk is. We bewegen constant, mentaal en met ons lichaam, 
stelt Stern. Er zijn volgens hem drie gebeurtenissen die in dynamische vormen van vitaliteit 
overgaan van bij het prille begin van ons leven: de proprioceptie, die een constant veranderen-
de representatie van de beweging geeft in de geest; een ontlading in de motor cortex een hon-
derdtal milliseconden voor de beweging aanvangt en ten slotte zijn er de spiegelneuronen die 
niet alleen vuren als we zelf bewegen, maar ook bij het zien van een beweging van een ander.

This may provide a virtual experience in parallel with proprioceptive experience. 
This adds to the sense of our own vitality as an intending, moving center of activity. 
(Stern in Petitmengin et al. 2009: 317)

De spiegelneuronen maken het mogelijk dat wij virtueel de intenties van anderen kunnen 
ervaren in hun bewegingen. Deze virtuele ervaringen co-existeren met proprioceptieve of 
kinaesthetische belevingen.

De proprioceptie is de gewaarwording van de relatieve positie van onze ledematen in de 
ruimte en hun bewegingen, dankzij een systeem van receptoren in de gewrichten, spieren 
en pezen (De Preester 2004: 393). Het is, met andere woorden, door de proprioceptie en 
de resonantie met de beweging van de ander dat we de beweging van een ander kunnen 
ervaren. Dit vraagt een openheid, omdat de intentionaliteit van de beweging van de ander 
in de beweging zelf tot stand komt en niet in het bewustzijn van de waarnemer van de 
beweging. Maar de vraag blijft van welke intentionaliteit er dan sprake is. Gaat het over 
een objectgerichte intentionaliteit of een motorische intentionaliteit? 

5.3. De spiegelneuronen en het audiovisuele 

De ontdekking van de spiegelneuronen heeft de lichamelijke intentionaliteit, het reso-
nante waarnemende lichaam en de synchroniserende modulatie (attunement) van Mer-
leau-Ponty in een nieuw licht geplaatst. Een aantal onderzoeken zijn specifiek gericht op 
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constateert Gazzola dat in het luisteren naar het geluid eveneens ‘geluisterd wordt naar de 
manier waarop de actie is uitgevoerd om het geluid te laten ontstaan’. 

Vittorio Gallese, Morris N. Eagle en Paolo Migone (2005) verbinden de spiegelneuronen-
theorie met het zich intentioneel afstemmen op het gedrag van de ander in een interper-
soonlijke relatie. Ze wijzen erop dat een empathische respons niet zozeer ‘het spiegelen’ van 
het gedrag van de ander betekent, maar dat het gaat om een automatische simulatie van 
dat gedrag dat kan leiden tot een empathisch begrijpen van dat gedrag. Gallese et al. stellen 
voor om te spreken over het zich afstemmen op in plaats van het spiegelen van een gedrag. 

We suggest that the term [mirroring] be replaced with such locutions as attunement 
or congruent response… What makes active attunement possible and what consti-
tutes the biological basis for such attunement, we propose is the existence of the 
mirror neuronal system and automatic embodied simulation. (2005: 152)

Een aantal ontdekkingen in verband met de spiegelneuronen zijn intrigerend, zoals de neu-
ronen die vuren bij het horen van geluiden, maar niet als die acties slechts worden bekeken, 
en het belang van de transmodale samenwerking van de verschillende zintuigen waarin niet 
zozeer de visuele indruk de informatie verheldert, maar de doelgerichtheid van de actie. 

De nadruk op het herkennen van de actie in het geluid en de gelaagde structuur van 
die actie in Gazolla’s studie van de spiegelneuronen bevestigt het feit dat de studie van 
de waarneming van het geluid, het resonerend lichaam van de waarnemer in rekening 
moet brengen. In het luisteren is het lichaam van de luisteraar het centrum. De waarne-
ming van een geluid is de waarneming van een onzichtbare beweging. Het lichaam als 
bewegingszintuig speelt dus een belangrijk rol. In een geluid zijn verschillende ‘acties’ 
tegelijkertijd aanwezig.

Als ik dit in verband breng met de geluidsanalyses in hoofdstuk IV en het geluid als een 
energetische beweging benader, dan is de actie die een geluid voortbrengt niet alleen 
bepaald door de bewegingskwaliteit van de actie die het geluid tot stand brengt, maar 
eveneens door de ruimte die meeklinkt, de afstand van het luisterpunt tot de klankbron, 
enz. Dit betekent dat de waarneming van de ruimtelijkheid in en van een opgenomen 
geluid, verbonden is met de waarneming van de beweging. In deze benadering komt het 
er niet zozeer op neer om het ‘materiaal’ van de geluidsbron te ‘herkennen’, maar om 
de bewegingskwaliteiten van de acties waarmee het geluid tot stand is gekomen waar te 
nemen of te ervaren. 

Door het denken in beweging centraal te stellen komt de nadruk op de samenwerking 
tussen de zintuigen te liggen. Dit geeft een sleutel in het inzicht van het audiovisuele 
contract: in het audiovisuele contract hecht de energetische beweging van het geluid zich 
aan een zichtbare bron die ofwel de zichtbare actie is waarmee het geluid tot stand komt 
of wel het klinkende object dat het geluid produceert. 

het horen van het kraken van een nootje het gaat om de actie, het werkwoord, namelijk het 
breken van de dop van het nootje, en niet om de context of de persoon die de actie uitvoert. 

Indeed the abstract action representation embodied by audiovisual mirror neurons 
is reminiscent of the way we use verbs in language: the verb ‘break’ is used to present 
an abstract meaning that is used in different contexts: ‘I see you break a peanut’, ‘I 
hear you break a peanut’, ‘I break a peanut’. The verb, just as the responses in audio-
visual mirror neurons, does not change depending on the context in which it is used, 
nor depending on the subject/agent performing action. (Keysers et al. 2003: 635)

De onderzoekers wijzen op het feit dat bij het kraken van een nootje verschillende dingen 
tegelijkertijd gebeuren: we zien de handeling van het kraken en horen de consequenties 
van deze actie. Dit koppelt de motorische, visuele en auditieve kenmerken van de hande-
ling. Met andere woorden, er is sprake van een multimodale integratie die leidt tot een 
betekenisvolle representatie en herkenning van ecologisch relevante acties.

Finally, while previous findings have shown that the ventral premotor cortex con-
tains multimodal neurons integrating auditory and visual information (Watanabe 
1992; Graziano et al. 1999), the present findings substantially extend those results 
by showing how multimodal integration can be used for the meaningful represen-
tation and recognition of ecologically relevant actions. (Keysers et al. 2003: 635)

Valerie Gazolla (2007) gaat in haar doctoraat verder in op de auditieve informatie in 
relatie tot de spiegelneuronen. Zij wijst erop hoe de gelaagde beschrijving van de acties 
die de spiegelneuronen activeren, overeenkomt met de gelaagde structuur van onze werk-
woorden. “The multi-leveled description of actions implemented by mirror neurons thus 
corresponds intriguingly well with the multileveled structure of our verb lexicon” (2007: 
80). Ze stelt de vraag hoe het mogelijk is dat je zo snel weet dat er een feestje bij je boven-
buur aan de gang is als je ‘geluid van muziek en ritmisch gebonk hoort door het plafond 
heen’, terwijl je in je luie zetel een boek aan het lezen bent. Voor haar onderzoek gebruikt 
ze enerzijds een fMRI-scanner en anderzijds visueel en auditief filmisch materiaal als uit-
gangspunt. Ze vertrekt bij haar onderzoek dus van geregistreerde bewegingen. 

