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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. 
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bepaalde harmonie van subtiele relaties tussen visuele en auditieve elementen, waarbij 
elk shot van een hand of een gezicht autonoom wordt. Truffauts kritiek duidt meteen 
aan dat gezien de breuk met de canon van de klassieke film er gezocht moet worden naar 
een andere benadering van de relatie tussen het beeld en de klank (en dus ook beeld en 
geluid) in de film. Bresson brengt immers de filmische elementen samen zonder causale 
verbanden. Hij spreekt over de film als le cinématographe, het schrijven met bewegend 
beeld en klank (wat vooral geluid inhoudt bij hem). Voor Bresson is film geen weergave, 
geen representatie van een wereld. 

Bresson stelt dat de echte filmbeweging de innerlijke betrokkenheid is van een personage 
bij een geluid of een object in een film. Het gaat om een betrokkenheid ten opzichte van 
wat te zien en te horen is in een film en niet om de beelden en geluiden zelf. Hij spreekt 
over een vie cinématographique dat door de wisselwerking tussen beeld en beeld, beeld en 
geluid, geluid en geluid, op een subtiele manier gegeven wordt aan de personages en de 
objecten in de film. Het is op die manier dat een eenheid in de compositie ontstaat voor 
Bresson (1975: 56). Een film is geen weergave van de realiteit, maar een constitutie die hij 
als cineast in een uiterst precieze compositie van beeld en geluid tot stand brengt. Bresson 
spreekt impliciet over het perspectief van de eerste persoon. Hij wil het verhaal niet op een 
subjectieve manier vertellen, maar de ervaring zo overbrengen dat ze de toeschouwer/luis-
teraar kan ontroeren. In fenomenologische bewoordingen stelt Bresson dat de coherentie 
van de film ontstaat in de intentionele boog die hem als cineast vanuit het perspectief van 
de eerste persoon wordt aangereikt. Ik voeg hieraan toe dat hij dit eerstepersoonsperspectief 
die hij in de découpage van geluid en beeld en in de montage heeft uitgewerkt, overdraagt 
naar de toeschouwer/luisteraar. De kleinste nuances kunnen belangrijk zijn om bij te 
dragen tot een betere overdracht van de ervaring.

In zijn artikel (2008) over Bressons Un condamné à mort s’est échappé (1956) beklemtoont 
Belton de specifieke kwaliteiten van de geluiden die de waarneming ‘motiveren’. Belton 
introduceert een fenomenologische benadering van het geluid in de film van Bresson. Ik 
heb dit uitgangspunt gekaderd in de genetische fenomenologie van Husserl en in verschil-
lende fenomenologieën van geluid, geluid in film, en muziek (Ihde, Campan, Smith). 

In hoofdstuk V heb ik duidelijk gesteld dat de ervaring van het geluid transmodaal is. 
Door het denken in beweging centraal te stellen, komt de nadruk te liggen op de samen-
werking tussen de zintuigen. Het denken in beweging functioneert naast en samen met het 
object-gerichte denken en opent voor het geluid een benadering die meestal onbesproken 
blijft in de filmtheorie, namelijk de aandacht voor het pre-reflectieve luisteren. Dit gaat 
over het ervaren van geluiden naast het luisteren naar geluiden. 

Het ervaren en beleven van geluiden wordt pas bespreekbaar vanuit een fenomenologie 
die het lichaam van de luisteraar centraal plaatst en de beschrijving laat vertrekken vanuit 
een eerstepersoonsperspectief. Dit maakt het niet alleen mogelijk om vanuit de correlatie 

Dit zou betekenen dat in de samen-stelling van de filmische elementen de cineast ver-
trekt van een eerstepersoonsperspectief en een ego-centrische benadering van de filmische 
elementen en niet van een derdepersoonsperspectief met een allo-centrische benadering van 
de filmische elementen. Een overdracht van een ervaring in een film komt dan niet tot 
stand door de verbinding tussen de verschillende filmische elementen zoals Deleuze het 
voorstelt, maar door de overdracht van het eerstepersoonsperspectief vanwaaruit de film tot 
stand is gekomen naar het eerstepersoonsperspectief van de toeschouwer/luisteraar, die elk 
op hun beurt een cruciale rol spelen in het tot stand komen van de film als een eenheid. 

Het is vanuit dit perspectief dat ik de concepten van syncope (Chion 1990) en synchrese 
(Campan 1999) in het concept van ‘harmonische’ en ‘disharmonische’ audiovisuele ak-
koorden heb geherdefinieerd. Hierbij is het belangrijk om een verschil te maken tussen 
een eerstepersoonsperspectief van een ervaring en een subjectieve (psychologische) ervaring. 
In het geluid is dit verschil gemakkelijk te maken: het is niet omdat een bepaald geluid 
bepaalde persoonlijke associaties oproept bij de maker dat deze associaties door dit ge-
luid tot stand komen bij de toeschouwer/luisteraar. De ervaring leert de cineast dat hij 
om subjectieve ervaringen zoals bijvoorbeeld emoties over te brengen, dat hij die moet 
constitueren. Er is echter wel een intersubjectieve ervaring van een geluid mogelijk en een 
kinaesthetische ervaring die de thematische ervaring motiveert. Ik geef een voorbeeld: in 
het geluid van de kraai herkent iedereen vanuit zijn eerstepersoonsperspectief de ruimtelijke 
afstand van de luisteraar tot de geluidsbron. Op het moment dat de vogel als het ware ‘in 
de nek’ van de luisteraar komt te zitten, reageert de luisteraar lichamelijk en dus vanuit 
een eerstepersoonsperspectief. Welke persoonlijke, subjectieve associaties dit teweegbrengt, 
verschilt van luisteraar tot luisteraar en door een bepaalde context kan de inhoud van deze 
associaties geconstitueerd worden.

Met andere woorden, door in te gaan op de ruimtelijkheid van het opgenomen geluid en 
de bewegingskwaliteiten van het geluid als energetische beweging, heb ik een terminolo-
gie voorgesteld die de pre-reflectieve ervaring van het geluid vanuit een eerstepersoonsper-
spectief bespreekbaar maakt, zonder reeds in termen van een puur subjectieve ervaring, 
een emotie of een herinnering te spreken. Door deze belichaamde aandacht voor het ge-
luid is het mijns inziens mogelijk om als cineast het geluid als een heautonome filmische 
component binnen de filmische structuur in te zetten. 

In dit hoofdstuk probeer ik te beschrijven hoe de ervaring van de pre-reflectieve bewuste 
beleving van het geluid een motiverende rol speelt in de overdracht van een ervaring. Bij 
wijze van inleiding schets ik de gedachtegang die ik tot nu toe gevolgd heb vanuit dit 
perspectief.

Truffaut wijst op de breuk met de ‘canon van de klassieke film’ in zijn kritiek uit 1956 op 
Bressons Un condamné à mort s’est échappé (1956). De opeenvolging van de shots is na-
melijk niet langer bepaald door een scenische dramaturgie, maar in functie van de vooraf 
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Met de casestudie van Elephant (1989) van Alan Clarke heb ik het audiovisuele akkoord 
voorgesteld als een audiovisueel moment waarin complexe en subtiele verbindingen tus-
sen beeld en klank tot stand komen. Vanuit de genetische fenomenologie van Husserl 
leren we dat dit moment in de drieledige structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn als 
tijdsveld wordt ervaren. Binnen de audiovisuele waarneming wordt dit audiovisuele ak-
koord een knooppunt waarin verschillende werelden samenkomen. 

In dit audiovisuele akkoord speelt niet zozeer de auditieve herkenbaarheid van de klank-
bron een belangrijk rol in het herkennen van een geluid, maar vooral het luisteren naar de 
(complexe) actie die het geluid tot stand laat komen. Dit is wat we leren uit de neurolo-
gische onderzoeken van Gazolla (2007).

Hiermee wordt Chions concept van de synchrese als basis van het audiovisuele contract 
verfijnd: het gaat om het samenkomen in de audiovisuele waarneming van een opgeno-
men geluid als energetische beweging met een eigen ruimtelijkheid en een zichtbare bron 
van het geluid of een zichtbare actie die synchroon met de geluidsbeweging geïnterpre-
teerd kan worden.

In deze beschrijving van de audiovisuele waarneming verschuift het accent naar de be-
schrijving van de luisterstrategie. Dit heeft als consequentie dat de cineast niet alleen het 
geluid als filmisch element hanteert, maar ook de verschillende luisterstrategieën binnen 
het klankconcept van zijn film opneemt. 

In dit laatste hoofdstuk bespreek ik in verschillende stappen de consequentie van de feno-
menologische benadering van het geluid en het luisteren binnen een audiovisuele waar-
neming. Vanuit dit perspectief, stel ik de vraag naar de rol van het geluid binnen de over-
dracht van een ervaring in de film. In dit kader stel ik de filmfenomenologie van Vivian 
Sobchack voor. Zij zet in het begin van de jaren negentig een eerste stap in de filmtheorie 
om het lichaam van de waarnemer centraal te stellen in de filmperceptie. Hiermee wijkt 
ze af van Deleuzes filmtheorie die, op de keper beschouwd, en ondanks zijn filosofische 
noties omtrent het belichaamde denken, nog te veel aansluit bij het connectionistische 
cognitivisme van de jaren tachtig dat, gebaseerd op input en output, geen rekening houdt 
met de zintuiglijke en motorische verbondenheid van en lichaam met de omgeving. Het 
is immers pas vanaf de jaren negentig dat in een belichaamde benadering van het brein 
(embodied dynamicism) het cognitief onbewuste niet langer los gezien wordt van de emo-
ties en de bewegingen (motor actions) in de wereld (Thompson 2007: 4-5).

In het volgende hoofdstuk wil ik een aantal suggesties uitwerken die volgens mij bijdra-
gen tot een beter inzicht (in theorie en praktijk) in de rol van het geluid in de overdracht 
van een ervaring in de film, namelijk het eerstepersoonsperspectief in de creatie en de waar-
neming van de film; de superpositie van auditieve en visuele ruimtes in de creatie en de 
waarneming van een film; het audiovisuele akkoord als tijdsobject; het denken in beweging 

tussen het belichaamde subject en het object de constitutie van een intentioneel object 
te beschrijven, maar eveneens om de resonantie en de synchrone modulatie van het be-
lichaamde subject in correlatie met het geluid als energetische beweging te bespreken. 

Het perspectief van de eerste persoon is verschillend van een louter subjectieve ervaring in 
de zin dat het niet gaat om een eenzijdige beweging waarin het subject (de toeschouwer/
luisteraar) de film in zich opneemt en ‘persoonlijk verwerkt’. Het gaat om een correlatie 
tussen het subject en het intentionele object, tussen de intentionele act en het intentionele 
object. Met het geluid als tijdsobject en het lichaam als resonant waarnemend lichaam is 
er eveneens sprake van een niet-objectgerichte lichamelijke intentionaliteit. In de bewoor-
dingen van Merleau-Ponty gaat het over de verbondenheid tussen het resonante lichaam 
van het subject en het object. De eenheid komt tot stand in de intentionele boog. Het is, 
met andere woorden, vanuit het perspectief van de eerste persoon als een gesitueerd-zijn 
in tijd en ruimte dat de structuur van een film eveneens door de toeschouwer/luisteraar 
wordt gevormd. 

In deze benadering is de film geen ‘filmtekst’ meer die in zijn totale samenhang van de fil-
mische elementen kan worden geanalyseerd zonder rekening te houden met de perceptie 
van de film. Er is geen eenzijdige ‘boodschap-medium-ontvanger’-structuur meer. Vanuit 
fenomenologisch standpunt wordt de tijdsstructuur van de film een veldstructuur waarin 
zowel de drieledige structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn (protentie – eerste impres-
sie – retentie) doorwerkt als de structuur die tot stand komt door de intentionele boog die 
de toeschouwer/luisteraar maakt vanuit zijn eerstepersoonsperspectief. 

Vanuit zijn situering als eerste persoon kan de cineast binnen deze veld-tijdstructuur ver-
schillende leefwerelden tegelijkertijd laten co-existeren. Binnen de film speelt het geluid 
hierbij een essentiële rol. Via het lichaam als bewegingszintuig beweegt de toeschouwer/
luisteraar mee met de bewegingen in de film en brengt hij op zijn beurt een eenheid van 
zintuiglijke indrukken tot stand. 

Als in het begin van de film Gerry de soundscape van Leslie Schatz aanwezig is bij de eerste 
stappen van de Gerry’s, dan is men daar als toeschouwer/luisteraar niet mee bezig. De 
eerste (onopgemerkte) soundscape wordt passief ervaring en bereidt een volgend moment 
in de film voor. Het is het begin van een spoor dat getrokken zal worden doorheen de 
film. Het geluid kan eveneens andere werelden of ruimtes oproepen en laten co-existeren 
met het actuele beeld, zoals het geval is in Un condamné à mort s’est échappé van Bresson, 
waar de wereld van de cipiers in het geluid opgeroepen wordt. De bewegingskwaliteiten 
van het geluid waarmee we pre-reflectief resoneren en die een lichamelijke intentionaliteit 
motiveren (passieve genese bij Husserl) choreograferen de toeschouwer/luisteraar door-
heen het landschap van zintuiglijke indrukken. 
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ment. In de retentie werkt het verleden-zijn door zonder aan de oppervlakte te komen. 
Dus zonder een ‘herinneringsbeeld’ of een ‘wereldbeeld’ of een ‘droombeeld’ te worden. 
Dit doorwerken is mogelijk omdat Husserl naast de objectgerichte act-intentionaliteit 
een fungerende intentionaliteit erkent die de eerste mogelijk maakt: de passieve genese 
maakt de actieve synthese mogelijk. De passieve genese is verbonden met het lichaam 
van de waarnemer en in die zin is de tijdsstructuur van de film die tot stand komt bij de 
waarnemer geen absolute tijdsstructuur, maar eveneens verbonden met de waarneming 
van het subject.

In de fenomenologie van Merleau-Ponty worden enerzijds de innerlijke tijdsstructuur en 
de kinaesthetische gewaarwordingen van Husserl en anderzijds de bewegingstheorie van 
Bergson verwerkt. Merleau-Ponty brengt het lichaam van de waarnemer zelf binnen de 
waarneming van de beweging (iets wat Bergson niet gedaan had) en merkt op dat Bergson 
heel terecht de continuïteit (van de tijd) als essentieel verschijnsel van de tijd voorstelde, 
maar dat het een vergissing was van hem om de eenheid van de tijd door de continuïteit 
te verklaren. 

Bergson avait tort d’expliquer l’unité du temps par sa continuité, car cela revient 
à confondre passé, présent et avenir, sous prétexte que l’on va de l’un à l’autre par 
transitions insensibles, et enfin à nier le temps. Mais il avait raison de s’attacher à la 
continuité du temps comme à un phénomène essentiel. Il faut seulement l’élucider. 
(1945: 481)

Het essentiële verschil tussen een deleuziaanse (compositorische) opvatting van de film 
als een tijdsbeeld en een fenomenologische benadering van de film als een ervaren tijdsveld 
ligt in de gesitueerdheid van de waarnemer. In een fenomenologische benadering wordt 
de samenhang van de film bepaald door de complexe textuur van het tijdsveld, die door 
de gesitueerdheid van de waarnemer is bepaald. 