Een eerste conclusie van Gazolla is dat bij mensen dezelfde hersengebieden geactiveerd 
worden als bij apen. Verder concludeert ze uit haar onderzoek dat als we het geluid horen 
van iemand die een blikje cola opent, we weten wat die persoon aan het doen is. Onze 
hersenen verbinden dit geluid met de manier waarop we zelf een colablikje zouden ope-
nen en het geluid dat hiermee gepaard gaat. Het lijkt gemakkelijker om het gedrag van 
de ander te begrijpen als het doel duidelijk is. Deze egocentrische interpretatie maakt de 
communicatie tussen personen meestal gemakkelijker en sneller doordat degene die kijkt 
naar de ander een intuïtief gevoel krijgt van wat de ander doet of probeert te doen. In het 
laten beluisteren van geluiden, zoals het trappen van een bal of het gooien van een bal, 
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korte bewegingen (deppen, tikken, stoten) en de continue, directe bewegingen (duwen en 
glijden). Haar techniek (2D-animatie in acrylverf, geanimeerd onder de camera) maakte 
het moeilijk om de bewegingskwaliteiten zoals wringen, slaan en zweven weer te geven. 
Doordat Defrance heeft gekozen voor een 2D-animatie, was ze ruimtelijk beperkt. Hier-
door kon ze moeilijk ‘transversale bewegingen’ tot stand brengen en is haar animatie binnen 
een horizontaal-verticaal gedefinieerde ruimte gevangen (electronische bijlage: bagatellen).

Wat ik totaal onderschat had bij de aanvang van dit onderzoek, is dat het ‘denken in 
beweging’ wel evident is voor een improviserend danser, maar ten dele onbekend terrein 
is voor een animator. Een animator is wel in staat om de bewegingskwaliteiten van een 
handeling of een bewegend voorwerp uit te animeren, maar is niet bekend met de logica 
waarmee de ene beweging uit de andere kan voortvloeien los van een muziekstuk of los 
van een personage of verhaalstructuur. In de uitwerking van de muziek van Michael Weil-
acher, naar de animatie van Silvia Defrance in twee volgende animatiefilms (De Wijzer en 
HSP’s Bagatelle), is de abstracte vrije compositieruimte van Webern vervangen door een 
narratieve logica met personage en omgeving. 

In grote lijnen maakt Weilachers compositie een onderscheid tussen elementen die be-
wegen in de ruimte (gebeurtenissen) en auditieve ruimtes die gecreëerd worden door de 
sonore bewegingen. De kleine depjes die Defrance had geschetst en die bij Weilacher 
marimbamotiefjes zijn geworden, zijn in beide animatiefilms het ankerpunt geworden 
voor het hoofdpersonage. 

Het marimbamotief nodigt uit om een actie uit te animeren. Andere geluiden zoals het 
zacht aanslaan van glazen stolpen is in beide films geïnterpreteerd als een geluid dat het 
aanvoelen van de ruimte weergeeft. Opvallend is dat de twee animatoren met een andere 
luisterstrategie hebben geluisterd. Kuipers heeft eerst meerdere malen geluisterd om de 
structuur van de muziek te begrijpen en te vertalen in de animatie. Spilliaert heeft vooral 
‘ruimtelijk’ geluisterd, zonder rekening te houden met de muzikale vorm. Hij laat de 
texturen in de klank inwerken op de ruimte.

Het is interessant vast te stellen dat in een audiovisuele context niet zozeer de herkenbaar-
heid van het geluid op zich belangrijk is, maar wel de bewegingskwaliteit. Het verbinden 
van het geluid met een visuele bron maakt een virtueel filmisch geluid ‘geloofwaardiger’. 
Het plaatsen van het geluid in een visuele ruimte is in een klassieke narratie de geijkte 
luisterstrategie die aangeduid wordt als het luisteren naar de bron, maar eigenlijk de ver-
binding van een bewegingskwaliteit van en geluid met een visuele bron betekent. Vanuit 
eenzelfde bewegingskwaliteit in het geluid kunnen immers in verschillende contexten 
betekenisverschillen ontstaan. 

Dit is wat Véronique Campan duidt in haar echotheorie met de dislocatie en het appèl. 
Met dislocatie bedoelt ze dat het geluid in een andere visuele context is terecht gekomen. 

6. 
DE BAGATELLEN ALS ONDERZOEK NAAR DE 

BEWEGINGSKWALITEITEN ALS GEMEENSCHAPPELIJKE 
NOEMER IN DE ANIMATIE

Het nadenken vanuit de bewegingskwaliteiten en de energetische beweging als gemeen-
schappelijke noemer van de auditieve en visuele beweging in animatie, was het uitgangs-
punt voor een onderzoek in de kunsten dat ik van 2004 tot 2006 heb geleid. Met de titel 
Animatiefilm vanuit beweging bekeken en beluisterd was het de bedoeling om de interactie 
tussen het bewegende beeld en de klank als beweging, te onderzoeken. 

Als denkkader stond de efforttheorie van Laban voorop, die ik op dat moment nog niet 
verbonden had met fenomenologie of inzichten betreffende de spiegelneuronen. Ik was 
bewust gestart vanuit het auditieve om Labans dynamische ruimte voorop te stellen en 
haar niet op voorhand te laten domineren door een ‘optisch visuele’ ruimte

De opzet van het onderzoek verliep als volgt. De vijfde bagatelle (Bagatellen op. 9) van 
Anton von Webern werd als uitgangspunt genomen. Silvia Defrance heeft deze muziek 
geïnterpreteerd in een abstracte animatiefilm gebaseerd op de bewegingskwaliteiten die 
zij gehoord heeft in Weberns muziek (Silvia’s Bagatelle). Deze animatiefilm werd dan weer 
het uitgangspunt voor een nieuwe soundtrack van Michael Weilacher (Michaels Baga-
telle). Deze soundtrack werd op haar beurt het startpunt voor twee nieuwe animatiefilms: 
één van Frodo Kuipers (De Wijzer) en één van Hans Spiliaert (HSP’s Bagatelle).

Silvia Defrance heeft de muziek van Webern geïnterpreteerd in een abtracte anima-
tiefilm. Vanuit de auditieve waarneming heeft ze de sonore bewegingskwaliteiten vrij 
vertaald in een grafische kalligrafie. De visuele laag heeft een eigen vorm en verloop 
gekregen. Deze vorm is veel klassieker geworden dan de muziek van Webern. Dit is een 
intrigerend gegeven. Voor Defrance was het onmogelijk om een ‘verloop’ te ontdekken 
in de muziek van Webern, maar tegelijkertijd had ze behoefte aan een duidelijk tempo-
reel verloop om de animatie vorm te kunnen geven. Ik heb er toen niet bij stil gestaan, 
maar veel heeft te maken met de allocentrische manier waarop ze de sonore bewegingen 
in de muziek heeft opgevat. Ondanks de haptische eigenschappen van haar grafiek, is 
haar visuele ruimte een optisch geometrische ruimte met een boven en een beneden, 
een links en een rechts en een heel duidelijk kader waarbinnen plotse gebeurtenissen 
kunnen plaatsvinden. De abstracte animatiefilm begint met een ‘ouverture’ waarin alle 
visuele ‘thema’s’ zijn verwerkt (het tableau). Verder volgt de animatie in grote lijnen de 
bewegingskwaliteiten in Weberns muziek. 