Zoals Deleuze het zelf aangeeft, is zijn tijdsbeeld geïnspireerd op de compositietheorie van 
Boulez: Deleuze onderscheidt in zijn tijdsbeeld opsignes, sonsignes, tactisignes, lectosignes, 
chronosignes en noosignes, die verbonden zijn door relationele structuren. Deze relationele 
structuren zijn niet hiërarchisch of vastgelegd in verbindingswetten (van causaliteit bij-
voorbeeld), maar worden georganiseerd volgens veranderlijke schema’s die Deleuze wor-
dingsprocessen noemt in plaats van veranderingsprocessen (Stalpaert 2001: 79). 

In de rizoomstructuur zijn verschillende centra tegelijkertijd aanwezig. Het is een ruimte 
van menigvuldigheden, gekenmerkt door een veelheid van verbindingsmogelijkheden 
vanuit één punt. De film wordt voor Deleuze een systeem van beelden en tekens, een spi-
rituele automaat waarin thema’s, situaties en personages bedacht worden. Deze automaat 
is gekenmerkt door twee complementaire betekenissen. Aan de ene kant kan de automaat 

en de poëtische verbinding als uitgangspunt voor het samen-stellen van het audiovisuele 
akkoord; de mogelijkheid tot een poëtische verbinding van innerlijke en uiterlijke werel-
den via het geluid. 

Ik sluit dit hoofdstuk af met Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan, waarin ik 
bespreek hoe Ceylan in de samenstelling van de audiovisuele akkoorden bij de luisteraar/
toeschouwer vooral een voeling met de relatie tussen de personages tot stand brengt.

2. 
DE INNERLIJKE SAMENHANG VAN EEN 

‘COMPOSITIERUIMTE’ BIJ DELEUZE TEGENOVER 
EEN SAMENHANG DIE TOT STAND KOMT IN EEN 

BELICHAAMDE WAARNEMING

Het co-existeren van verschillende tijden en ruimtes vinden we zeer mooi uitgewerkt in 
het kristalbeeld dat Gilles Deleuze heeft ontwikkeld in zijn filmtheorie. In het kristalbeeld 
(als vierde indirecte tijdsbeeld) co-existeert het actuele beeld met het virtuele beeld, dat 
een droombeeld, een wereldbeeld of een herinnering kan zijn.89 Actueel en virtueel beeld 
bestaan naast elkaar door de splitsing in het kristalbeeld (Deleuze 1985: 106). Deleuze ziet 
in deze simultaneïteit een tijdsbeeld als getuigenis dat de tijd zich op elk moment splitst 
in een heden en verleden. Het kristalbeeld kan met andere woorden de aanleiding vormen 
om de cognitieve herkenning van het kennissubject te overstijgen, waar volgens de tra-
ditionele opvatting van de tijd het verleden achter ons ligt en de toekomst ver voor ons. 

Ce qu’on voit à travers la vitre ou dans le cristal, c’est le temps, dans son double mou-
vement de faire passer les présents, d’en remplacer l’un par l’autre en allant vers l’avenir, 
mais aussi de conserver tout le passé, de le faire tomber dans une profondeur obscure. 
(Deleuze 1985: 116)

Deleuzes opbouw van tijdsbeelden vindt zijn inspiratie in de tijdsopvatting van Bergson. 
Het actuele moment is voor Bergson steeds verbonden met het verleden dat zich in dat 
moment actualiseert. Bergson actualiseert het verleden in de levendige herinnering. Dit 
is verschillend van de structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn van Husserl dat hij 
voorstelt als een samengaan van protentie, eerste impressie en retentie in een actueel mo-

89 De door Deleuze opgesomde perceptiebeelden – herinneringsbeelden, droombeelden, 
wereldbeelden en kristalbeelden – zijn indirecte tijdsbeelden voor zover zij zich slechts 
tijdelijk losmaken uit hun directe verankering in de handeling. (Deleuze 1985: 92-128; 
Stalpaert 2001 : 69).
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Deleuze echter niet meer meegenomen in deze gedachtestructuur. Met het tijdsbeeld had 
hij immers ‘afstand gedaan’ van het sensomotorische schema van Bergson. Deleuze opent 
daarmee nieuwe mogelijkheden om muziek en geluid te denken als zuivere situaties die 
niet noodzakelijkerwijze illustratief ondergeschikt zijn aan een verhaal of een beeld. Maar 
als we Deleuze terugkoppelen naar Boulez’ compositietheorie, wordt de indruk gewekt 
dat Deleuze het in zijn filmtheorie eerder heeft over de compositie van de film en de situ-
ering van de toeschouwer in de waarneming ervan buiten beschouwing laat. Dit kan zeker 
genuanceerd worden. Toch maakt deze invalshoek duidelijk dat Deleuze nog te sterk aan-
sluit bij het connectionistische cognitivisme van de jaren tachtig om de overdracht van de 
innerlijke beweging doorheen het belichaamde denken in de toeschouwer bespreekbaar 
te maken. Ik wil dit hier even toelichten. 

Deleuze stelt dat het brein het filmscherm is geworden. Het is naar de kennis van het 
brein dat we ons moeten richten om meer te weten te komen over de film: “le cerveau, 
c’est l’écran” (Bergala 1986).

Ce n’est pas la psychanalyse ni la linguistique, c’est la biologie du cerveau qui four-
nirait des critères, parce qu’elle n’a pas de l’inconvénient des deux autres disciplines 
d’appliquer des concepts tout faits. […] les circuits qui entraînent les personnages 
[…] les ondes sur lesquelles ils s’installent, sont des circuits cérébraux, des ondes 
cérébrales. Le cinéma tout entier vaut par les circuits cérébraux qu’il instaure, juste-
ment parce que l’image est en mouvement. (Deleuze 1990: 85-6)

Wat betrekking heeft op de hersenen is volgens Deleuze niet te reduceren tot een intel-
lectueel begrijpen. De hersenen hebben verschillende functies en vermogens. 

Cérébral ne veut pas dire intellectuel : il y a un cerveau émotif, passionnel […] Là-
dessus, la question qui se pose concerne la richesse, la complexité, la teneur de ces 
agencements, de ces connections, disjonctions, circuits et courts-circuits. (1990: 86)

Hiermee sluit Deleuze dus aan bij het connectionistisch cognitivisme van de jaren tachtig. 
Maar ondertussen is de kennis van de werking van het brein fundamenteel uitgebreid en 
veranderd en is een andere periode binnen de cognitieve wetenschappen aangebroken. 

De filosoof Evan Thompson omschrijft in Mind in Life (2007) de term “cognitive science” 
als naam voor een twintigste-eeuws wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat psycho-
logie, neurowetenschappen, linguïstiek, computerwetenschappen, artificiële intelligentie 
en filosofie samenbrengt. Het doel hiervan is de principes en mechanismen van kennis 
expliciet te maken. Thompson onderscheidt drie fases in de cognitieve wetenschappen. 
In een eerste fase (1950-1970) zet men zich af tegen de behavioristische psychologie. De 
werking van de digitale computer staat hier als model voor de functionering van de geest.

opgevat worden als een grote spirituele automaat die de gedachte tot in haar meest verhe-
ven vorm beoefent. Aan de andere kant betekent deze automaat ook een psychologische 
automaat die bezeten is van zijn eigen gedachte. Deleuze legt de nadruk op de nieuwe 
organisatorische mogelijkheden die de nieuwe status van de filmische elementen als rizo-
men bewerkstelligen en verbindt dit met de nieuwe technologische mogelijkheden. 

Elles [les nouvelles images] sont l’objet d’une réorganisation perpétuelle où 
une nouvelle image peut naître de n’importe quel point de l’image précédente. 
L’organisation de l’espace y perd ses directions privilégiées, et d’abord le privilège 
de la verticale dont témoigne encore la position de l’écran, au profit d’un espace 
omnidirectionnel qui ne cesse de varier ses angles et ses coordonnées, d’échanger 
la verticale et l’horizontale. Et l’écran lui-même, même s’il garde une position ver-
ticale par convention, ne semble plus renvoyer à la posture humaine, comme une 
fenêtre ou encore un tableau, mais constitue plutôt une table d’information, surface 
opaque sur laquelle s’inscrivent des “données”, l’information remplaçant la Nature, 
et le cerveau-ville, le troisième œil, remplaçant les yeux de la Nature. […] C’est le 
couple cerveau-information, cerveau-ville, qui remplace œil-Nature. (1985: 347-9)

Bij dit citaat kan de vraag gesteld worden in hoeverre Deleuzes opvattingen over het 
nieuwe filmbeeld vergeleken kunnen worden met de opvatting van Boulez over de com-
positieruimte. De eenheid van een compositie voltrekt zich volgens hem op het spirituele 
niveau. Deleuze verwijst letterlijk naar Boulez en de ‘reeks’ als basis van de nieuwe tijds-
structuur die hij voorstelt in het tijdsbeeld. 

Ce qu’on dit de plus simple concernant la musique de Boulez, on le dira aussi du 
cinéma de Godard: avoir tout mis en série, avoir institué un sérialisme généralisé. 
(1985: 361)

De reeks stelt hij voor als een serie van beelden die niet meer in een verloop zijn verbon-
den, maar vanuit hun (inhoudelijke) kracht functioneren en multi-inzetbaar vanuit een 
mogelijkheid, een potentie. 

L’avant et l’après ne sont donc plus des déterminations successives du cours du 
temps, mais les deux faces de la puissance, ou le passage de la puissance à une puis-
sance supérieure. L’image-temps directe n’apparaît pas ici dans un ordre des coexis-
tences ou des simultanéités, mais dans un devenir comme potentialisation, comme 
série de puissances. Ce second type de chronosigne, le génesigne, a donc aussi pour 
prioriété de mettre en question la notion de vérité. (1985: 360)

Deleuzes seriële gedachtegang staat tegenover de narratieve cinema met haar causaal line-
air verloop, met haar filmische ruimte die gereduceerd wordt tot een optische ruimte, met 
haar klankband die afhankelijk is gemaakt van beeld of vertelling. Het tijdsbeeld is een 
nieuw filmbeeld dat hij voorstelt als een manier van denken. De bewegingsgedachte heeft 
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3. 
VIVIAN SOBCHACK: DE FENOMENOLOGIE VAN DE 

FILMERVARING
 

Vivian Sobchack neemt in The Address of the Eye (1992) de existentiële fenomenologie van 
Merleau-Ponty als uitgangspunt van haar studie. Zelf voelt ze zich verwant met de film-
theorie van Deleuze, maar ze onderscheidt zich hiervan juist omdat Deleuze niet vertrekt 
vanuit de belichaamde situatie van de toeschouwer/luisteraar en van de film: “Deleuze, 
however, neglects the embodied situation of the spectator and of the film” (1992: 31). 

Film is voor Sobchack een rechtstreekse vorm van communicatie met een intersubjec-
tieve basis. Ze stelt de filmervaring voor als een communicatiesysteem dat gebaseerd is 
op een lichamelijke waarneming als voertuig voor een bewuste expressie. Sobchack leidt 
haar filmfenomenologie in met de opmerking dat de drie metaforen die de gangbare 
filmtheorie domineren (het beeldkader, het venster en de spiegel) de film voorstellen als 
een statisch object dat gevat is in een rechthoekig kader (1992: 16). Ze wijst erop dat de 
filmervaring hierin geen plaats krijgt. Vanuit het centrale thema van de fenomenologie, 
namelijk de intentionaliteit, stelt ze de filmervaring voor als een wederkerige structuur 
die de activiteit van de perceptie en de expressie correleert en laat afwisselen (1992: 18). 

Sobchack plaatst haar filmtheorie tegenover de meeste filmtheorieën die de kant van de 
toeschouwer/luisteraar niet in acht nemen. Hiermee neemt ze niet alleen een esthetisch, 
maar eveneens een politiek standpunt in, in een tijdperk dat ze de “crisis of the real” 
noemt waarin de virtuele wereld en de technologie de bovenhand lijken te hebben (1992: 
300). De elektronische ruimte ‘ontlichaamt’, stelt ze. In dit milieu heeft de hedendaagse 
filmtheorie zich afgezet tegen de traditionele en de klassieke filmtheorie. Maar hierin 
zijn het levende lichaam en de subjectieve ervaring vergeten geraakt en bijgevolg ook 
een kritische attitude tegenover instellingen. Ze beklemtoont de persoonlijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid, zowel van de filmmaker als van de toeschouwer. Hiermee situeert 
Sobchack de benadering van de film vanuit een intersubjectieve belichaamde filmervaring 
in een politiek en maatschappelijk debat over film dat zelden wordt aangekaart, meer be-
paald de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de cineast en de toeschouwer/luisteraar 
binnen de filmervaring. Sobchack omschrijft de elektronische ruimte als een autonoom 
systeem dat binnen een omgeving functioneert door artificiële input en output, los van 
het menselijke lichaam. Volgens Sobchack brengt een kritiekloos opnemen van de ont-
lichaamde elektronische ruimte als virtuele ruimte de vrijheid en het verantwoordelijk 
standpunt van de cineast en de toeschouwer/luisteraar in het gedrang.

Sobchack introduceert een ongewone manier om film te bespreken. Ze legt de focus op 
de filmervaring als een gedeelde ervaring. Ze spreekt over een “onbewoonde ruimte van 
directe ervaring” die de voorwaarde is voor een belichaming van de filmervaring en die 

The brain is a computer, a “physical symbol system”, and mental processes are car-
ried out by the manipulation of symbolic representations in the brain. […] Cog-
nitivism made meaning, in the sense of representational semantics, scientifically 
acceptable, but at the price of banishing consciousness from the science of mind. 
(2007: 4-5)

In een tweede fase (connectionisme) is het neurale netwerk de centrale metafoor voor het 
brein. 

According to connectionism, artificial neural networks capture the abstract cognitive 
properties of neural networks in the brain and provide a better model of the cognitive 
architecture of the mind than the physical symbol systems of cognitivism. (2007: 9)

Deze connectionistische systemen houden geen rekening met de zintuiglijke en moto-
rische verbondenheid (coupling) met de omgeving. Zij opereren op basis van artificiële 
input en output. De belichaamde waarneming heeft er geen plaats. 

Vanaf de jaren negentig ontstaat er een richting binnen de cognitieve wetenschap waarin 
het brein en de reële wereld niet langer ontkoppeld worden. Dit betekent een belichaam-
de benadering van het brein (embodied dynamicism) die rekening houdt met emoties en 
de bewegingen (motor actions) in de wereld. 