Als animator had Defrance al een kort onderzoek gedaan naar de bewegingskwaliteiten van 
Laban binnen de animatiefilm. Zij was in haar experimenten vooral gekomen tot de plotse, 
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7. 
DE ERVARING VAN HET GELUID IS TRANSMODAAL 

Na een uitweiding over het denken in beweging en de bewegingskwaliteiten in animatie, 
keer ik terug naar het geluid. Een aantal vaststellingen bij de muziek binnen de audiovi-
suele context zullen zeker geldig blijven. In de animatiefilm worden verschillende luister-
strategieën die normaal specifiek zijn voor het luisteren naar geluid, overgedragen naar 
de muziek. Toch is het belangrijk om terug te gaan naar het opgenomen geluid, met een 
luisterpunt en een gesitueerdheid van de luisteraar die doorgegeven wordt. In hoeverre 
speelt dit nog een rol als we het hebben over de ervaring van het geluid en niet meer over 
de klankbron of de (externe) ruimtelijke aspecten van en in het opgenomen geluid? 

In Phénoménologie de la perception (1945) gaat Merleau-Ponty slechts per uitzondering in 
op de ervaring van de klank. Hij beschrijft de ervaring van een geluid dat in mijn lichaam 
trilt en nog verder natrilt ‘alsof ik de fluit of de wandklok zelf was geworden’ (1945: 263). 
In dat verband verwijst hij naar de invloed van het geluid in de film op de waarneming 
van een beweging en de interactie van de zintuigen. De zintuigen staan in contact met 
elkaar door zich naar de structuur van de dingen open te stellen. Merleau-Ponty geeft 
hierbij tal van voorbeelden: het breken van een glas met een kristalhelder geluid wordt 
ook door het zichtbare glas gedragen, men voelt de buigzaamheid van een roodgloeiend 
ijzer, uit de beweging van een tak waarvan een vogel is weggevlogen, kan men de soepel-
heid of buigzaamheid van de tak lezen, in het geluid van een rijdende auto hoort men de 
kwaliteit van het wegdek. De verschillende zintuigen leveren verschillende werelden op, 
stelt Merleau-Ponty. Ze leveren elk in hun bijzondere geaardheid manieren op om het 
object als ‘ding’ te moduleren (1945: 262-6).

Binnen het samengaan van de zintuigen ziet Merleau-Ponty de beweging als een virtuele 
beweging, als een fundament voor de eenheid van de zintuigen. Opnieuw heeft hij het 
over de film waarin het geluid de beelden beïnvloedt. Als het geluid plots stilvalt, veran-
dert het hele schouwspel, schrijft hij. Wat met het geluid nog een levendige gezichtsuit-
drukking was, wordt logger en verstart. Woord en gebaar staan in contact met elkaar via 
het lichaam van de toeschouwer/luisteraar. Dit kan omdat mijn lichaam een systeem is 
dat geheel en al uit intersensoriële equivalenties en omzettingen is opgebouwd. De visuele 
ervaring kan zwanger zijn van de auditieve en omgekeerd, volgens Merleau-Ponty. 

Campan verwijst naar deze opvatting van Merleau-Ponty als ze spreekt over het luisteren 
naar het ‘vlees’ van een geluid in de film. Zij stelt dit luisteren naast het luisteren ‘naar de 
bron’ van een geluid. Het is een open luisteren in een totale overgave, een passief engage-
ment zoals een vorm van intentionaliteit zonder object. Het gaat om een sensoriële logica 
die zich ontdoet van de aangenomen gewoontes. 

Met appèl bedoelt ze dat het geluid in de verbinding met deze andere context nieuwe 
betekenissen oproept. 

Het uitgangspunt, de bewegingskwaliteiten in de muziek van Weilacher, is voelbaar tot 
in beide animatiefilms. Er is zowel in de klankbewegingen als in de visuele bewegingen 
een duidelijk verschil tussen de gebeurtenissen en de ruimte die gecreëerd wordt door 
de bewegingen. Een continue, niet gerichte beweging is dikwijls omgezet in een tex-
tuur of in een gevoel van het hoofdpersonage. Plotse, gerichte klankbewegingen met een 
duidelijke aanzet en een duidelijk einde zijn meestal gecombineerd met concrete directe 
visuele bewegingen. Soms lopen de visuele beweging en de klankbeweging parallel, soms 
verbreedt de klankbeweging de visuele beweging, bijvoorbeeld het marimbamotief dat de 
depbeweging volgt en ondersteunt in Michaels Bagatelle.

In dit experiment wordt duidelijk dat bewegingskwaliteiten van een klank doorwerken 
binnen een audiovisuele context. Auditief wordt vooral de ervaring van een ruimte opge-
roepen. In de geanimeerde beweging is er een verschil tussen een object dat geanimeerd is 
en een menselijk, herkenbaar wezen. Zo fascineren in HSP’s Bagatelle de oogbewegingen 
van de vis op een andere manier dan de doos die naar beneden tuimelt. In dit detail is 
vooral merkbaar dat we als toeschouwer/luisteraar ‘meebewegen’ met de animatie, terwijl 
we de vallende doos van op afstand bekijken. Het is de herkenbare beweging van de ogen 
van de vis die gepaard gaat met de virtuele abstracte beweging van de sonore depjes. 

De verschillende luisterstrategieën die in het tot stand komen van de animatiefilms ge-
hanteerd zijn, blijven bruikbaar in het audiovisuele geheel. Wie zich naar het verhaal 
richt, zal vooral letten op gerichte handelingen en de positionering van de klankbronnen 
in de diëgetische ruimte. Tegelijkertijd blijven de sonore bewegingskwaliteiten doorwer-
ken in de visuele bewegingen. Maar de context verandert de balans en niet elke bewe-
gingskwaliteit wordt op dezelfde manier gelezen. Geluiden die zich minder profileren 
en op een indirecte manier de ruimte innemen, worden opgenomen in de auditieve en 
voelbare ruimte die de visuele ruimte tot leven brengt. 