The characterization of the cognitive unconscious is offered not as hypothetical 
construct in an abstract functionalist model of the mind, but rather as a provisional 
indication of a large problem-space in our attempt to understand human cognition. 
(2007: 12) 

Dit embodied dynamicism wordt door Varela, Thompson en Rosch in 1991 verbonden 
met de fenomenologische beschrijvingen van menselijke ervaring, wat ze voorstellen als 
de enactive approach. Binnen deze nieuwe richting geldt de passieve genese als motivatie 
voor actieve synthese zoals die door zowel Husserl als door Merleau-Ponty zijn uitge-
werkt, als een essentieel gegeven in de benadering van de ervaring en de waarneming. 
Centraal in deze benadering staat de beweging en het lichaam als bewegingszintuig. Een 
waarneming komt op een actieve manier tot stand. Het gesitueerde resonante lichaam 
stelt zich open om te kunnen waarnemen. Het sensomotorische schema dat Deleuze 
naast zich heeft neergelegd om het tijdsbeeld te kunnen ontwikkelen, is als een boeme-
rang teruggekomen en staat nu in het middelpunt van de belangstelling door de laatste 
neurologische en neurofysiologische ontdekkingen. Door de fenomenologie niet op te 
nemen in zijn denken, heeft Deleuze de vergissing gemaakt om de ‘natuurlijke instelling’ 
die door gewoonte, cultuur, persoonlijke geschiedenis, enz. is bepaald te verwarren met 
een fundamenteel gegeven van de waarneming, namelijk het lichaamsschema dat een 
gerichtheid naar de wereld mogelijk maakt. Binnen de filmtheorie is het Vivian Sobchack 
die het belang van een belichaamde filmervaring onderkent. 



278 279

in haar filmtheorie de mogelijkheid om klank te bespreken als ‘gids’ in de (ruimtelijke) 
betrokkenheid van het subject tegenover een object. 

In “When the Ear Dreams” (2005) schrijft Sobchack over de functie van het geluid in 
Dolby Trailers. Daarin werkt ze vanuit Bachelards Poétique de l’espace (1957) door op het 
verbeeldende vermogen van het geluid als energetische beweging. Ze stelt voor om over 
de animatic apparatus in film te spreken in plaats van over de cinematic apparatus.

Unlike the cinematic apparatus, bent on constituting sequences and scenes from 
fragmented shots, the animatic apparatus is interested in frames, images, cuts and 
parts more as events and occurrences than elements or components. (2005: 13)

Voor Sobchack is het waarnemende lichaam het centrum van de filmperceptie. Elk zin-
tuig biedt een eigen toegang tot de wereld. De verschillende zintuiglijke indrukken inter-
ageren in de waarneming van het subject dat verweven is met de waargenomen wereld. 
Film is voor Sobchack een directe vorm om zintuiglijke indrukken en waarnemingen, die 
niet noodzakelijk betekenis-hebbend, maar betekenis-generend kunnen zijn, te commu-
niceren. Er is een intersubjectieve ruimte tussen de cineast en de toeschouwer/luisteraar 
waarin perceptie en expressie worden gedeeld. Bij Sobchack wordt de cineast weer een 
auteur en de film een gedeelde ervaring tussen toeschouwer/luisteraar en cineast. 

4. 
HET CONCEPT VAN SYNCHRESE EN VAN SYNCOPE  
VANUIT HET EERSTEPERSOONSPERSPECTIEF IN DE 

CREATIE VAN EEN FILM
 

De doelstelling van mijn onderzoek is niet zozeer een ‘theorie over het geluid in de film’ 
te ontwikkelen, maar om een beter inzicht te krijgen in de rol die het geluid kan spelen 
om een ervaring over te dragen in de film. Hoe kan een cineast nadenken over het ‘audio-
visuele contract’ van beeld en geluid in de film of over de heautonomie van het geluid in 
de film? In het tweede hoofdstuk heb ik drie verschillende theorieën over het samengaan 
van beeld en geluid voorgesteld. 

Michel Chion vertrekt vanuit datgene wat in het filmkader gebeurt om het geluid te 
plaatsen ten opzichte van het filmbeeld. Hij spreekt over de meerwaarde van het geluid 
in de film. Chion positioneert de geluiden in de filmische optische ruimte. In die zin kan 
het geluid deze filmische ruimte vergroten buiten de visuele horizon (het kader). Wat niet 
aan een visuele bron gekoppeld kan worden, wordt akoesmatisch genoemd. Met andere 
woorden, Chion stelt de visuele waarneming centraal in de audiovisuele waarneming en 

deze ervaring toegankelijk en zichtbaar maakt voor ieder bewustzijn die deze ervaring 
‘beleeft’(1990: 9). Met andere woorden, schrijft ze, de directe ervaring en de existentiële 
tegenwoordigheid in de film behoort zowel tot de film als tot de toeschouwer/luisteraar. 
Sobchack kiest voor een belichaamde ervaring van de film en verwijst naar de lichamelijke 
intentionaliteit van Merleau-Ponty. De filmtheorie van Sobchack is vooral gericht op het 
tot stand komen van het betekenisaspect van de film, waarin zij het intersubjectieve als 
basis van de ‘objectieve’ cinematische communicatie beklemtoont90 (1992: 6). De ‘film-
tekst’ wordt dan niet als een ‘gecodeerde tekst’ bestudeerd, maar als een potentieel van 
betekenissen die tot stand komen in de filmperceptie van de toeschouwer/luisteraar. In 
navolging van haar mentor R.L. Lanigan bespreekt Sobchack betekenisvorming in ter-
men van capta die opgenomen en gestructureerd worden als objectieve facta in de acta. 

The data for phenomenology are not the preconceived constructs we accept as “gi-
ven” and objective facts, but the capta of human and lived existence that are “taken 
up” and structured as objective facta in the acta, or practices, or human experience. 
(Lanigan in Sobchack 1992: 28)

Hiermee legt Sobchack het accent op de correlatie tussen de film en de toeschouwer/
luisteraar in de perceptie van de film. Vertrekkend vanuit de lichamelijke betrokkenheid 
van de toeschouwer/luisteraar ten opzichte van de film, plaatst zij, in tegenstelling tot 
Deleuze (die de tijd centraal stelt in zijn filmtheorie), de (historische) situationele ruimte 
centraal in haar filmanalyse.

It is not time, but space – the significant space lived as and through the objective 
body-subject, the historical space of situation – that grounds the response to those 
questions and the question of cinematic signification in the present study. (1992: 31)

Dit inzicht van Sobchack over de ruimte in de film is in het kader van deze studie over 
de overdracht van een ervaring via het geluid cruciaal. Het ruimtelijke aspect van de 
klankbeweging en de situering van de luisteraar ten opzichte van het klinkende object 
zijn de essentiële elementen om over het (opgenomen) geluid in de film na te denken. 
Een geluid dat van heel dichtbij is opgenomen, kan immers een intieme betrokkenheid 
meegeven in een ervaring die blijft doorwerken, zelfs al ‘begeleidt’ deze klank een beeld 
dat heel afstandelijk is opgenomen. Er is immers steeds een (ruimtelijke) relatie tussen het 
lichaam van het horende subject en het geluid (Noë 2006: 160-1). Sobchack introduceert 

90 In haar boek The Address of the Eye (1992) verwijst Sobchack naar haar mentor R.L. Lanigan 
die Merleau-Ponty vooral vanuit de taal en het spreken heeft bestudeerd. Cf. Lanigan R.L., 
1972. Speaking and Semiology: Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenological Theory of Existential 
Communication. The Hague: Mouton Press; Lanigan R.L., 1977. Speech Act Phenomenology. 
The Hague: Martinus Nijhoff; Lanigan R.L., 1988. Phenomenology of Communication: 
Merleau-Ponty’s Thematics in Communicology and Semiology. Pittsburg: Duquenne University 
Press.
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Bovendien zijn er gradaties aan te brengen in de ‘intensiteit’ van synchrese: als Jacques 
Tati in Mon Oncle (1958) voetstappen bruïteert met pingpongballetjes, dan klinken die 
voetstappen ‘raar’. Dat wil zeggen dat we het geluid wel synchroon met de zichtbare voet-
stappen verbinden, maar dat we toch onze twijfels hebben over de overeenkomst. 

Dit is het punt waarop Véronique Campan het begrip syncope inschakelt om duidelijk te 
maken dat de ‘auditieve zintuiglijke kaart’ (om het met de woorden van Berthoz uit te 
drukken) niet volledig samenvalt met de visuele zintuiglijke kaart. Ook motorisch klopt 
er iets niet in het waarnemen van het gewicht en de ondergrond van de stappen. Het gaat 
om een nieuw geluid dat aandacht vraagt. 

Campans echo-theorie kan hier al toegepast worden: in het opgenomen geluid zitten de 
eigen ruimtelijke eigenschappen van het oorspronkelijke geluid vervat. Zij worden niet 
direct ‘waargenomen’, maar als toeschouwer/luisteraar word je ze wel gewaar en spelen ze 
een rol in de manier waarop je de stappen zal ‘opvatten’. De kinaesthetische gewaarwor-
ding motiveert de intentionele act, maar werkt eveneens door in de passieve synthese. Het 
is dit samengaan van passieve en actieve synthese waar Tati mee speelt. Alles is begrijpelijk 
en herkenbaar, maar toch is er een raar ‘gevoel’. Deleuze zou spreken van een interval. Ik 
stel voor om hier te spreken van een gelaagdheid in de constitutie van het intentionele 
object: door de nuances in het geluid laat Tati andere ervaren werelden co-existeren met 
het actuele filmbeeld. 

Zelfs als beeld en geluid synchroon samengaan en de illusie is gewekt dat ze deel uitmaken 
van dezelfde audiovisuele beweging, betekent dit nog niet dat er in de waarneming een 
eenheid van motorische beweging tot stand komt. In het geval van Tati kan je spreken 
van twee bewegingen: een auditieve beweging en een visuele beweging, die wel gelijktijdig 
verlopen, maar waarvan de bewegingskwaliteit (beweging) en de materialiteit (tactiel) in 
klank en beeld verschillen. Door deze discrepantie is de verbeelding en de activiteit in de 
hersenen in gang gezet. 

Le cerveau a besoin de créer, c’est un stimulateur inventif qui fait des prédictions sur 
les évènements à venir. Il fonctionne aussi comme un émulateur de réalité. (Berthoz 
1997: 13) 

Berthoz stelt het brein voor als een mededinger van de realiteit. We zijn snel bereid om 
oplossingen te verzinnen als bepaalde zintuiglijke indrukken onvolledig zijn of niet klop-
pen. Ons brein is creatief en niet louter receptief. 

In zekere zin hangt de visie van Deleuze over de heautonomie van beeld en geluid hier-
mee samen. Deleuze vertrekt vanuit de tegenpool van de synchrese: daar waar geluid en 
beeld elk een eigen informatie binnenbrengen, maar hun ‘zintuiglijke kaarten’ niet meer 
overeenstemmen en dus door elk van de zintuigen een andere wereld wordt weergegeven. 
Deze samenhang analyseert Deleuze vanuit het tijdsbeeld dat zich losgemaakt heeft van 

bundelt de andere zintuiglijke indrukken in het kijken. Hiermee wordt de transmodale 
zeggingskracht van het geluid gereduceerd ten behoeve van het visuele. 

Ik stel voor om het principe van het audiovisuele contract van Chion dat hij baseert op het 
principe van de synchrese (het artificieel samengaan van beeld en geluid) vanuit een eerste-
persoonsperspectief te benaderen en in een eerste stap te verbinden met het alerte luisteren 
en kijken van een in de ruimte gesitueerde waarnemer. 

Alain Berthoz (1997) ziet de samenwerking tussen kijken en luisteren afhankelijk van een 
alerte toestand, in een naar buiten gericht zijn om te weten of er al dan niet gevaar dreigt, 
of omgekeerd, om een prooi op het spoor te komen. 

C’est essentiellement une machine biologique qui doit reconnaître des objets en 
mouvement et identifier leur nouveauté à partir d’indices multisensoriels. Il récèle 
donc des secrets importants sur la façon dont le cerveau réalise la fusion multisenso-
rielle et l’extraction de signaux pertinents. Il controle entre autres comportements, 
les réactions d’orientation et d’évitement. […] le colliculus est donc impliqué dans 
l’anticipation et la prédiction motrice. (1997: 87)

Als je iets hoort, dan trekt dit geluid de aandacht en richt je je blik ernaartoe. Berthoz 
beschrijft de verschillende stappen doorheen de verschillende ruimtes. Stel, je hoort een 
deur die dichtslaat. Je richt je blik (een visuele ruimte) naar de klankbron (auditieve ruim-
te). Je hebt je bijvoorbeeld omgedraaid (lichamelijke ruimte). Het is in het samengaan 
van deze drie ruimtes dat de temporele en spatiale samenhang tot stand komt. Doordat 
de auditieve en visuele zintuiglijke kaarten samenvallen, worden dezelfde neuronen in de 
colliculus superior geactiveerd en wordt dus dezelfde motorische oriëntatie van het hoofd 
en de ogen geproduceerd. 

De colliculus superior bevat zowel zintuiglijke als motorische kaarten. De zintuiglijke kaar-
ten bestaan uit: een visuele kaart (rétino-topique), een kaart voor de sonore ruimte (audio-
topique) en een kaart die de delen van het lichaam weergeeft (somato-topique). Er is een 
bijzondere samenwerking tussen deze kaarten die het lichaam afstelt op de situatie. De 
neuronen in de colliculus superior zijn geactiveerd om de auditieve ruimte waar te nemen. 
Ze zijn niet zo gevoelig voor pure klanken en reageren meer op complexe geluiden (Ber-
thoz 1997: 87). In deze theorie van Berthoz kan een fysiologische verklaring gevonden 
worden voor de synchrese van Chion: het is het fenomeen van het samenvallen van de 
visuele en de auditieve kaart door het gelijktijdige samenvallen van de auditieve en visuele 
beweging. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de beweging aan de basis ligt van deze audio-
visuele perceptie en niet het beeld waarin het geluid als meerwaarde geldt. Chion vergist 
zich wat de visuele en de auditieve ruimte betreft, maar heeft een punt over de synchrese: 
de illusie dat het geluid veroorzaakt is door de virtuele visuele bron op het beeldscherm. 
Om een synchrese te laten ontstaan, is een beweging nodig. 
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5. 
DE SUPERPOSITIE VAN VISUELE EN AUDITIEVE RUIMTES

Ik keer terug naar het tweede besproken filmfragment uit Un condamné à mort s’est échap-
pé van Bresson, het fragment waarin Fontaine er voor de eerste keer in slaagt zijn deur te 
ontmantelen. Zonder te spreken over de voice-over, hoor ik in dit fragment twee soorten 
geluiden in relatie tot de optische ruimte op het scherm: de kleine geluiden waarvan we 
de bron ook kunnen zien en de voetstappen van de cipier buiten het scherm die een ver-
beelding van de cipier oproepen. Maar wat betekent dit dan precies? Welke soort beelden 
kan dan opgeroepen worden door het geluid? 