Sheets-Johnstone heeft ons gewezen op een denken in beweging, een denken dat geen 
beelden, geen begrippen, geen woorden nodig heeft. Het lichaam reageert onmiddellijk 
en het denken in beweging is ‘ouder’ dan het mentale denken, zegt Merleau-Ponty. Het 
luisteren spreekt het zelf-bewegen aan vanuit verschillende gebieden: een auditieve geste 
kan zowel een visuele geste oproepen, als de textuur van een oppervlak, een gevoel van een 
beweging of de ervaring van een ruimte. 
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In de derde luisterstrategie, naast het luisteren naar de bron of het luisteren naar het ge-
luid zelf, gaat het om de manier waarop een geluid resoneert in een lichaam. Hier spelen 
de zintuiglijke indrukken en de plaats waar het geluid in het lichaam trilt een belangrijke 
rol. Deze manier van luisteren levert een globale ervaring op die verbonden is met de 
intensiteit van het geluid. Wat de zintuiglijke kwaliteiten van het geluid betreft, kan dit 
om verschillende zintuiglijke indrukken gaan: auditieve, visuele en haptische. Het zijn 
echter de transmodale karakteristieken die niet specifiek aan een zintuig verbonden zijn 
zoals beweging, intensiteit en ritme, die het meest gebruikt worden om de ervaring van 
een geluid te beschrijven. 

Het lichamelijk ervaren geluid verandert de textuur van een ruimte; het geluid kan rust-
gevend of irriterend zijn, kan rust geven of de rust storen. Deze transformatie van de 
ervaren ruimte lijkt het resultaat te zijn van een proces van ritmische afstemming (attune-
ment) op de vibratie van het geluid. Hierdoor kan het gevoel van een exterieure ruimte 
ten opzichte van een innerlijke ruimte verdwijnen en is het mogelijk om de persoonlijke 
‘enveloppe’ op te heffen (Petitmengin et al. 2009: 274).

Dit laatste besluit in dit onderzoek is bijzonder interessant omdat het heel helder om-
schrijft hoe het ervaren geluid, dat niet-reflectief bewust is, het lichaam van de toeschou-
wer/luisteraar meeneemt in een zich afstemmen op het geluid. Hoe op deze manier het 
geluid de ruimte moduleert en hoe het geluid binnendringt in de innerlijke ruimte door 
de persoonlijke ‘enveloppe’ op te heffen. 

Dit onderzoek dat zich op drie luisterstrategieën toespitst, besluit met een schema waarin 
telkens het resultaat, de multimodaliteit, de gerichtheid en de ervaren ruimte van elke 
luisterstrategie naast elkaar gezet worden (Petitmengin et al. 2009: 277).

Ontvangen resultaat Multimodaliteit Gerichtheid Ervaren ruimte

Bron van het geluid Het klinkende object 
of de beweging die de 
klank tot stand brengt

Visualisatie van de 
bron

Focus op de bron

(positionering)

De uitbreiding van de 
ruimte waarbij de bron 
als een transparant 
lichaam wordt ervaren. 

Het geluid als object De auditieve karakter-
istieken van het geluid 

Auditieve kwalitei-
ten die geassocieerd 
worden met of 
vertaald worden in 
quasi-visuele of quasi-
tactiele kenmerken

Niet gericht in de 
ruimte, maar ge-
centreerd rond het 
luisteren met de oren

Verdichting van de 
ruimte tussen de bron 
en het oor. Niet zozeer 
gericht op de herken-
ning van de bron

Gevoeld geluid De lichamelijke reso-
nantie met het geluid

Transmodale gevoe-
lens met visuele, tac-
tiele, olfactieve, kinaes-
thetische resonanties

Niet gefocust, recep-
tief, voorbereid door 
een proces dat het hele 
lichaam erbij betrekt. 

Een synchronisatie[1] 
tussen de innerlijke 
ruimte en de ex-
terieure ruimte.

La sensibilité aux couleurs, aux sons est, pour le phénoménologue, la dimension 
originaire de notre communication avec un monde qui n’était pas encore cristalisé 
en objects. Cette logique sensorielle s’impose comme le retour à une appréhension 
débarrassée des habitudes acquises. (1999: 92)

Daniel Deshays merkt verder op dat de klank zich verankert in het lichaam. Hij wijst op 
het aspect van de textuur, het haptische aspect dat in de klankbeweging is vervat. 

La matière sonore est une donnée constitutive fondamentale de l’ancrage profond 
des sons en nous. Par sa faculté de révéler la matière des objects, de rendre présent 
la chair des corps derrière notre discours, le son nous tient, nous prend et nous bou-
leverse. Il se révèle autant chair des codes que chair des icônes. Et si l’image sonore 
ressuscite la mémoire de la chair, elle émerge comme présence vivante, en train d’être 
vécue à partir de l’écoute, c’est-à-dire dans l’instant aigu de la sensation. (2010: 27)

Het lichamelijk ervaren van een geluid brengt ons – in tegenstelling tot het luisteren naar 
de bron – in een innerlijke wereld. In hoofdstuk IV heb ik geluiden en geluidsaspecten 
besproken die tot de externe ruimtes behoren, de ruimtes die zich buiten het lichaam situ-
eren. Maar diezelfde geluiden kunnen met een andere luisterstrategie ook ervaren worden. 

Ik beschrijf hier een onderzoek van een groep psychiaters, filosofen en artsen (Petitmen-
gin et al. 2009) die om meer greep te krijgen op het pre-reflectieve deel van een auditieve 
ervaring een aantal geluiden (herkenbare en synthetische geluiden) beluisteren vanuit drie 
luisterstrategieën: het luisteren naar de bron, het luisteren naar het geluid als geluid, en 
het ervaren van het geluid. Hun aandacht is niet zozeer gericht op een betere kennis van 
het geluid, maar op het belang van het eerstepersoonsperspectief. 

Het pre-reflectieve deel van een auditieve ervaring omschrijven ze als het deel dat meestal 
verborgen blijft achter de gerichtheid van de aandacht naar het object of de inhoud van de 
ervaring. Om dit deel te ontsluiten, keert het subject terug naar alle zintuiglijke en emo-
tionele dimensies die de ervaring zelf oproept. Hun bevindingen hebben ze gepubliceerd 
in het artikel “Listening from within” (Petitmengin et al. 2009). Wat opvalt, is dat het 
geluid in geen enkele luisterstrategie enkel als auditief wordt ervaren. 

Bij het luisteren naar het geluid zelf, stellen ze de vraag over welke karakteristieken van het 
geluid ze kunnen spreken. Ze merken op dat deze karakteristieken enerzijds verbonden 
zijn met het visuele (zoals hoge of lage tonen) of met het tactiele (de korrel van een geluid, 
de textuur van glas). Bovendien kunnen quasi-visuele auditieve kwaliteiten op hun beurt 
geassocieerd worden met quasi-tactiele kwaliteiten zoals een scherp en hoog schrapend 
geluid. Ze vragen zich af welk proces van identificatie dit onderscheid in kwaliteiten mo-
gelijk maakt. Ze besluiten dat deze tweede strategie van luisteren minder gefocust is op 
een object. Het geluid wordt vooral met de oren waargenomen of herkend. 
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8. 
DE BINNENRUIMTES ALS SFEREN

Petitmengin et al. (2009) hebben het over het opheffen van de grens tussen de binnen-
ruimte en de externe ruimte, het opgenomen worden in het geluid, of het geluid dat het 
lichaam totaal bewoont, zoals Merleau-Ponty het heeft beschreven. Meestal worden bin-
nenruimtes van personages omschreven als ‘mentale ruimtes’ (herinneringen, dromen, 
fantasieën, enz.). Don Ihde geeft echter een ander soort binnenruimte aan, namelijk een 
binnenruimte die verbonden is met de ervaring van een geluid. Hij heeft het dan over de 
stem. Als we luisteren naar iemand die spreekt, kunnen we luisteren naar datgene wat de 
woorden betekenen, of naar de stem als een bron die geplaatst is in de ruimte. We kunnen 
luisteren naar de klankkleur van de stem. Er ontstaat echter in het luisteren naar een stem 
een auditieve aura (auditory aura) die degene die spreekt en degene die luistert omvat.

Vanuit de fenomenologie beschrijft Ihde wat de Duitse filosoof Sloterdijk omschrijft als een 
interfaciale sfeer en intercordiale sfeer (ruimte tussen harten) die hij dan vanuit het diepe ver-
langen naar de toestand in de moederschoot plaatst. Ruimte wordt dan niet referentieel of 
directioneel besproken, maar omni-directioneel. De klank vult de ruimte. Voor Sloterdijk 
is sfeer een dynamische en duale ruimte, waarin geen sprake meer is van object en subject, 
maar van een nobject waarin het onderscheid tussen object en subject opgeheven wordt in 
een samenvallen, in een ondergedompeld zijn, een immersie. Sloterdijk vertrekt van de 
vaststelling dat de mens steeds ruimtes rond zich creëert. In deze intieme ruimtes bevindt 
hij zich echter nooit alleen, maar is hij steeds in relatie mèt (Sloterdijk 2005: 201-31).

Gewoonlijk zijn we bezig met geluiden als geluidsprofielen of soorten akoestiek, stelt Slo-
terdijk. Het oor dient dan de wereld van het inzicht. Het in-de-wereld-zijn stelt Sloterdijk 
voor als het afstand doen van de klankcontinuïteit van de eerste intimiteit in de moeder-
schoot. In een terug verlangen naar deze verbondenheid creëert de mens fonotopen, die 
gedefinieerd zijn door een gemeenschappelijke geluidswereld. Wie ‘samen hoort’ is een 
sonosferische communard, aldus Sloterdijk. Mensen zijn voorbestemd om binnenwerelden 
te delen. Het oor is het orgaan dat intimiteit en openbaarheid met elkaar verbindt. Wat 
zich ook als sociaal leven mag presenteren, het krijgt pas vorm in de specifieke omvang 
van een akoestische stolp die over een groep wordt gezet: “In het muurloze huis van de 
tonen zijn de mensen veranderd in dieren die samen-horen. Ze zijn, behalve wat ze nog 
verder mogen zijn, sonosferische communards” (2005: 33).

Het is door de resonantie dat de herinnering aan de eerste ervaring tot stand kan komen, dat 
een herbeleving mogelijk wordt door het weer oproepen van een oorspronkelijke energie. 
De resonantie is geen objectief gegeven, en volgens Sloterdijk een heel eigen gegeven dat zijn 
oorsprong heeft in zijn heel eigen ervaring in de moederschoot. We kunnen deze gegevens 
intersubjectief benaderen, vanuit het feit dat iedereen ‘de ervaring’ kent, maar niet objectief.

De conclusie van de groep is op bepaalde gebieden verrassend. Het proces van de bewust-
wording van de pre-reflectieve dimensie van het auditieve lijkt geassocieerd te zijn met een 
graduele vermindering van objectgerichte intentionaliteit. Deze vermindering van object-
gerichte intentionaliteit gaat gepaard met een graduele synchronisatie tussen de innerlijke 
ruimte en de exterieure ruimte, een synchronisatie die de twee ruimtes doorlaatbaarder 
maakt. Een aandachtig reflectief luisteren is geen luisteren van binnenuit meer. Het luiste-
ren naar de geluidsbron maskeert de mogelijkheid om naar het geluid als geluid te luisteren, 
wat op zijn beurt het ervaren van het geluid maskeert (Petitmengin et al. 2009: 280-1).

Dit is voor het geluid in de film een bijzonder interessante conclusie en geeft als on-
derzoeker de mogelijkheid om eenzelfde geluid vanuit verschillende luisterstrategieën te 
benaderen. Het feit dat we een geluid horen zonder de bron ervan te zien, biedt de mo-
gelijkheid om de beleefde ruimtes te verruimen en visuele ruimtes op te roepen. Door de 
audiovisuele verbinding roept het geluid de visuele helft die het niet toont in de verbeel-
ding op. Zoals dat ook omgekeerd kan gebeuren: als we naar de bewegende wijzers van 
een klok kijken alsof ze het geluid van de klok voortbrengen, kan deze visuele beweging 
het geluid oproepen. Een klok die stilstaat, roept als beeld niet onmiddellijk een geluid 
op. De beweging is dus wel een essentieel gegeven in de audiovisuele verbinding. Dit was 
al aan bod gekomen bij Ihde.

De tweede luisterstrategie die de groep voorstelt, ligt het dichtst bij het gereduceerde luiste-
ren naar het sonore object van Pierre Schaeffer. Men luistert niet meer naar de bron of naar 
de betekenis, maar naar het geluid als geluid. Terecht merkt de onderzoeksgroep op dat 
we bij het beschrijven van het geluid als geluid, een beroep doen op andere zintuiglijke 
kwaliteiten. De onderzoekers beperken zich tot de visuele en de tactiele kwaliteiten. Op 
zijn minst zou ik hier de dynamiek bijvoegen als kinetische kwaliteit (een klank kan zwaar 
zijn of licht) en de ruimtelijke kwaliteiten (een klank kan hol klinken of sec). Misschien is 
hun schema dan niet meer zo mooi, maar het beklemtoont wel het transmodale karakter 
van het geluid op zich. Deze luisterstrategie heb ik trouwens voortdurend gehanteerd in 
de (reflectieve) beschrijvingen van de verschillende geluiden in de filmfragmenten om 
meer te weten te komen over de eigenschappen van de auditieve ruimte. Ze gaat meestal 
gepaard met het luisteren naar de bron. 

Ten slotte hebben de onderzoekers het over het ervaren van het geluid. Dit speelt in de 
film een bijzondere rol. Als Walter Murch het heeft over de metrogeluiden die weerklin-
ken bij de eerste moord in The Godfather van Coppola, dan bedoelt hij precies dit (On-
daatje 2002: 120). Hoewel het geluid geloofwaardig is in de omgeving van het restaurant 
waar de moord gepleegd wordt, voegt hij het geluid er niet aan toe om meer omgevings-
geluiden in te lassen, maar om de energie die voorafgaat aan de moord, de spanning die 
in de lucht hangt, te verklanken. Als toeschouwer/luisteraar nemen we het geluid niet 
reflectief bewust waar. Maar de spanning in ons lichaam stijgt, door het zich afstemmen 
op het geluid (attunement). 
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van mijn lichaam en algemener van mijn existentie waarvan mijn lichaam niet meer 
dan de gestabiliseerde structuur is. Het ding constitueert zich in de greep die mijn 
lichaam erop heeft. Het ding is niet in de eerste plaats een betekenis voor het den-
ken, maar een structuur die toegankelijk is voor de inspectie door mijn lichaam. 
(De Preester 2004: 428)

Als ik luister naar een geluid, dan kan ik verschillende luisterstrategieën hanteren. ‘Luis-
teren naar’ betekent op zich al dat er een objectgerichte intentionaliteit aanwezig is. Ik 
luister in het dagelijkse leven niet naar een veelheid van vibraties, maar ik maak keuzes in 
de act van het luisteren zelf. Ik luister naar bepaalde geluiden. Dit doe ik op een reflectief 
niveau. In het luisteren naar iets, is het bronluisteren belangrijk. Maar ik stel daarnaast 
een totaal andere luisterstrategie voor. Aanknopend bij Merleau-Ponty’s resonerend li-
chaam en Dan Zahavi’s interpretatie van Husserl (Zahavi 2010: 330) heb ik dit als een 
pre-reflectief, bewust luisteren voorgesteld. Het is mogelijk dat ik pre-reflectief bewust 
ben van geluiden zonder dat het intentionele objecten zijn. Ik spreek dan niet meer over 
het actief luisteren naar geluiden, maar over het passief ervaren van geluiden. 