Als ik de verschillende luisterstrategieën afloop die ik heb voorgesteld, dan ontstaan er 
verschillende niveaus van luisteren die op hetzelfde moment co-existeren en geïnterpre-
teerd kunnen worden als de constitutie van een scène. Ik kan mijn luisteren richten naar 
datgene wat ik niet zie: ik kan mij het visuele beeld van de cipier in de gang voor ogen 
halen. Het gaat over een man die in de gangen en op de trappen van de gevangenis loopt 
en die deuren opent en sluit. Ik herken de situatie omdat deze scène in de film is vooraf-
gegaan door een andere scène waarin ik de cipier heb zien stappen en dezelfde geluiden 
heb gehoord. 

Tegelijkertijd schuilt zeer veel ruimtelijke informatie in de stappen: ik hoor de onder-
grond van de stappen, ik hoor de ruimte waarin de cipier stapt, ik hoor het verschil in 
het gebruik van zijn gewicht als hij trappen opgaat. In de opname van het geluid heb ik 
een luisterpunt meegekregen dat ik verbind met het personage van Fontaine. In zijn luis-
terpunt wordt de ruimtelijke signatuur door het geluid van de stappende cipier getekend. 

In de handelingen van de cipier (het openen en sluiten van de deuren) en in zijn stappen 
kan ik luisteren naar de bewegingskwaliteiten in het geluid: de manier waarop hij zijn 
gewicht gebruikt, lichtjes versnelt, assertief stapt. Laban heeft dit de mouvement signature 
genoemd. In een belichaamde manier van luisteren engageer ik de ervaring van mijn hele 
fenomenale lichaam om te resoneren met de efforts in de beweging van de cipier. Op dit 
niveau beweeg ik mee met de man. 

Merleau-Ponty spreekt hier over synchroniserende modulatie, wat betekent dat door het 
resoneren met het stappen van de man, mijn lichaam ‘gemoduleerd’ wordt. Er is een 
dynamische correlatie tussen het lichaam dat het geluid maakt in de beweging en het 
lichaam dat luistert. 

Veeleer dan een visueel beeld uit de herinnering, wordt in deze situatie een motorisch 
beeld van de cipier geëvoceerd. Het gaat over de manier waarop de bewaker stapt. Hoe 
preciezer ik luister, hoe beter ik de bewegingen ervaar en hoe beter ik zijn bewegingen in 
mijn lichaam kan naspelen. Op dit niveau luister ik op een pre-reflectieve wijze: ik analy-

het sensomotorische schema van Bergson en dat zich kenmerkt door een topografische 
gelaagdheid van actuele en virtuele beelden. 

Maar hoe ontstaat de samenhang van deze gelaagdheid in de waarneming? Hoe komt de 
filmische ruimte tot stand voor de toeschouwer/luisteraar? In het brein van de toeschou-
wer/luisteraar, stelt Deleuze. Maar zoals we reeds hebben beschreven, kan dit op verschil-
lende manieren begrepen worden en wordt dit in het geval van Deleuze meestal vanuit 
een connectionistisch cognitivisme geïnterpreteerd met ‘het brein als (receptief ) scherm’. 
Zowel Chion als Deleuze vertrekken in hun theorie van de film als een filmtekst waarin 
beeld en klank worden samengebracht. Ze vertrekken niet van de waarneming, niet van 
de bewegingsperceptie in de film en ook niet van de waarnemer die het centrum vormt 
van de waarneming en bij wie het geheel tot stand komt. 

Als alternatief voor de filmklanktheorie van Deleuze en Chion heb ik het filmische luis-
teren van Véronique Campan voorgesteld. Zij legt de nadruk op de zelfstandige status 
van het geluid als beweging. De klank emigreert en verandert, stelt ze. Elk sonoor spoor 
draagt de kenmerken van vroegere contexten in zich. Door zijn vage vorm houdt de 
klank verschillende mogelijkheden van betekenis in zich die in elkaar doordringen terwijl 
ze hun autonomie bewaren. Hierdoor kan het opgenomen geluid de echo zijn van het 
oorspronkelijke geluid en in een nieuwe context andere betekenissen opwekken of zich 
met andere visuele beelden verbinden. Campan heeft voorgesteld om wat het filmische 
luisteren betreft verder te werken op het ruimtelijke aspect van het geluid en op de akoes-
tische sporen van het geluid. 

Ondertussen heb ik in het vorige hoofdstuk geargumenteerd dat het geluid niet alleen 
het luisteren opent, maar ook heel sterk verbonden is met het motorische en dus ook 
het ruimtelijke waarnemen. Het geluid kan evenzeer als een energetische beweging (be-
luisterd of ) ervaren worden. In het ervaren van geluiden zijn het niet zozeer de ‘muzikale 
kenmerken’, maar eigenschappen die met verschillende zintuigen zijn verbonden die als 
adjectief gebruikt worden voor het beschrijven van het geluid. Het is en blijft moeilijk om 
de geluiden in woorden om te zetten, precies omdat ze in deze hoedanigheid niet vanuit 
muzikale parameters te bespreken zijn. Campan opent het veld voor de superpositie van 
de beleefde ruimtes. 
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gedachtewereld van Fontaine. Vanuit de geluidsopname krijg ik een luisterpunt mee, wat 
mij als luisteraar verankert in de hele situatie. 

In dit fragment wordt duidelijk dat de analyse van een film grondig verandert als we even 
van perspectief wisselen en vertrekken vanuit het luisteren naar een film, in plaats van 
vanuit het kijken ernaar. Het wordt duidelijk dat de cineast van zijn kant de mogelijkheid 
heeft om met het geluid een ervaring over te dragen. 

Stel nu dat we radicaal vertrekken vanuit het geluid en de filmanalyse zo opbouwen dat 
we enkel over een audiovisueel contract spreken wanneer het beeld een optische ruimte 
aanbiedt waarin het geluid zich kan nestelen. Met andere woorden, als we nu eens radi-
caal van het geluid zonder actueel beeld vertrekken, hoe sterk is dan de verbeelding die 
wordt opgeroepen bij het horen van een geluid? 

Une “image sonore” est réveillée en nous par l’écoute. Ses caractéristiques nous 
sont personnelles – notre mémoire étant l’empreinte de nos expériences propres. 
L’écoute constitue en quelque sorte une “réactivation” des instants passés stockés 
profondément, et le phénomène a le plus souvent lieu inconsciemment, cette résur-
gence se trouvant au coeur de la sensation. Cette image sonore est donc une image 
vivante, que nous régénérons dans l’espace de notre mémoire. Elle s’accompagne 
du déclenchement des fonctions pré-motrices voire motrices qui “ouvrent” et con-
nectent les synapses de notre système neuronal pour pouvoir répondre par le geste 
à toute perception. (Deshays 2010: 13-4)

Daniel Deshays verwijst naar Berthoz die als fysioloog duidelijk stelt dat de ruimte niet 
tot stand komt in het kijken of in de tastzin, maar in de beweging. Voor Merleau-Ponty 
co-existeert de virtuele abstracte beweging met de concrete beweging. Zo creëert Mer-
leau-Ponty een inzicht in het feit dat op hetzelfde moment verschillende beleefde ruimtes 
tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn in een filmmoment. 

Le mouvement abstrait est une fonction de ‘projection’ par laquelle le sujet du 
mouvement ménage devant lui un espace libre où ce qui n’existe pas naturellement 
puisse prendre un semblant d’existence. (1945: 129)

Hiermee heeft Merleau-Ponty niets vreemds uitgevonden en deze visie heeft in het hoog-
tij van de middeleeuwen zowel in de muziek als in de schilderkunst verschillende gedaan-
tes gekregen. Ik denk hierbij aan de middeleeuwse polyfonie en de gelijktijdigheid van 
gebeurtenissen in de schilderkunst van Pieter Brueghel de Oudere. 

In de polyfone motetten hebben de oude meesters het niet moeilijk om het verhaal van 
de mooie Marion te verweven met de devote aanbidding van de maagd Marie. Niet alleen 
worden twee verhalen met elkaar verweven, maar eveneens twee talen die door elkaar ge-
zongen worden. Terecht merkt Rick Altman op dat in de middeleeuwse schilderkunst, die 

seer de stappen van de bewaker niet op een reflectieve analytische manier. In mijn eigen 
lichaam kan ik ‘voelen’ op welke manier deze man beweegt (Merleau-Ponty).

In mijn gerichtheid op de geluiden die zich buiten mijn gezichtsveld afspelen, zijn al ver-
schillende luisterstrategieën aan de gang, die het me mogelijk maken om een motorisch 
en ruimtelijk beeld te vormen van datgene wat ik niet kan zien. Door de herinnering die 
via het geluid wordt geëvoceerd, kan ik me de man visueel voorstellen. 

Daarnaast kan ik me eveneens focussen op Fontaine zelf. Ik hoor de kleine geluiden 
waarmee Fontaine de deur ontmantelt. Deze geluiden geven niet alleen de bewegingskwa-
liteiten van zijn acties weer, maar geven tegelijkertijd de reactie van Fontaine weer op wat 
er gebeurt in de gang. In zijn luisteren worden de stappen van de gevangenisbewaker be-
tekenisvol door de context. Fontaine wil ontsnappen, hij moet dus heel alert zijn voor de 
bewaker. Als toeschouwer/luisteraar ken ik deze situatie door de voorgaande momenten 
in de film met Fontaine ten opzichte van gevangenisbewakers. Deze momenten spelen nu 
een constitutieve rol in de betekenis van dit moment. 

Tegelijkertijd creëert de voice-over een soort afstandelijkheid ten opzichte van de situatie 
die in beeld en geluid in het heden gebeurt, maar in de voice-over als een herinnering wordt 
geëvoceerd. Deze complexiteit houdt de volledige identificatie met het personage tegen.

In de film luister ik met Fontaine naar de geluiden die zich buiten zijn cel afspelen. Deze 
geluiden zijn opgenomen vanuit zijn luisterpunt. Zijn lichaam is gesitueerd in tijd en 
ruimte. Ik resoneer eveneens mee met het luisterende lichaam van Fontaine als een gesi-
tueerd lichaam in de virtuele diëgetische ruimte van de film. Ik zie niet alleen zijn reactie 
of hoor niet alleen wat hij aan het doen is, maar ik voel ook wat er gebeurt. Met Fontaine 
ga ik door dit fragiele moment. Gefocust op deze ervaring is de visuele voorstelling van 
de gevangenisbewaker niet zo belangrijk. Veel belangrijker is het om te luisteren naar zijn 
bewegingen. Ik luister mee met Fontaine, hoe zijn stappen zich verplaatsen, en ik neem 
de lichamelijke reactie van Fontaine waar in het geluid. 

Mijn lichaam resoneert met de stappen van de gevangenisbewaker om te begrijpen wat 
er gebeurt. Mijn oren zijn naar buiten gericht en luisteren naar de bron van het geluid 
zonder ze te zien. Ik resoneer met de acties van Fontaine. Hiervan ben ik me veel minder 
reflectief bewust. Maar de verhouding tussen de heel stille geluiden die Fontaine veroor-
zaakt in de cel en de niets ontziende luide stappen die we enkel horen, verankeren mij 
op een bepaalde manier in de situatie vanuit het standpunt van Fontaine. Uiteindelijk 
ervaar ik zelf met de hele situatie de complexiteit van de drie verschillende en met elkaar 
verknoopte werelden: de intieme wereld van Fontaine die een vluchtplan heeft waarvan 
ik als toeschouwer/luisteraar op de hoogte ben, de vijandige gevangenisomgeving waar 
Fontaine wil uitbreken en die bedreigend is, het meer beschouwende standpunt van de 
verteller die deze situatie uit het verleden evoceert en mij binnenleidt in de innerlijke 
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vanuit onze ogen als toeschouwers die de verschillende taferelen aflezen en naast elkaar 
zetten. In het kijken richten we onze ogen van het ene naar het andere tafereel. Het ob-
jectgerichte kijken als act is met andere woorden lineair gestructureerd. Bij het luisteren 
ligt dit anders. We zijn veel beter in staat om verschillende dingen tegelijkertijd te horen. 
De optische ruimte komt niet altijd overeen met de auditieve ruimte of met de beleefde 
ruimte: het kan zijn dat onze oren gericht zijn naar iets wat veraf ligt. In de auditieve 
ruimte geldt het perspectief van de optische ruimte niet. 

Wat ik hypothetisch beschreven heb in de scène van de Boerenbruiloft vergelijk ik nu met 
een filmscène uit Venus Versus Me (2009) een kortfilm van de jonge Vlaamse cineaste 
Nathalie Teirlinck. Venus Versus Me vertelt het verhaal van de 12-jarige zwemster Marie. 
Op de vooravond van een belangrijke wedstrijd doet Marie een onaangename ontdekking 
in de kleedkamer. Marie wordt vrouw, maar ze kan deze ervaring met niemand delen. 
Haar moeder heeft een nieuwe vriend en heeft geen aandacht voor de veranderingen in 
het lichaam van Marie, die er zelf geen blijf mee weet. 

In plaats van verhalen te vertellen in haar films, vertelt Teirlinck meestal over ‘niemands-
landen’, over kruispunten in het leven waarin de identiteit plots wegvalt, of waar zekerhe-
den wankel worden. Ze geeft innerlijke werelden weer in haar films.

In de scène die ik wil vergelijken met de Boerenbruiloft, zit Marie in het kleedhokje. Ze 
heeft net een bloedvlek ontdekt in haar badpak en zit als versteend te luisteren naar de 
gesprekken van de anderen. Ze zit op een bank en neemt haar oordoppen uit. Het weer-
galmende geluid van het zwembad barst los. Eén van de gesprekken vraagt haar aandacht. 
Het gaat over een vrouw die verdronk door krampen in haar buik. De akoestiek in deze 
ruimte is zo slecht dat hier geen sprake is van een plaatsing van de geluiden in de visuele 
ruimte. Marie is het middelpunt en het is haar luisteren dat de auditieve ruimte rond haar 
vormt. Ik kan de inrichting van de auditieve ruimte vanuit het kind in de Boerenbruiloft 
toepassen op deze scène. Marie (het onderste cirkeltje) is omgeven door een veelheid van 
geluiden en gesprekken die ze niet echt volgt. Het is een geluidsomgeving waarin ze in 
zichzelf gekeerd zit zonder daar actief deel van uit te maken. Het bovenste cirkeltje is de 
persoon die met een vriendin spreekt (kleine ellips) en vertelt over de vrouw die verdron-
ken is. Het is dit gesprek dat Marie hoort, waarnaar ze haar aandacht richt. In het beeld 
zien we gewoon Marie die op een bankje zit. Meer gebeurt er visueel niet. De innerlijke 
wereld van Marie is niet zichtbaar maar wel voelbaar en hoorbaar. 

Door de verandering van het geluid op het moment dat Marie haar oordoppen uitneemt, 
wordt haar auditief geïsoleerd-zijn van de buitenwereld duidelijk. Het is in de verhouding 
tussen het gesprek waar ze haar aandacht naartoe richt, en de omgevingsgesprekken en 
het luisterpunt van waaruit die gesprekken zijn opgenomen dat de toeschouwer/luisteraar 
het luisterpunt van Marie inneemt en iets te weten komt over haar innerlijke wereld.

nog niet van het samenhoudende perspectief vertrekt, een gelijktijdigheid van taferelen 
wordt afgebeeld die door de toeschouwer/luisteraar worden samengebracht. Hij spreekt 
over een multi-focus narration (2008: 216). 