Ik vat nog even de verschillende strategieën samen die ik ondertussen heb aangehaald of 
voorgesteld: 

-  het luisteren naar een betekenis; 

-  het luisteren naar de bron van een geluid of de act waarmee het geluid is ontstaan;

-  het luisteren naar de positie van een geluid in de ruimte;

-  het luisteren naar de gesitueerdheid van het geluid ten opzichte van de luisteraar;

-  het luisteren naar de ruimte waarin het geluid klinkt;

-  het luisteren naar ruimtelijke aspecten in het geluid die bepaald worden door de vorm, 
de materie, de textuur van het oppervlak, de interne ruimte van het klinkende object;

-  in een opgenomen geluid kan je het luisterpunt en de ruimtelijke signatuur horen;

-  en ten slotte is er een lichamelijk resoneren met het geluid, zonder rekening te hou-
den met de betekenis of de bron van het geluid. 

Een geluid als dat van de kraai heb ik vooral in verband met de ruimtelijke aspecten van 
het geluid besproken. Ik heb het gekras van de kraai gesitueerd in een omgeving met 
andere vogelgeluiden, met geluiden van auto’s, enz. De afstand van het klinkend object 
(de klankbron) tot de microfoon verandert in deze opname. Dit is niet alleen hoorbaar, 
maar ook voelbaar. Op een bepaald moment is het geluid te dichtbij. Het horen wordt 
een lichamelijke reactie.

Los van het feit of we nu meegaan in de hele sferentheorie van Sloterdijk en ons verlan-
gen naar de eerste intieme ervaring in de moederschoot, is het begrippenapparaat van 
Sloterdijk bruikbaar: sferen zijn ervaren ruimtes, fonotopen zijn klinkende ruimtes die 
door een gemeenschap worden gedeeld, sonore communards zijn mensen die samen horen 
en innerlijke werelden delen. In een sfeer luistert men niet naar een geluid, maar is de 
geluidsgolf een nobject: de grens object-subject is opgegeven. Geluid en luisteraar zijn in 
elkaar opgegaan. 

9. 
DE PASSIEVE EN ACTIEVE SYNTHESE IN DE 

VERSCHILLENDE LUISTERSTRATEGIEËN

Vanuit de resonantie met het geluid in plaats van het luisteren naar het geluid, ontsluit 
zich de wereld van de ervaring. In Listening from Within (Petitmengin et al. 2009), dat 
vertrekt vanuit het perspectief van de eerste persoon, ligt de nadruk op het transmodale. 
Het geluid voert ons niet enkel naar een auditieve wereld, maar eveneens naar een visuele 
en haptische wereld. Bovendien kan het geluid ervaren worden in zijn intensiteit, in zijn 
ritme en als een bewegingskwaliteit. Vertrekkend vanuit het geluid als een dynamische 
energetische beweging in correlatie met het luisteren is het geluid een ding geworden in de 
betekenis van Merleau-Ponty. De luisteraar is het centrum van het luisteren van waaruit 
hij zowel gericht naar buiten kan luisteren als omringd kan worden door geluiden (Don 
Ihde 2007: 77).

Merleau-Ponty stelt het object voor als een ding (la chose). Hij stelt het bewegen van het 
lichaam gelijk met een viseren van de dingen doorheen het lichaam en een zich laten 
aanspreken door de dingen, die het lichaam uitnodigen tot een antwoord zonder de om-
weg van de representatie. Het lichaam is niet de dienstmaagd van het bewustzijn, dat het 
lichaam zou verplaatsen naar een punt in de ruimte dat we ons eerst hebben voorgesteld: 
“Pour que nous puissions mouvoir notre corps vers un objet, il faut d’abord que l’objet 
existe pour lui, il faut donc que notre corps n’appartienne pas à la région de l’en soi” 
(1945: 161).

Als systeem van motorische en perceptuele krachten is het lichaam geen object voor 
een ‘ik denk’, maar “c’est un ensemble de significations vécues qui va vers son équi-
libre” (PP 179). De ervaring van het lichaam onthult een bestaanswijze die ambigu 
is: het lichaam is en een object en een bewustzijn. Bij Merleau-Ponty is de ervaring 
niet langer een zuivere act van het constituerend bewustzijn. De ruimtelijkheid en 
de perceptie wijzen op de voortdurende bijdrage van de lichamelijkheid, en op een 
omgang met de wereld die veel ouder is dan het denken. Een ding is het correlaat 
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het werk van Marcel Jousse88) die dit geluid in een conferentie in september 2011 in Lyon 
hoorde, bracht dit geluid hem terug naar zijn kinderjaren. Hij schreef mij in een e-mail:

J’ai beaucoup apprécié ton intervention à Lyon, et elle m’a fait comprendre notre 
synesthésie naturelle : quand j’ai écouté ‘avec mon corps’ le croassement des cor-
beaux que tu nous a fait entendre, j’ai reVU tout un pan de mon enfance dans le 
Nord de la France – à chacun sa madeleine … et voilà comment cela se rattache à 
ce que j’ai trouvé dans les cours de Jousse: nous sommes impressionnés, ces impres-
sions prises dans notre système mimique deviennent des mimèmes et ces mimèmes 
s’accrochent à des mimèmes préexistant en nous; d’où l’importance de nos premiè-
res impressions: les mimèmes suivants viennent s’y accrocher et nous avons en nous 
des pelotons de mimèmes (tous interactionnants – il faudrait dire: inter-gestuants 
en micro-gestes) et un sens en évoque un autre. Ça doit être particulièrement im-
portant dans le cinéma, toute cette inter-cinétique de mimèmes se rappelant les uns 
les autres – c’est organique, sinon, c’est mécanique.

Sienaert geeft hier duidelijk aan hoe een geluid vanuit de ervaring transmodaal werkt en 
beelden, herinneringen en ervaringen kan oproepen. Door zich lichamelijk te situeren in 
de opname van het geluid, wat mogelijk gemaakt is doordat het luisterpunt in afstand 
verandert ten opzichte van de bron, maar tegelijkertijd een heel klankschap meegeeft, 
voert het geluid hem naar zijn kindertijd, of maakt het geluid zijn kindertijd weer actu-
eel. Maar hij geeft nog iets mee: de interactie tussen en de opbouw van de zintuiglijke 
indrukken in een mensenleven. Door het geluid is een innerlijke waarneming ontstaan: 
een herinnering. 