In deze logica van gelijktijdigheid van gebeurtenissen, kunnen schilderijen eveneens audi-
tief gelezen worden. In één situatie zijn immers verschillende auditieve ruimtes tegelijker-
tijd aanwezig. Ik geef het voorbeeld van de Boerenbruiloft van Pieter Brueghel de Oudere. 

Ik laat de veelheid van auditieve ruimtes tot stand komen vanuit het luisterpunt van het 
kind dat vooraan zit te smullen. Ik kan me voorstellen dat dit kind alle handelingen aan 
de tafel en de voetstappen van de mensen die rondlopen in een geheel van omgevings-
geluiden, aan zich voorbij laat gaan. Het hoort de muziek zonder er echt op te letten. 
Achter hem giet de man wijn over in een kruik. Er zijn geluiden van lepels en borden. 
Maar stel dat de oren van het kind gespitst worden door een gesprek dat de man voert die 
een beetje naar achteren geleund zit aan de tafel. Dan krijgt het hele geluidsgebeuren in 
de oren van het kind een perspectief dat niet zomaar af te lezen is van het schilderij. De 
auditieve ruimte is met andere woorden anders geordend vanuit de oren van het kind dan 

Auditieve ruimtes in Boerenbruiloft van Pieter Brueghel de Oudere
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Teirlinck denkt eerst heel lang na in beelden en geluiden voor ze aan een scenario begint. 
Ze denkt niet in tekst. Vaak wordt gezegd dat je een concept moet hebben of weten waar 
je uitkomt, vooraleer je begint te schrijven. Teirlinck weet niet waar ze gaat uitkomen. Ze 
doet gewoon verder en op één of andere manier haakt alles in elkaar. Geluid is daar een 
deel van. “Dat schrijf ik direct in mijn gedachtestroom. Niet iets dat er achteraf wordt 
bijgevoegd. Daar wordt aan gewerkt en dat wordt verrijkt, maar vanaf de eerste versie is 
50% van wat ik in het scenario schrijf geluid en 50% is beeld. Onmiddellijk hoort dat 
samen in één flow. Ik hoor en zie tegelijkertijd. Het scriptschrijven is voor mij een creatief 
moment, raar genoeg. Als ik kon, zou ik alle nuances opschrijven in het geluid (fade-in 
en fade-out) en onmiddellijk ook het kader. Alle kaders zijn van bij het begin bepaald” 
(interview met N. Teirlinck d.d. 13-2-2012). Teirlinck monteert zelf haar geluid. Ze doet 
dat instinctief en trefzeker in het ritme van de film. 

Ik heb Nathalie Teirlinck begeleid als studente en werk nog steeds met haar mee. Met haar 
manier van werken en door het succes van haar kortfilms,91 wordt het duidelijk dat het 
geluid niet vanuit het beeld gedacht moet worden. Haar werk heeft mij tijdens mijn on-
derzoek gestimuleerd om nog verder door te denken in de logica van de auditieve ruimtes. 
Voor haar masterproject Juliette (2007) heb ik met haar een soort logica ontworpen met 
auditieve sferen. Daardoor werd het voor haar mogelijk om zonder een causale narratieve 
structuur een samenhang te vinden in het scenario. 

Juliette gaat over een jonge vrouw wiens trouwfeest aan zee wordt gehouden. Het is een 
plek om jeugdherinneringen op te halen aan haar kinderliefde, Jérôme, met wie ze een 
bloedband heeft gesmeed. Jérôme is er niet meer. Het samengaan van de herinneringen 
uit de kindertijd, de band met Jérôme, de kracht van de zee en het feest op de dag dat ze 
haar leven met Laurent begint, brengen op haar trouwdag een vreemde mix van impres-
sies, jeugdherinneringen en verplichtingen als bruid teweeg. In plaats van hier een logisch 
verhaal in te construeren, heeft Teirlinck gebruikt gemaakt van de compositorische kracht 
van tegenstellingen en het disharmonische samenvallen van gebeurtenissen om ons als 
publiek in de innerlijke wereld van Juliette binnen te leiden. 

In deze film is de zee bijna constant aanwezig als een soort van canvas waarop alles zich 
afspeelt. De zee als rustpunt, de zee als vervaarlijk dreigend natuurelement. Het is in het 
geluid en het ‘ademen’ van de zee dat het ritme van de film is bepaald. Op een paar mo-

91 “Venus Versus Me: An experimental attempt to recount childhood memories from the interior 
with a complex montage technique. Pictures, sound and editing blend into multilayered 
storytelling. The director magnificently negotiates the puzzle” (comment of the jury in 
Berlin 2010 when the film was nominated for the European Film Academy Short Film 
2010) <http://www.europeanfilmacademy.org/2010/02/17/venus-wins-nomination/>. 
Geraadpleegd op 10-01-2012.

Het superponeren van auditieve en visuele ruimtes is eigen geworden aan de filmtaal van 
Nathalie Teirlinck. Ik sta hierbij stil omdat Teirlinck als studente een radicale verandering 
heeft doorgemaakt door een opdracht waarin ze vanuit het geluid moest vertrekken om 
een ervaring over te brengen. 

Zelf zegt ze hierover dat ze in de periode voor deze opdracht zocht hoe ze een innerlijke 
wereld kon weergeven. Door te werken vanuit het geluid en vast te zitten aan één beeld, 
waardoor ze dus geen verhaal kon vertellen, heeft ze een aspect van het associatieve den-
ken leren kennen. Dat heeft voor haar de mogelijkheid geopend om associatief een script 
te schrijven. Geluid brengt voor haar een verbeelding teweeg. De rijkdom van de beelden 
in de film komt uit het geluid en wordt gekaderd in het actuele beeld. 

Door de associatieve kracht van het geluid te ontdekken en de mogelijkheid om innerlijke 
ruimtes te creëren en te verbinden met het geluid, is Teirlinck tot een filmtaal gekomen 
waarbij ze geluidssporen trekt in haar films die als verzamelpunten van verschillende we-
relden werken. Haar startpunt is een disharmonisch audiovisueel akkoord. In haar afstu-
deerproject Juliette was dit bijvoorbeeld de zee die inbeukt op de rotsen met daarboven 
de voetstappen van trouwschoenen op een reling. Vanuit dit beeld en vanuit een bewust 
gekozen thema is de film op een intuïtieve manier gegroeid. Het vertrekpunt is dat ene 
erg krachtige moment, een contrast dat verwrongen zit, het besef dat iets niet klopt. Het 
is een audiovisueel akkoord waarin het geluid niet alleen een uiterlijke maar ook een in-
nerlijke wereld vertolkt.

Auditieve ruimtes in Venus Versus Me (2009) Nathalie Teirlinck 
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In het onderzoeksproject Surrounded92 dat ik met Griet van Reeth (geluidsvrouw, gespecia-
liseerd in geluidsopname) deed, hebben we de vraag gesteld in hoeverre het mogelijk is om 
vanuit die innerlijke wereld en vanuit het geluid te vertrekken om een film te maken. De 
innerlijke wereld kan immers niet zichtbaar weergegeven worden. We zijn dus bij wijze van 
experiment radicaal vertrokken vanuit het denken in geluid met de focus op een ervaren 
beleving, in plaats van een verhaal. Deze keuze is op verschillende manieren gemotiveerd. 

Eerst en vooral was er ons gemeenschappelijke project in een samenwerking met een visueel 
antropologe die een documentaire over haar overleden moeder wou maken en het geluid 
daarin een bijzondere rol wilde laten spelen. Ze werd echter geconfronteerd met het feit 
dat in elk geluid dat iemand produceert, de mouvement signature van de persoon vervat zit. 
In een poging om via geluidsherinneringen de aanwezigheid van de moeder naar boven te 
brengen, kwam de antropologe tot de vaststelling dat ze nooit echt naar haar moeder ge-
luisterd had. Zij was niet in staat om de geluidsopnames zo te regisseren dat het geluid haar 
herinneringen kon evoceren. Het gaat immers niet alleen om het geluid dat door iets wordt 
voortgebracht, maar evenzeer om de handelingen die het geluid voortbrengen. Om herinne-
ringen te evoceren, is de kleinste nuance van belang. Dit heeft ons bij de Poétique de l’espace 
(1957) van Bachelard gebracht als basis voor het evoceren van herinneringen. Bovendien is 
dit onderzoek eveneens gegroeid vanuit een ontmoeting tussen theorie en praktijk. 

In een bespreking om gezamenlijk les te geven aan filmstudenten waren Van Reeth en 
ik tot de vaststelling gekomen dat mijn manier van analyseren, die ik vanuit het (licha-
melijke) luisteren heb ontwikkeld (als synthese van mijn musicologische achtergrond en 
Laban-opleiding), op een bijzondere manier ‘resoneerde’ met de geluidsopnamepraktijk. 
Van Reeth is cineaste van opleiding en heeft zich daarna bekwaamd in de geluidsop-
name. Bovendien was het zo dat onze benaderingen diametraal tegenover elkaar stonden. 
Als cineaste is Van Reeth opgeleid om film te creëren vanuit het scenario en vanuit de 
beeldmontage. Als professionele geluidsvrouw, was ze gewoon om zich naar het creatieve 
proces van de cineast te voegen en haar creatief aandeel in dienst van de filmproductie 
te stellen.

Vanuit mijn achtergrond had ik al eerder een methode ontwikkeld waarin ik de studenten 
vroeg om al van bij het scenario een klankconcept te ontwikkelen voor hun film. Dit was 
voor haar een ongewoon gegeven, dat haar wel nieuwsgierig maakte. Omgekeerd had ik 
reeds begrepen dat ik in mijn auditieve filmanalyse een schakel miste in het nadenken 
over de virtuele auditieve ruimte. In gesprekken werd duidelijk dat we precies in mijn 
‘blinde vlek’ een gemeenschappelijk gebied deelden, namelijk de auditief beleefde wereld 
die opgebouwd wordt vanuit een pre-reflexief resonerend lichaam. Wat ik miste, was de 
notie van de ruimte in de geluidsopname (ik legde de focus vooral op het geluid zelf ). Het 

92 Dit onderzoeksproject (2008-2010) werd gesteund door de Hogeschool Sint-Lukas Brussel 
en de Hogeschool Gent (KASK).

menten verandert het geluid van de zee in een soundscape: als de handen van de kleine Ju-
liette en Jérôme elkaar raken, als ze de bloedband met Jérôme smeedt en op het moment 
dat Jérôme verdwijnt. Op deze ‘existentieel belangrijke’ momenten verandert de auditieve 
ruimte in een omni-directionele sfeer. Soms valt het geluid van de zee weg om plaats te 
maken voor de ademhaling van Juliette. Maar dit alles blijft opgenomen in de totaliteit 
van de stroom. Ook de voetstappen verbinden de scènes met elkaar, en van het veran-
deren van ondergrond, gewicht of schoeisel maakt Teirlinck gebruik om haar personages 
auditief voor te stellen, waardoor ze in het beeld onverwachte sprongen kan maken naar 
andere visuele ruimtes en naar andere ‘tijden’. 

Het is in het geluid dat ze de verschillende scènes bundelt die springen van de kleine 
naar de grote Juliette en omgekeerd. Teirlinck werkt met audiovisuele akkoorden. Het is 
vooral met het geluid dat ze de verschillende leefwerelden kan superponeren. Dit is niet 
als een ‘constructie’ tot stand gekomen, maar wel met het bewustzijn dat met bijvoor-
beeld het uitspreken van de namen van Juliette en Jérôme zeer veel duidelijk gemaakt 
kan worden: wie spreekt de naam uit, waar, hoe, op welke manier? Met één woord is 
een hele leefwereld neergezet die de toeschouwer/luisteraar meeneemt in de verschillende 
belevingswerelden van Juliette. Deze elementen zijn ontstaan in een schrijven dat vanuit 
een resonerend lichaam vertrekt. 

Tijdens het coachen was het mogelijk om hierover intersubjectief van gedachten te wis-
selen. De synchroniserende modulatie met haar werk, haar gevoeligheid, haar creatieproces 
maakten het voor mij mogelijk om met haar mee te denken, zonder haar diepe inhoude-
lijke rijkdom te reduceren. Dit is een fundamenteel andere methode om het geluid in het 
creatieproces te begeleiden, dan wanneer je vertrekt van de ‘geloofwaardigheid van beeld en 
geluid’ of van het inzetten van het geluid als meerwaarde voor het vertellen van het verhaal. 

6. 
SURROUNDED ALS CASESTUDIE

Het werk van Nathalie Teirlinck toont heel duidelijk hoe het geluid van bij het begin van 
het creatieproces meegenomen kan worden. De compositie van geluid biedt immers de 
mogelijkheid om een innerlijke wereld uit te bouwen. Het feit dat geluid visuele en mo-
torische beelden kan evoceren, maakt het mogelijk om op een totaal andere manier dan 
via de muziek een innerlijke wereld te creëren.
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6.1.  Bachelards poëtica van de (innerlijke) ruimte als uitgangspunt van Sur  -
rounded 

Het uitgangspunt voor Surrounded was een combinatie van het werken met opgenomen 
geluiden waarin we onze aandacht niet hebben gericht naar de bron van de opname, maar 
naar de bewegingskwaliteiten en de ruimtelijke signatuur van het opgenomen geluid. Een 
aantal van de geluiden heb ik reeds besproken in hoofdstuk IV. De basis van deze film is 
het portret van een oude vrouw met daaronder een pulserend ritme, gecombineerd met 
het beeld van een fietsende jonge vrouw die een traject zowel in een visuele zichtbare 
wereld als in haar eigen innerlijke wereld aflegt. 

Voor de opbouw van de innerlijke wereld van de jonge vrouw was het boek Poétique de 
l’espace (1957) van Bachelard een belangrijke inspiratiebron: 

Rather, space is the abode of human consciousness, and the problem for the pheno-
menologist is to study how it accommodates consciousness – or the half-dreaming 
consciousness Bachelard calls reverie. (Ockham: 1998: X)

In de poëtische verbeelding wijst Bachelard causale verbanden tussen beelden af. Hij 
beklemtoont de actualiteit van het beeld dat een eigen activiteit en dynamiek heeft, met 
name de weerklank. Door de weerklank (als echo) roept de poëtische verbeelding dingen 
op uit het verleden. Niemand kan zeggen wat er op welk moment wordt opgeroepen. De 
poëtische verbinding volgt geen causale logica.

In een fenomenologisch onderzoek moeten zowel de resonantie (het meebewegen) als de 
weerklank (de echo) van het beeld gesensibiliseerd worden, aldus Bachelard. De resonan-
ties verspreiden zich op verschillende gebieden van ons leven in de wereld. De nawerking 
(de echo) ervan nodigt ons uit tot een verdieping van onze eigen existentie. Dit is even-
eens de beschrijving van de verankering van het poëtische beeld met de luisteraar. In de 
resonantie horen we het gedicht, in de innerlijke weerklank ervan wordt het ons gedicht. 
Het gedicht roept dieptes in ons op (réanime des profondeurs):

C’est après le retentissement que nous pourrons éprouver des résonances, des repercus-
sions sentimentales, des rappels de notre passé. Mais l’image a touché les profondeurs 
avant d’émouvoir la surface. Et cela est vrai dans une simple experience de lecteur. 
Cette image que la lecture du poème nous offre, la voici qui devient vraiment nôtre. 
Elle prend racine en nous-mêmes. Nous l’avons reçue, mais naissons à l’impression 
que nous aurions pu la créer, que nous aurions dû la créer. ([1957] 1992: 7) 

Van hieruit beschrijft Bachelard de tekortkomingen van de criticus, de psychoanalyticus en 
de psycholoog. Het poëtische beeld is niet objectief, de psychoanalyse intellectualiseert het 
beeld en de psycholoog wil kost wat kost de gevoelens beschrijven. Bachelard pleit voor de 
intersubjectieve status van het poëtische beeld. Volgens Bachelard opent het poëtische beeld 

is in deze confrontatie van inzichten dat voor mij het grote verschil tussen een ‘geluiden-
com-positie’ en een ‘muziekcompositie’ duidelijk geworden is. 

Het verschil ligt niet zozeer in het materiaal, want geluid kan gebruikt worden voor een 
muzikale compositie, maar in de gesitueerdheid van het lichaam van de luisteraar in de 
virtuele ruimte en in de luisterstrategie. In de muziek is de virtuele ruimte in de eerste 
plaats omni-directioneel en is de graad van abstractie in de ervaring van die ruimte groter 
dan in het luisteren naar geluid. Ik verwijs hier weer naar de opvattingen over abstracte 
en concrete beweging van Merleau-Ponty (zie V.4).

Bij het luisteren naar een geluid kan de virtuele beweging van het opgenomen geluid een 
concreet beleefde beweging oproepen, ze kan de visuele ruimte oproepen of de beleefde 
context van de motorische beleving. In het geluid speelt het bronluisteren een belangrijke 
rol en hiermee gepaard de visuele en motorische verbeelding. Met andere woorden, het 
luisteren naar geluid kan zowel een objectgerichte reflectieve waarneming zijn als een pre-
reflectieve lichamelijke gewaarwording. 

Binnen deze pre-reflectieve lichamelijke gewaarwording, is het geluid heel vaak ver-
bonden aan de perceptie van een personage of een bewegend voorwerp, waardoor ons 
beweeglijke waarnemende lichaam synchroniserend moduleert met dat personage of 
bewegend voorwerp. Bij het geluid wordt deze pre-reflectieve gewaarwording al snel re-
flectief objectgericht als we vanuit een bepaalde luisterstrategie focussen op een bepaalde 
karakteristiek van het geluid: de ruimte die meeklinkt, de ondergrond die hoorbaar is, 
het gewicht van het personage dat stapt, de mouvement signature van het personage, enz. 
Deze waarneming roept, wat het geluid betreft, concretere bewegingen op dan de muziek 
dat doet. Het blijft mogelijk om in het geluid de beweeglijkheid van het lichaam van de 
waarnemer als referentiepunt te beschouwen. In de muziekperceptie speelt het lichaams-
schema minder een referentiële rol. Meestal heeft men het bij muziek over immersion, de 
passieve synthese, de abstracte virtuele ruimte die omni-directioneel is en de luisteraar 
beweegt (Ihde 2007). Sloterdijk plaatst ons zelfs terug in de geborgenheid van de moeder-
schoot als hij de ervaring van het luisteren naar muziek bespreekt. Muziek maakt van ons, 
luisteraars, sonore communards waarin we innerlijke werelden delen, schrijft de Duitse 
filosoof (2005: 339). Hiermee legt hij de nadruk op het feit dat we ons zelfbewustzijn, 
onze zelfbeweging, deels opgeven voor een ‘bewogen worden’. Dit is te verbinden met 
wat Smith heeft ontwikkeld in zijn akoemenologie waarin hij de nadruk legt op de passieve 
synthese en het resonerend lichaam in de muziekperceptie. Smith spreekt over een pas-
sieve intentionaliteit die als affectief ervaren wordt (1979: 109). Het verschil tussen het 
muzikale componeren van geluiden en het samen-stellen (com-poneren) van geluiden als 
geluiden ligt in de manier waarop een geluid een concreet beleefde wereld evoceert of er 
een constitutief element van is. Het geluid evoceert zowel buitenwerelden als innerlijke 
landschappen. De verbinding van geluiden kan omschreven worden als een poëtische 
verbinding, zoals Bachelard dit uiteenzet. 
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Vanuit de opvatting dat in de beleving van de ruimte, ons geheugen is opgeslagen, intro-
duceert Bachelard een denken in verschillende ruimtes – kwaliteiten van ruimtes, belevin-
gen van ruimtes eerder dan concrete optische ruimtes – om de intimiteit van de innerlijke 
ruimte weer te geven. Om die beleving of herinnering aan die beleving actueel te maken, 
zijn nuances bijzonder belangrijk. De weerklank van een ruimte ( in overdrachtelijke zin) 
komt niet tot stand zonder ervaring en herinnering. Noch de één noch de ander zijn een 
onbeschreven wit blad papier. Het papier ziet er misschien wit uit, maar is doordrongen 
van energetische zones die resoneren, die tot leven komen bij bepaalde beelden. Dit houdt 
in dat een dergelijk beeld niet objectief is, maar intersubjectief. Het gaat niet om het code-
ren en het decoderen van het poëtische beeld, maar om een proces waarin de weerklank 
een essentiële rol speelt en die het poëtische beeld tot stand laat komen. We kunnen de 
begrippen weerklank van de ruimte, resonantie en echo vergelijken met de manier waarop 
we de auditieve architectuur besproken hebben. (Zie IV. 4.1.)

6.2. Toepassing van Bachelards Poétique de l’espace in de klankfilm: topo-
analyse en polytopie

Bachelards tekst lijkt aan te sluiten bij theoretische teksten uit de periode van het begin 
van de klankfilm. Deze verwijzen naar de mogelijkheid van de klank om het onzicht-
bare, de ‘innerlijke beweging’, het innerlijke ritme weer te geven (Pudovkin 1929; Balász 
1930). Film wordt dan niet alleen maar bekeken, het luisteren speelt daarbij een funda-
mentele rol. Het is de toeschouwer/luisteraar die het poëtische beeld tot stand brengt 
door het te laten resoneren. Hiervoor is een open houding nodig. Iemand die de beelden 
vastzet in vormen, is niet in staat om het poëtische beeld tot stand te laten komen. Met 
zijn topo-analyse biedt Bachelard een methode om datgene wat onzichtbaar is (het on-
zichtbare en de innerlijke beweging) in verschillende lagen in kaart te brengen die al dan 
niet gelijktijdig met elkaar in verbinding staan. Een “polytopie” dient zich aan. 

In Surrounded (2010) zijn we vertrokken van de weerklank van de ruimtes die in de 
opgenomen geluiden de herinneringen en de beleving oproepen van de jonge vrouw die 
op het punt staat haar moeder te verliezen. We hebben de topo-analyse als methode 
uitgeprobeerd. Elke herinnering, elke beleving is gesitueerd in een specifieke auditieve 
ruimte. Elke scène krijgt een eigen dynamiek. Maar de actualiteit en de complexiteit van 
het poëtische beeld dat hier wordt opgeroepen, laat toe om de auditieve ruimte in haar 
complexiteit tegenover de visuele ruimte te plaatsen, die vooral gecreëerd wordt door de 
fietsende vrouw. Haar beweging laat zich niet in het kader opsluiten. Enkel het portret 
van de moeder, dat niet alleen statisch is in een poging om het beeld vast te houden, maar 
ook dynamisch (en vooral dynamisch in de klank) omdat het zoveel ervaringen evoceert, 
plaatst zich in het beeldkader. Het beeld verdwijnt, maar de dynamische beweging die 
opgeslagen is in de klank verdwijnt niet. 

een innerlijke wereld die opgeroepen wordt in de echo en de resonantie van het gedicht. Het 
poëtische beeld is geen echo van het verleden, maar een actueel beeld. Bachelard bekijkt het 
poëtische telkens als een nieuw actueel gegeven dat door de luisteraar mee gevormd wordt. 
Het poëtische is volgens hem niet deducerend, maar inducerend. Het poëtische beeld werkt 
rechtstreeks: niet via codes, niet via één of andere omweg, maar direct, in al zijn nuances. Dit 
betekent dat de toeschouwer/luisteraar een essentiële rol gaat spelen in het tot stand komen 
van het poëtische beeld en dat dit niet zonder de weerklank ervan besproken kan worden. 

En recevant une image poétique nouvelle, nous éprouvons sa valeur d’inter-
subjectivité. Nous savons que nous la redirons pour communiquer notre enthou-
siasme. Considérée dans la transition d’une âme à une autre, on voit qu’une image 
poétique échappe aux recherches de causalité. (Bachelard [1957] 1992: 8)

Het poëtische beeld heeft geen nood aan kennis. De dichter creëert telkens opnieuw de taal. 
Het komt er dus niet op neer om een beeld als een object te bekijken, of nog minder als een 
substituut voor een object. Het komt erop neer om specifieke realiteit in een beeld te vat-
ten. Volgens Bachelard verbindt het poëtische beeld de binnenwereld met de buitenwereld. 

Bachelard maakt een duidelijk onderscheid tussen het poëtische beeld en de metafoor. 
De metafoor geeft een té concrete vorm aan. Daardoor wordt deze impressie opgesloten 
in de vorm en kan deze niet meer resoneren. Zo ontstaat een ontworteld beeld dat niet 
verbonden is met reële ervaringen. 

Een poëtisch beeld komt echter via weerklank van de ruimte tot stand bij de lezer, of de 
luisteraar. Het is een actief en present beeld dat resoneert bij de lezer of luisteraar en daar-
door onbewuste dieptes oproept. Het geluid en de beweging komen telkens terug in de 
voorbeelden van de poëtische beelden die Bachelard geeft: het is de ervaring in de ruimte 
die de bewoonde, beleefde ruimte essentieel doet verschillen van de geometrische ruimte. 
De bewoonde ruimte overstijgt de geometrische ruimte. In verband met het huis spreekt 
hij over een “dynamische gemeenschap tussen mens en huis”. 

Deze uitspraken van Bachelard komen overeen met de opvattingen van de beleefde ruim-
te bij Merleau-Ponty. Met de herinnering die in de ‘dingen’ is opgenomen, ontwikkelt hij 
een topo-analyse van de innerlijke wereld. 

Bachelard bespreekt de fenomenologie van de intimiteit van de innerlijke ruimte vanuit 
het huis als eenheid en als complexiteit. Het gaat er hem in de beschrijving van de ruimte 
niet om alle uiterlijke verschillen aan te duiden, maar om van binnenuit te vertrekken. 
Hierin zijn alle nuances van belang. Een nuance wordt essentieel: 

Pour un phénomenologue, la nuance doit être prise comme un phénomène psycho-
logique de premier jet. La nuance n’est pas une coloration superficielle supplémen-
taire. ([1957] 1992: 24)
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In de meeste scènes is het geluid eerst gemonteerd. Enkel voor het laatste shot, dat de 
sleutelscène van de film geworden is, zijn we vertrokken vanuit het beeld om het geluid 
te componeren. Technisch zijn we hier wel op het probleem gebotst van een omzetten 
van bestanden van Protools (een geluidsprogramma) naar Final Cut Pro (een montage-
programma voor beeld en geluid, maar met minder genuanceerde mogelijkheden voor 
de geluidsmontage) en omgekeerd. De beeldmontage van de film is voor ons nog niet 
helemaal af. Maar de geluidsmontage is wel afgewerkt en gemixt. Voor de mixage hebben 
we een schetsmatige tekening gemaakt om de basisbeweging van elke scène uit te leggen 
aan de geluidsingenieur. Het moment van de mixage is het moment waarop alle geluiden 
gesitueerd of gepositioneerd worden in de ruimte. In plaats van te vertrekken van de 
optisch-geometrische ruimte om de geluiden te positioneren, is in elke scène een beleefde 
dynamische beweging in een vrije omni-directionele ruimte de basis. De bedoeling was 
om de nadruk te leggen op het meenemen van de toeschouwer/luisteraar in ongekende 
gebieden, eerder dan om de aandacht te vestigen op één of ander voorwerp. 

Ik bespreek ten slotte drie scènes uit de film: het begin, een passage in het midden die we 
de ‘draaikolk’ hebben genoemd en het einde van de film die we, nog doordrongen van De-
leuzes filmtheorie, het ‘kristalbeeld’ hebben genoemd (electronische bijlage: Surrounded). 

In het eerste beeld contamineren beeld en geluid elkaar. Het pulserende ritme waarvan 
de bron bij het begin niet erg duidelijk is, klinkt onder het beeld van een nauwelijks be-
wegend vrouwenportret. De vrouw steunt met de kin op de rechterhand. Het onrustige 
ritme weergalmt op de vertraagde beweging van het sluiten van de ogen. De relatie tussen 
het beeld en het geluid is niet duidelijk. Als toeschouwer/luisteraar blijven we met vragen 
achter, maar het samengaan van de vertraagde oogbeweging en de nagalm van het geluid 
verankert zich in ons lichamelijke geheugen. 

Het tweede fragment vangt aan bij een close shot van de jonge vrouw die zich omdraait, 
gevolgd door een beeld van de oudere vrouw en een draaiende montage van beelden – als-
of je als toeschouwer/luisteraar op een carrousel zit. Van bij het eerste beeld is een beweeg-
lijke dynamiek aanwezig in het geluid. De stemmen van de acteurs uit het geluid dat ik 
voorgesteld heb als ‘gang Bijloke’ (geluid 4) zetten een schreeuwerige dynamiek in gang. 
Die neemt verder toe door het geluid van de externe ruimte van het beeld: de stemmen 
van de mensen op het zebrapad, de wind, autogeluiden die steeds luider en dynamischer 
worden en eindigen in een zware deur die dichtslaat. Gaat het hier om een herinnering? 
Een nachtmerrie? De jonge vrouw wordt in een volgende scène opnieuw opgeslorpt in 
een draaiende beweging die uiteindelijk tot rust komt. Door het geluid geven we haar in-
nerlijke dynamiek weer. Het beeld volgt, maar eigenlijk gaat het hier audiovisueel om een 
motorisch beeld, een opgejaagd zijn en voortgestuwd worden. 