Ik keer terug naar Husserl. Volgens Zahavi maakt Husserl het verschil tussen een in-
nerlijke waarneming die reflectief is en een innerlijk bewustzijn dat pre-reflectief is. Dit 
innerlijk (zelf )bewustzijn verbindt hij met het perspectief van de eerste persoon die de 
ervaring essentieel karakteriseert. Een concrete en volle structuur van alle beleefde erva-
ring is een temporeel veld met protentie, eerste impressie en retentie. Zahavi verbindt de 
structuur van het innerlijk bewustzijn met het innerlijke tijdsbewustzijn. 

To put it differently, when Husserl discusses inner consciousness and when he dis-
cusses inner time-consciousness he is not discussing two different issues. Rather 
Husserl’s investigation of the structure of inner time-consciousness (protention – 
primal impression – retention) must be seen as an investigation of the (micro)
structure of inner consciousness. Indeed, Husserl’s investigation of inner time-con-
sciousness must precisely be appreciated as a profound contribution to an under-
standing of pre-reflective self-manifestation of our experiences. […] Inner time-

88 Jousse is een tijdgenoot van Merleau-Ponty en heeft als antropoloog eveneens het beleefde 
lichaam centraal gezet in zijn denken. Zie ook Nathalie Depraz 2011: 75-80. 

Mijn lichaam is gesitueerd ten opzichte van dit opgenomen geluid en mijn lichaam mo-
duleert tijdens het luisteren naar en het beleven van dit geluid. Ik ben kinaesthetisch be-
wogen door dit geluid. Hoewel ik de vogel niet zie en de opname voorgesteld kan worden 
in een virtuele, niet zichtbare ruimte, luister ik toch op een belichaamde manier naar dit 
geluid. Als luisteraar ben ik in een ‘hier’ in de betekenis van Merleau-Ponty ten opzichte 
van het geluid. 

Het is nu belangrijk om de de fenomenologie van Merleau-Ponty terug te koppelen naar 
Husserl. In het derde hoofdstuk heb ik beschreven hoe in de statische fenomenologie van 
Husserl de kinaesthetische gewaarwording een rol speelt in het tot stand komen van de 
intentionele act. Husserl maakt eveneens het verschil tussen waarneming en gewaarwor-
ding. Voor Husserl is het lijf zelf een waarnemingsorgaan, niet alleen omdat het zintuigen 
heeft, maar eveneens door de kinaesthetische gewaarwordingsseries waarvan de gewaar-
wordingsacts afhankelijk zijn en waardoor ze gemotiveerd zijn. Husserl onderscheidt twee 
soorten gewaarwordingen (Empfindungen): enerzijds deze die de kenmerken van de din-
gen constitueren (Merkmalempfindungen) en anderzijds de motiverende gewaarwordin-
gen (kinaesthetische Empfindungen). De twee soorten gewaarwordingen staan met elkaar 
in correlatie, waarbij de tweede de eerste motiveren (De Preester 2004: 329). 

In een reflectief waarnemen werken de zintuigen op een bijzondere manier samen. Dit is 
ondertussen ook al in de neurologie aangetoond en ik verwijs hierbij naar Alain Berthoz’ 
Le sens du mouvement (1997) waarin hij het samengaan van het luisteren naar de bron en 
het kijken lokaliseert in de “colliculus supérior” en verder beschrijft (1997: 86-92). Zijn 
beschrijving is heel duidelijk: het samengaan van het kijken en luisteren hangt samen met 
de beweging. 

Daarnaast zijn er pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen die de reflectieve, in-
tentionele act motiveren. Deze gewaarwordingen zijn gekenmerkt door een lichamelijke 
intentionaliteit. In de passieve synthese is intentionaliteit niet zozeer een objectgerichte 
intentionaliteit, als wel een openheid naar de wereld, een open gevoeligheid die geen 
duidelijke object-subjectstructuur heeft. 

Ik heb de passieve synthese besproken bij de akoemenologie van Joseph Smith die deze 
passieve synthese in de constitutie van een muziekstuk of een geluidencompositie stelt 
tegenover de actieve constitutie van een visueel intentioneel object. De intentionaliteit 
werkt anders in het luisteren dan in het kijken, stelt Smith. Het is een passieve intentio-
naliteit die als affectief ervaren wordt (Smith 1979: 109).

Ik kom terug op het gekras van de kraai. Op zich affecteert dit geluid ons omdat het ons 
zo dicht op de huid zit. Voor de Zuid-Afrikaanse antropoloog Edgar Sienaert (vertaler van 
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10. BESLUIT

In dit hoofdstuk heb ik de compositieruimte in de muziek (Boulez) geplaatst tegenover 
de waargenomen ruimte van Merleau-Ponty. Boulez doet een beroep op de axiomatische 
methode van Rougier om een coherentie tot stand te brengen waarin de relationele struc-
turen zich volgens veranderlijke schema’s organiseren. Tegenover deze streng van bui-
tenaf gestructureerde compositieruimte, heb ik de beleefde ruimte van Merleau-Ponty 
geplaatst. In deze ruimte ontstaat de oriëntatie en de ordening van de objecten vanuit 
een lichaamsschema, een zijn-naar-de-wereld. Bij Merleau-Ponty is de ruimte dus geen 
milieu waarin de objecten zich rangschikken, maar een middel waardoor de plaatsing van 
de objecten vooreerst mogelijk wordt. 

Deze plaatsing van de objecten is verankerd in het gesitueerde lichaam van de waarnemer. 
De structuur van het object (als ding) komt tot stand in de waarneming. De eenheid in 
de veelheid aan zintuiglijke indrukken komt tot stand in de intentionele boog. Merleau-
Ponty spreekt met andere woorden eveneens over structuur, maar met een heel andere 
betekenis dan bijvoorbeeld Boulez die de structuur objectief buiten het lichaam plaatst. 

Wat de beweging betreft, werkt Merleau-Ponty verder op de bewegingstheorie van Berg-
son. Hij merkt op dat Bergson de waarnemer zelf vergeten is in zijn bestudering van de 
waarneming van de beweging. Een beweging wordt waargenomen vanuit de eigen be-
wegingsmogelijkheden van de waarnemer, stelt Merleau-Ponty. De waarnemer verbindt 
zich met de beweging en resoneert ermee. Maar de beweging resoneert ook in hem. De 
ervaring van niet-objectgerichte pre-reflectieve kinaesthetische gewaarwordingen komt 
tot stand door de passieve synthese.

Door het beleefde lichaam van de waarnemer centraal te stellen, legt Merleau-Ponty de 
nadruk op het belang van de beweging in de zintuiglijke waarneming en op de lichame-
lijke resonantie. Hij stelt een ‘denken in beweging’ voor dat het talige denken voorbereidt 
en hiermee blijft co-existeren. 