De laatste scène, die we ‘het kristalbeeld’ hebben genoemd, splitst zich in twee: een deel 
waarin de jonge vrouw een traject aflegt naar de brug onder de autosnelweg, een tweede 

Zoals gezegd, wil Surrounded de ervaring overbrengen van een jonge vrouw die door de 
stad fietst op het ogenblik dat haar moeder sterft. Herinneringen en de daaraan gekop-
pelde emoties en verwarring worden actueel tijdens haar fietstocht. In de geluidsopnames 
speelt vooral de ruimtelijkheid van en in het opgenomen geluid een rol. Er zijn geluiden 
in binnenruimtes en de exterieure ruimtes, er zijn geluidsgebeurtenissen, geluidenvelden 
en omgevingsgeluiden. Daarnaast zijn er ook ‘abstracte’ geluiden die niet uitnodigen om 
naar de bron te luisteren (zoals de taskrekel). Bij de beeldopnames is ook het directe ge-
luid van de fiets, opgenomen via een zendmicrofoontje. Hierdoor is het mogelijk om de 
toeschouwer heel dicht bij de fiets te brengen en het fietsen voelbaar te maken.

De beperking in deze film ligt in het feit dat niet zozeer de movement signature van de 
personages wordt neergezet. De fietsende vrouw wordt gekenmerkt door de innerlijke we-
reld en uiterlijke wereld waarin ze leeft en die ze in golven meemaakt. Ze wordt bewogen 
doorheen de film. Ze is ‘gegrepen’ door een situatie, een toestand, waardoor haar lichaam 
niet meer een alert naar buiten gericht contact tot stand brengt met haar omgeving. Ze 
rijdt in een roes, verzonken in gedachten en ervaringen. Het gaat in Surrounded om de 
dynamiek van deze verschillende ‘toestanden’ waar ze ‘doorheen’ gaat. 

In de montage van de geluiden zijn de ‘bewegingsscènes’ uitgewerkt vanuit hun bewe-
gingskwaliteiten. We zijn vertrokken van de innerlijke beweging van de vrouw, de in-
nerlijke rust of onrust, de fixatie op een gedachte, een gebeurtenis, of de manier waarop 
verschillende associaties tegelijkertijd in haar opkwamen. Het is voor de toeschouwer/
luisteraar niet mogelijk om heel precies te weten wat er gebeurt. De film vraagt de toe-
schouwer/luiseraar dat hij zich laat meenemen in de stroom van gedachten, gevoelens, 
herinneringen, gewaarwordingen van de vrouw. 

De geluiden hebben we opgedeeld in vier geluidscategorieën: geluiden als event, gelui-
denveld en omgevingsgeluiden, displaced sounds en abstracte geluiden die losgekoppeld 
zijn van hun bron en dus veeleer een muzikale beluistering vergen. De displaced sounds 
hebben we gedefinieerd als geluiden waarvan de bron geen verbinding heeft met het visu-
ele optische beeld. Zij creëren een eigen sonore dynamische ruimte of sfeer. De abstracte 
geluiden creëren geen ruimtelijke associaties en werken eerder door hun intensiteit en 
textuur (bijvoorbeeld de taskrekel). 

Deze geluidscategorieën zijn gerelateerd aan verschillende ruimtes: de optisch-visuele 
ruimte, de beleefde visuele en auditieve ruimtes en sferen die gecreëerd kunnen worden 
door onzichtbare verbanden met andere personages of momenten, door innerlijke ge-
dachten, door gemoedsgesteltenissen, door gevoelens. 

Vanuit het onderwerp van de film hebben we verschillende methodes gehanteerd: een do-
cumentaire methode om de geluiden van de stad op te nemen en een fictionele methode 
waarin we auditief gebeurtenissen in scène hebben gezet of geluiden hebben opgenomen 
om specifieke energetische kwaliteiten uit te drukken. 
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7. 
WESTERKAMPS GELUIDENMUZIEK IN LAST DAYS (2005)

Na de bespreking van het onderzoeksproject Surrounded keer ik terug naar de film Last 
Days (2005) van Gus Van Sant en de manier waarop hij de geluidencompositie van Hilde-
garde Westerkamp heeft gebruikt. Westerkamps compositie, gemaakt voor het festival Ars 
Acoustica in Linz, maakt gebruik van de ruimtelijkheid van de geluiden. In de compositie 
zet Westerkamp verschillende ruimtes naast elkaar die ze verbindt door het letterlijke ge-
bruik van het geluid van deuren (Jordan 2007: 6). Westerkamp zelf vertrekt bij haar werk 
heel vaak van soundwalks. Ze omschrijft soundwalks als een manier om je open te stellen 
voor je omgeving en tegelijkertijd een verbinding aan te gaan met je innerlijke zelf. In 
deze wandelingen wordt er niet gesproken. In een soundwalk neem je een open attitude 
aan ten opzichte van de omgeving zonder erop te reageren. Daartegenover stelt ze een 
manier van zijn in de omgeving, waarbinnen men zich opgesloten heeft. Hier heeft de 
externe ruimte geen invloed meer op de innerlijke wereld van die persoon. 

In this walking situation the senses are not open to the place in which one walks. 
The place has no power to enter one’s inner world, there is no relationship, no dia-
logue. (Westerkamp in Jordan 2007: 9)

Hiermee geeft Westerkamp perfect aan hoe het isolement, of het in zichzelf opgesloten 
zitten van een personage, weergegeven kan worden door middel van een geluidencompo-
sitie. Door alle geluiden van de omgevingswereld weg te laten, belandt het personage in 
een eigen innerlijke wereld. 

In Gerry heb ik dit aangeduid met de soundscape, die klinkt onder het ‘ontlichaamde stap-
pen’ van de Gerry’s. Maar in Last Days is het net door het gebruik van Doors of Perception 
van Westerkamp dat de binnen- en buitenwereld van het hoofdpersonage Blake wordt 
weergegeven. 

Ik geef hieronder schetsmatig de geluiden van de eerste drie minuten in de compositie 
Doors of Perception weer. Het valt op dat haar compositie veel meer lineair en minder 
complex is dan de geluidencompositie in Surrounded. In de oplijsting heb ik muziek en 
binnen- en buitengeluiden in een aparte kolom geplaatst. Ik heb enkel de bron aange-
duid. Maar elk geluid heeft een eigen ruimtelijkheid en de bewegingskwaliteiten van de 
geluiden zijn tegenover elkaar gezet. Ik zou het werk van Hildegarde Westerkamp in deze 
compositie een geluidencom-positie willen noemen: een poëtische verbinding van gelui-
den. In de compositie klinken binnenruimtes en exterieure ruimtes gelijktijdig, wat ons 
als luisteraars een dubbele situering geeft. 

deel waarin de camera blijft staan. De scène vangt aan met hetzelfde denderend geluid van 
bij de aanvang van de film. Nu fietst de jonge vrouw langs een jaagpad en wordt dit geluid 
stilaan een omgevingsgeluid. Haar innerlijke wereld wordt geëvoceerd door een zacht 
zingende stem en gefluister. Het geluid van ‘taskrekel’, dat nergens te plaatsen is, noch in 
de innerlijke, noch in de omgevingswereld van de jonge vrouw, speelt een dynamische rol. 
De intensiteit neemt toe in deze scène, alsof enorm veel geluiden opgestapeld worden en 
het tempo opgedreven wordt. De vrouw komt fietsend steeds dichter bij de autosnelweg. 
Als ze uiteindelijk onder de brug van de autosnelweg fietst, vallen beeld en geluid samen. 
Dit is de plaats waar het pulserende, denderende geluid is opgenomen. 

De camera blijft staan. Het geluid sterft weg met het wegfietsen van de vrouw. Alsof we 
als luisteraars haar oren volgen, maar visueel afstand van haar nemen. Pas wanneer ook 
het geluid van de fiets is uitgestorven en enkel nog een paar vogels te horen zijn, is de hele 
beweging ‘neergelegd’. 

Wat in dit onderzoek vooral aan bod is gekomen, is het motorische beeld dat geëvoceerd 
wordt en de manier waarop het beweeglijke lichaam van de toeschouwer/luisteraar reso-
neert met de beweging in het geluid alleen of in geluid én in beeld. 

Bij een aantal vertoningen voor een zeer uiteenlopend publiek is opgevallen hoe precies 
de ‘filmkenners’ zich vastbijten in het visuele beeld en zich weinig openstellen voor het 
motorische beeld, laat staan voor de rijkdom van een klankmontage. Het verschil in re-
actie van muzikanten, radioprofessionals, dansers en een ruimer publiek was opvallend. 
Het waren vooral de choreografen en regisseurs die het best in staat waren om de genuan-
ceerde compositie van binnen- en buitenwereld te bespreken. 

Ik heb geen wetenschappelijke studie gedaan naar de perceptie van de film. Hier gaat 
mijn onderzoek niet over. Toch is het interessant om een verschil vast te stellen tussen 
het reflectieve waarnemen van film als een cinematografisch apparaat en het eerder pre-
reflectieve ervaren tot zelfs reflectief waarnemen van film als medium dat beweging evo-
ceert. Door het feit dat de filmbeeld niet helemaal afgewerkt is, wordt dit verschil in 
perceptie of ervaring nog duidelijker. Met Surrounded kunnen we de conclusie trekken 
dat de beweging in het geluid de toeschouwer meeneemt, zelfs als het beeld quasi statisch 
is. Daarom is het zo belangrijk om niet van het beeld, maar van de beweging te vertrekken 
om over geluid te spreken. 
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De meeste geluiden van Doors of Perception van Hildegarde Westerkamp kunnen we dui-
den. We hebben de visuele bron niet nodig om te begrijpen dat er een deur open- of dicht-
gaat, of om te begrijpen dat we ons in een interieure of een exterieure ruimte bevinden. We 
horen de kerkklokken, de biddende mensen in de kerk, de deuren, enz. Luisterend naar de 
muziek van Westerkamp volgen we een virtueel onbestaand pad langs deuren en gaan met 
vreemde sprongen van de ene naar de andere ruimte, of krijgen het gevoel dat we soms in 
meerdere ruimtes tegelijkertijd vertoeven. Deze compositie is geen representatie van een 
afgelegde weg. Ze nodigt ons eerder uit om te resoneren met de ruimtes en de geluiden die 
we horen, zonder ons al te veel vragen te stellen bij het lineaire tijdsverloop. 

1’37” Klokkengelui

1’43” Gepiep van een deur Klokkengelui

1’46” Biddende stemmen Klokkengelui

1’54” Gepiep van een deur Klokkengelui

De stemmen zijn niet meer 
hoorbaar

2’08” Stemmen Klokkengelui

2’11” Een kort geluid Klokkengelui

2’12” Deur wordt gesloten Klokkengelui

2’20” Deur wordt gesloten Klokkengelui

2’23” De deur slaat dicht De klokken stoppen

2’25” Een deur gaat piepend open Getoeter

2’26” Meeuwen

2’31” Een meeuw klinkt dichtbij

2’32” Een brommer zet aan

Een paar pianoklanken Geruis

Getoeter

2’37” Flard muziek

2’39” Deur Brommer

2’40” Flard muziek Brommer

2’42” Gekraak van deur Brommer stopt

Gepiep

2’44” Menselijke stemmen

2’47 Stemmen Verkeer

2’51” Andere stemmen 

Getingel binnenskamers

2’53” Deur (dof)

2’54”

2’55” Muziek hervat Meeuwen

3’00” Verkeer, getoeter

Muziek of stilte binnengeluiden buitengeluiden

0’00” Een buitendeur wordt geo-
pend met sleutel

0’04” 4 dalende tonen Een binnenruimte met stem-
men

0’09” Een binnendeur gaat open en 
wordt gesloten 

0’11” stilte

0’13” Een binnendeur gaat dicht

0’15” Een brommer rijdt voorbij 

0’22” Een binnendeur wordt ges-
loten (dof)

Een brommer rijdt voorbij 

0’26” Binnendeur slaat dicht (ver) Een brommer rijdt voorbij

0’28” Binnendeur gaat open Een brommer rijdt voorbij

0’30” 4 dalende tonen Een brommer rijdt voorbij

0’34” Een deur slaat dicht Een brommer rijdt voorbij

Een aanzet van kerkgezang: 
een flard dat nog onherken-
baar is.

Een brommer rijdt voorbij

De deur wordt gesloten

00’43” Een stilte (breuk)

00’44” Gekraak Buitengeluiden, kerkklokken, 
stemmen

00’50” Een deur slaat dicht Buitengeluiden, kerkklokken

00’59 Biddende mensen in een bin-
nenruimte

Buitengeluiden, kerkklokken

De binnenruimte klinkt mee

1’05” Een binnendeur wordt 
gesloten

Klokkengelui

1’08” Een tweede zware klok komt 
bij de eerste

1’09” Een deur wordt geopend en 
gesloten

Klokken 

1’10” De biddende mensen Klokkengelui

1’11” De biddende mensen stop-
pen: een deur slaat dicht

Klokkengelui

1’12” Klokkengelui

1’15” Stemmen van biddende 
mensen 

Klokkengelui

1’20” Een ondefinieerbaar geluid 
dat van heel dichtbij klinkt

Klokkengelui

1’26 Een gekraak dichtbij en bid-
dende mensen 

Klokkengelui

1’36” Dof geluid van een deur die 
dichtgaat. 

Klokkengelui

De stemmen stoppen
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er toch? Bepaalde stappen weerklinken wel, andere niet, bepaalde omgevingsgeluiden zijn 
aanwezig, andere niet. Op die manier is mijn aandacht wel gestuurd binnen het filmische 
geheel. Maar het denken over wat ik heb meegemaakt, komt achteraf. Deze film beklijft. 

In de vorige bespreking heb ik aangegeven hoe in deze film niet alleen gesproken kan wor-
den over de geluiden op zich, maar eveneens over de ruimte die meeklinkt en over hoe het 
geluid als een energetische beweging in rekening gebracht moet worden. De structuur van 
de waargenomen film komt immers tot stand in de correlatie tussen de film als object en 
de waarnemer. Maar in de overdracht van de ervaring is de structuur van de film op zich 
eveneens tot stand gekomen in de correlatie van de filmmaker met de ervaring die hij wil 
overbrengen. Met andere woorden, als in Elephant een repetitieve muzikale structuur te 
herkennen is, dan is dit de abstractie van de concrete ervaring die Alan Clarke intersub-
jectief wil overbrengen en geen systeem dat op zich de samenhang bepaalt. Er is een ver-
schil tussen vertrekken vanuit een systeem dat de coherentie verzekert of komen tot een 
structuur als resultaat van de coherentie van de beleefde ruimte. De eerste methode is een 
deductieve methode, de tweede een inductieve methode: de poëtica van de ruimte, stelt 
Bachelard met betrekking tot de poëzie. Voor de film voeg ik hier de poëtica, het evoceren 
van de beweging aan toe. Het is in de veelheid van auditieve bewegingen, die al dan niet 
ingebed zijn in externe ruimtes of interieurs, en externe of innerlijke werelden oproepen, 
dat de waarneming van het geluid de toeschouwer/luisteraar als een innerlijke beweging 
doorheen de filmische ruimte gidst. Het is in de waarneming dat voor de toeschouwer/
luisteraar deze samengestelde filmische ruimte een persoonlijk beleefde ruimte wordt. 