Aan de basis van dit ‘denken in beweging’ liggen de bewegingskwaliteiten die ik verder 
heb uitgewerkt aan de hand van de effort-theorie van Laban. Het denken in beweging 
en het objectgerichte denken functioneren niet naast elkaar, maar beïnvloeden elkaar 
voortdurend. De bewegingsintentionaliteit speelt een rol in de waarneming. De kinaes-
thetische gewaarwording motiveert de intentionele act. Omgekeerd sluit het gefocust zijn 
op bepaalde zintuiglijke indrukken andere zintuiglijke indrukken uit. Wat wordt waarge-
nomen, is eveneens afhankelijk van de gerichtheid van de aandacht. 

Wat de filmbeweging betreft, merkt Merleau-Ponty op hoe ons lichaamsschema (ons 
zijn-in-de-wereld) een rol speelt in de filmperceptie. Het is door ons lichaamsschema dat 
we ons bewust worden van de vertragingen in de visuele beelden en de manipulatie van 

consciousness has no self-manifestation of its own, but is the very non-objectifying, 
pre-reflective self-manifestation of the experiences, it is a core feature of experience 
(and not an independent constitutive dimension). (2010: 334-6)

Vanuit de koppeling die Zahavi maakt tussen het innerlijke tijdsbewustzijn en het zelf-
bewustzijn, kunnen we inzicht krijgen in de belichaamde ervaring van een film en de rol 
die het geluid hierin kan spelen. Via het geluid dat kinaesthetisch en pre-reflectief wordt 
ervaren, wordt mijn lichaam door de resonantie met het geluid gemoduleerd. In die zin 
kan de toeschouwer/luisteraar in het geluid zich afstemmen op de ervaring die de cineast 
hierin heeft vervat. Maar tegelijkertijd blijft hij zichzelf en zal hij eveneens vanuit zijn 
zelfbewustzijn de elementen in de film vanuit zijn eerstepersoonperspectief tot een zinvol 
geheel structureren. De film wordt een structuur voor de toeschouwer/luisteraar waarvan 
de eenheid tot stand komt in de intentionele boog. 

Als we het lijstje van de luisterstrategieën bekijken, dan zijn het de twee eerste die onder 
het reflectief bewust intentioneel luisteren vallen. De andere luisterstrategieën worden 
pas een intentioneel luisteren als we er echt op focussen, maar meestal ervaren we deze 
aspecten in het luisteren als pre-reflectief en reageren we hierop vanuit een gesitueerd, 
resonant lichaam. Binnen het luisteren kunnen we deze passieve synthese verbinden met 
het panische luisteren dat Roland Barthes heeft voorgesteld in zijn artikel L’écoute ([1976] 
1982: 217-30). Véronique Campan heeft in L’écoute filmique (1999) dit panische luiste-
ren verbonden met het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl. In haar voetspoor ben ik 
ingegaan op de ruimtelijkheid van het geluid en de ‘akoestische’ sporen in het geluid. Dit 
heeft mij vooral inzicht gegeven in het transmodale kracht van het geluid als energetische 
beweging dat ik niet alleen hoor, maar ook met mijn resonant lichaam-in-de-wereld waar-
neem. Het geluid verbindt niet alleen verschillende zintuigen samen, maar laat eveneens 
vanuit het luisteren verschillende beleefde ruimtes co-existeren. 
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HOOFDSTUK VI. 

Het geluid in de film als ‘innerlijke beweging’

1. 
INLEIDING

 
In dit laatste hoofdstuk wil ik terugkomen op de problematiek van de plaats van het op-
genomen geluid in de totaliteit van de film. Ik keer terug naar de audiovisuele perceptie 
in het perspectief van het audiovisuele contract en het audiovisuele akkoord dat ik in 
hoofdstuk II heb voorgesteld. 

Ondertussen heb ik in hoofdstuk III en in hoofdstuk V een fenomenologische benade-
ring van het opgenomen geluid en het geluid in film voorgesteld. Hiervoor heb ik me 
gebaseerd op de genetische fenomenologie van Husserl zoals Dan Zahavi ze heeft geïn-
terpreteerd (Zahavi 2003, 2010; Gallagher & Zahavi 2008) en de fenomenologie van 
Merleau-Ponty (1945, [1953] 2011). In hoofdstuk IV en V ben ik vooral ingegaan op 
de eigenheid (heautonomie) van het opgenomen geluid. Ik heb mijn onderzoek specifiek 
gericht naar het opgenomen geluid in de film als één van de elementen van de klankband 
naast de muziek en het gesproken woord. Wat de specifieke kenmerken van het opgeno-
men geluid betreft, heb ik twee invalshoeken uitgewerkt, namelijk de ruimtelijkheid in 
en van het opgenomen geluid als een ‘echo’ van het oorspronkelijke geluid en het geluid 
als een energetische beweging, ervaren en waargenomen door een belichaamd subject.

In hoofdstuk V heb ik eveneens de compositieruimte zoals ze voorgesteld wordt door 
Boulez (1963) geconfronteerd met de ‘structuur’ van de film die in een belichaamde 
waarneming tot stand komt in de intentionele boog, zoals Merleau-Ponty de eenheid 
van de zintuigelijke indrukken beschrijft. De twee opvattingen over het samen-stellen van 
elementen en het tot stand laten komen van een ‘eenheid’ in die com-positie, staan diame-
traal tegenover elkaar. Men zou kunnen stellen dat Boulez de kant van de maker belicht 
die noodzakelijkerwijze vanuit een compositiesysteem vertrekt waarin de structuur de 
inhoud bepaalt, om de samenhang in een compositie te verzekeren, en dat met de benade-
ring van Merleau-Ponty de kant van de waarnemer is belicht die op zijn beurt de samen-
hang van de filmische elementen tot stand laat komen in zijn “belichaamde waarneming”. 
De vraag die ik hierbij stel is echter in hoeverre de intentionele boog die de eenheid van 
de zintuiglijke indrukken van de beelden en de geluiden vormt, ook voor de cineast de 
samen-stelling (com-positie) van de filmische elementen bepaalt. 

de muziek in het kussengevecht uit Zéro de conduite van Vigo. In de waarneming gaat het 
niet om de beweging op zich, maar om de betrokkenheid van de waarnemer op wat hij 
waarneemt. Deze betrokkenheid kan actief of passief zijn. Soms richt hij zijn aandacht, 
soms wordt hij bewogen. 

Zowel bij Chion als bij Deleuze ontbreekt een plaats voor de passieve synthese in hun 
‘theorie van het audiovisuele’. Zij spreken niet over een resonant lichaam in de perceptie 
van de film. Chion betrekt de beweging niet in zijn audiovisueel contract. Deleuze ver-
trekt net als Merleau-Ponty van de bewegingsopvatting van Bergson. Deleuze heeft echter 
niet dezelfde stap gezet na Bergson als Merleau-Ponty die het pre-objectieve lichaams-
schema als basis stelt voor de waarneming van de beweging in de film. Door de passieve 
en actieve synthese in het luisteren te laten co-existeren en de nadruk te leggen op het 
transmodale geluid, kan het geluid als innerlijke beweging de binnen- en buitenwereld 
met elkaar verbinden. In mijn volgende en laatste hoofdstuk wil ik dit duidelijker aanto-
nen aan de hand van concreet materiaal. 