8. 
TOT SLOT: THREE MONKEYS (2008) 

VAN NURI BILGE CEYLAN (dvd 3)

Ik sluit af met Three Monkeys (2008) van Nuri Bilge Ceylan. In deze casestudie bespreek 
ik hoe de cineast in de opbouw van de gelaagdheid in de audiovisuele akkoorden, de 
heautonomie van het geluid en van het beeld bewaart en inzet om de complexiteit in de 
relaties tussen zijn personages over te dragen naar de toeschouwer/luisteraar. Via het ge-
luid loopt de innerlijke en de uiterlijke wereld van de personages naadloos in elkaar over 
in deze film. Door de veldstructuur van de tijd en de gesitueerdheid van de toeschouwer/
luisteraar is het mogelijk om een samenhang tot stand te brengen in het kluwen van rela-
tionele verbindingen tussen de personages. 

De structuur van deze film is eenvoudig: drie mensen wonen in een appartement. Hacer, 
de moeder, Eyüp, de vader, en Ismail, de zoon. Een broertje van Ismail is als kind verdron-
ken en leeft nog in de herinnering van Ismail en van Eyüp. Eyüp is chauffeur van Servet, 

Door de confrontatie met het beeld ontstaat echter een splitsing in de geluidencompositie 
van Westerkamp. Alle geluiden die we enigszins binnen het beeld kunnen plaatsen of met 
het beeld kunnen verbinden, verbinden we dan ook met het actuele visuele filmbeeld. 
De andere geluiden komen in de leefwereld van het hoofdpersonage Blake terecht. Zoals 
eerder al is opgemerkt: ons brein vindt voortdurend oplossingen voor disharmonische 
zintuiglijke informatie.

Hier geldt meer een poëtische logica dan een narratieve logica. De beleefde ruimtes over-
stijgen de geometrische visuele ruimte. De kerkklokken komen in de externe wereld van 
Blake terecht en maken een naadloze overgang naar de kerkgebeden die met de klokken 
geassocieerd worden. Blake lijkt rond te zwerven in zijn omgeving. In die zin is het even-
min mogelijk om ons als toeschouwer/luisteraar te identificeren met het hoofdpersonage 
van Blake in Last Days als met de anonieme personages in Elephant van Clarke. 

In Elephant duiken de personages op, ze doden of worden gedood, zonder dat we iets meer 
over hen te weten komen dan hun gesitueerdheid in de visuele ruimte binnen het filmka-
der. De ene man bevindt zich in een sanitaire ruimte, de andere in een fabriekshal, sommi-
gen op een pad in een mistig landschap, anderen op een voetbalveld. Het gaat om mannen 
zonder eigenschappen die zich telkens weer op dezelfde manier tot elkaar verhouden: ze 
leggen een traject af, doden of worden gedood. Over de motieven, de achtergrond of de 
geschiedenis komen we niets te weten. De scènes en de ruimtes worden niet causaal met 
elkaar verbonden. Er komt geen echte vertelling tot stand. Toch is dit een bijzonder politiek 
geëngageerde film die het heeft over het leven in een wereld vol terreur. In de film komen 
niet de verhalen aan bod, maar de ervaring van een gesitueerd zijn in een anonimiteit. Op 
elk moment kan bepaald worden of iemand doder of slachtoffer is. De film is composito-
risch opgebouwd, als een repetitief muziekstuk met een terugkomend ritme van traject, 
schot, still (foto) van het slachtoffer en weer actie. Dit alles tegen de continue stroom van de 
tijd die gestalte heeft gekregen in het bijna constant aangehouden geluid van autoverkeer. 

De ervaring van deze film is wrang, omdat we als toeschouwer bij elke moord mee zijn 
gestapt. Ook in deze film ontstaat een synchroniserende modulatie bij het zien en horen 
van de trajecten die worden afgelegd. Het schot brengt een wrang gevoel teweeg. We weten 
nooit op welk moment het zal komen. Dit is een spanningselement. Het innerlijke tijdsbe-
wustzijn werkt door in het tijdsveld. Geen enkele moord staat apart. De moorden stapelen 
zich op, keer op keer. Ruimte na ruimte wordt bedreigend, een mogelijke plek voor de mis-
daad. Telkens opnieuw ben ik getuige. Na 18 moorden blijf ik achter met de vraag waarom 
slechts één van de twee mannen werd doodgeschoten. Dit is een film die als een muzikaal 
compositorische structuur beschreven kan worden. Toch is het niet het compositorisch 
systeem, maar de lichamelijke ervaring van wat er binnen deze structuur gebeurt die door-
werkt in de waarneming van de film. De film werkt als een roes. Tijdens de film zelf wordt 
vooral een lichamelijk denken aangesproken. Wat gebeurt, gebeurt. Ik onderga het als toe-
schouwer/luisteraar. Er is geen spanningsveld in de ‘audiovisuele akkoorden’ zelf. Of is het 
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akoestiek en ruimtelijke akoestische setting. Zo zijn er in de slaapkamer van de ouders 
geen buitengeluiden te horen. In de woonkamer staat de televisie, hangt de klok. Deze 
kamer is verbonden met de keuken en met de buitenwereld. Meestal kunnen we daar de 
buitengeluiden horen, zoals rijdende auto’s, stemmetjes van spelende kinderen, etc. Als 
toeschouwer word ik gesitueerd in elke scène. Meer door het geluid dan door het beeld. 
Niet de ‘geloofwaardigheid’ is het belangrijkste, maar de betrokkenheid bij de verschil-
lende gebeurtenissen die ik vanuit het perspectief van de eerste persoon ervaar.

Van bij het begin van de film legt Ceylan de nadruk op de auditieve waarneming en erva-
ring. In de eerste scène zien we een vermoeide chauffeur op een landweg rijden. Gelijktij-
dig horen we drie ruimtes: de krekels en de wind buiten, de auto die over het wegdek rijdt 
en de ademhaling van de man in de auto. Op het moment dat de camera de auto volgt, 
verandert de balans in de geluiden: de krekels en de wind worden veel minder aanwezig. 
Als de wagen om de hoek uit het gezicht verdwijnt, horen we de aanrijding, gevolgd door 
een stilte (krekels en wind).

Als toeschouwer/luisteraar spits ik de oren. Ik vind het niet eens zo eigenaardig dat ik het 
volgende moment van dichtbij de stemmen hoor van een koppel dat is uitgestapt om het 
lichaam dat op de grond ligt te bekijken, terwijl de scène vanop een afstand is gefilmd. Ik 
luister mee met de oren van Servet. Zijn ademhaling klinkt zwaar en heel dichtbij. Een 
onweer barst los. De toon is gezet: het auditieve brengt mij dicht bij de personages. Net 
als Bresson geeft Ceylan in het geluid de betrokkenheid van de personages weer met de 
dingen die hen omringen. 

Als in de volgende scène de telefoon rinkelt in het appartement (5’15”-5’46”), dan neemt 
dit geluid de hele ruimte in. Toch is het appartement zelf ook auditief weergegeven door 
het kraken van de vloer, het tikken van de klok, de deuren die open- en dichtgaan en 
geluiden van een paar handelingen. 

Bij de aanvang van de film zijn we meegenomen in een opeenvolging en opeenstapeling 
van auditieve gebeurtenissen in een stijgende dynamiek die uiteindelijk in de stilte van 
het appartement terechtkomen. Hier klinken kleine intieme geluiden en de warme hese 
stem van Eyüp, die de telefoon neerlegt met het woord “tamam” (goed). 

Ceylan laat de ruimte die de personages omringt, doorwerken in hun gesprekken. Het ge-
sprek tussen Servet en Eyüp aan de haven waarbij Servet Eyüp voorstelt om in zijn plaats 
naar de gevangenis te gaan (6’25”-8’06”), leidt hij in met een overdonderend treingeluid, 
gevolgd door de stille nachtelijke straten van Istanboel waarin de stappen van Eyüp weer-
galmen. De trein weergalmt in deze scène in de straten (we zullen dit ook horen in het ap-
partement om andere scènes in te leiden). Het gesprek tussen Eyüp en Servet klinkt hier 
intiem. Het zijn de stemtimbres die mij meevoeren. De omgevingsgeluiden in de haven 
klinken veraf. Op dit moment situeert Ceylan de toeschouwer/luisteraar auditief dicht 

een politicus. Het appartement van dit gezin in Istanboel is de plaats van het gebeuren. 
Het is gelegen aan een spoorweg dicht bij een haven. 

In het begin van de film vindt een ongeluk plaats: Servet is achter het stuur in slaap geval-
len en heeft iemand aangereden. Het ongeval gebeurt op de vooravond van de verkiezin-
gen waarin Servet zich als kandidaat heeft voorgesteld. Om een schandaal te vermijden, 
vraagt Servet aan Eyüp om de schuld op zich te nemen en in zijn plaats negen maanden in 
de gevangenis te gaan zitten. Hij belooft Eyüp hiervoor een mooie financiële vergoeding. 

Doorheen de film verandert de beleving van de ruimte van het appartement. Ook de 
verstandverhouding in het gezin verandert geleidelijk aan. Ismail mist duidelijk het va-
derlijke gezag en de Hacer geeft stilaan toe aan de vragen van haar zoon, terwijl ze weet 
dat Eyüp hiermee niet akkoord zou gaan. Ze besluit een voorschot te vragen van het geld 
dat ze tegoed hebben van Servet om daarmee een auto te kopen voor haar zoon. Dit is het 
begin van haar eigen pad buiten het gezin waarin haar mobiele telefoon een cruciale rol 
speelt. Ze knoopt een relatie aan met Servet. Ismail is woedend wanneer hij het overspel 
van zijn moeder ontdekt. Toch zegt hij hierover niets aan zijn vader. Bij het bezoek in de 
gevangenis is het duidelijk: de zoon speelt een dubbel spel en de vader voelt dit feilloos 
aan. Maar aan de oppervlakte voeren vader en zoon een beleefd gesprek. Als de vader 
vrijkomt, is de huiselijkheid in het appartement verdwenen. Eyüp herkent zijn vrouw 
niet meer. Hij vermoedt één en ander en wordt agressief. Hacer probeert hopeloos Servet 
te bereiken. Servet heeft de relatie met Hacer radicaal stopgezet, nu Eyüp weer een vrij 
man is. Ismail bespiedt een ontmoeting tussen Servet en Hacer, waarin hij haar duidelijk 
afwijst en vernedert. In het appartement is er geen band meer tussen de leden van het 
gezin. Als Ismail weer thuiskomt na het bespieden van zijn moeder en Servet, bekent hij 
aan zijn moeder dat hij Servet heeft vermoord. Eyüp kijkt naar de foto van zichzelf met 
zijn twee zonen voor hij naar een arme caféhouder gaat om hem te vragen de schuld van 
de moord op zich te nemen en naar de gevangenis te gaan in de plaats van zijn zoon. In 
de gevangenis is het immers warm en je krijgt er elke dag eten. 

De film speelt zich af op verschillende niveaus. Wat aan de oppervlakte verteld wordt, 
weerspiegelt de complexiteit van de relaties tussen de personages niet. Fascinerend in 
Three Monkeys is de manier waarop Ceylan in het kleine appartement de veranderende 
relatie tussen de gezinsleden weergeeft door middel van de geluiden. Het appartement 
wordt de beleefde ruimte van de personages. Heel subtiel kiest Ceylan ervoor welke ge-
luiden hij laat binnendringen in de ruimtes van het appartement. In de nachtscènes zijn 
krekels te horen, soms davert de trein voorbij en in de vreedzame scènes overdag horen we 
honden, auto’s en spelende kinderen. 

In het appartement hoor je de klok, de kanarie, het kraken van de vloer, de verschil-
lende deuren. Soms wordt er gepraat, soms niet. Soms hoor je de televisie of wordt de 
huiselijke rust verstoord door de mobiele telefoon van Hacer. Elke kamer heeft een eigen 
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Op weg naar huis neemt Hacer de voetgangerstunnel onder de spoorweg (26’09” – 
27’43”). Het treingeluid klinkt nog na bij haar thuiskomst. In deze scène plaatst Ceylan 
het luisterpunt bij Ismail. Binnen tikt de klok en klinken de stappen van Hacer hol. De 
buitengeluiden (auto’s en spelende kinderen) klinken ditmaal heel stil. Elke actie klinkt 
haarscherp. Hacer is te uitbundig. De nuances in de geluiden van haar handelingen ver-
raden een onnatuurlijkheid in haar gedrag. 

Ook het moment waarop Ismail het overspel van zijn moeder ontdekt, is vooral auditief 
uitgebouwd (37’13” – 41’47”). Ismail komt thuis in het appartement. De trein die gepas-
seerd is, klinkt nog zeer luid door. Hierdoor kan Ceylan de illusie scheppen dat Hacer 
en Servet, die zich in de slaapkamer bevinden, niets gehoord hebben. Het geluid van het 
opengaan van de deur werd overstemd door het geluid van de trein. In de keuken zingt 
de kanarie nu tegen de trein op en hij blijft zingen wanneer het treingeluid is weggeëbd. 
Het gekraak van de vloer is hoorbaar. Daarop is het stil in het appartement. Ismail kijkt 
uit het raam naar het verkeer dat als een licht geruis hoorbaar is.

De buitengeluiden verdwijnen als zijn aandacht getrokken wordt door het geluid in de 
slaapkamer van zijn moeder: gelach en een mannenstem. Dicht bij Ismail klinkt de klok 
en het gezoem van een insect. Ismail kijkt door het sleutelgat. De vloer kraakt. Op het 
moment dat hij het overspel van zijn moeder ziet, verandert het geluid. Er klinkt een 
druppel water in een heel grote ruimte waarin de wind waait. 

Servet niest, Ismail schrikt en trekt zich terug. Hij gaat terug naar de keuken. De vloer 
kraakt, de kanarie zingt en we horen Ismail ademen. Ook de klok is weer hoorbaar. Ismail 
neemt zijn spullen en verlaat het appartement.

Als toeschouwer/luisteraar zijn we enerzijds observator van wat Ismail meemaakt, maar 
tegelijkertijd beleven we de intensiteiten van de geluiden en wordt onze aandacht mee 
gericht naar de slaapkamer op het moment dat Ismail het gelach hoort. 

Zo zijn de geluiden in elke scène uitgepuurd. Ceylan bouwt zorgvuldig audiovisuele ak-
koorden op die in relatie tot de totale structuur van de film telkens de ervaring van wat 
zich afspeelt in de scène meegeven. De voeling met de ruimte die tot stand komt in de 
audiovisuele waarneming, weerspiegelt de interne relatie tussen de personages. 

Als toeschouwer/luisteraar zijn we dikwijls getuige van wat zich in het appartement af-
speelt. Zo kunnen we de spanning of de ontspanning die zich ontvouwt doorheen de ver-
schillende scènes aanvoelen. De meeste geluiden zijn geloofwaardig en hebben hun plaats 
in relatie tot de visuele ruimte. Net zoals Bresson werkt Ceylan met een aantal ‘energe-
tische’ buitengeluiden, zoals de trein, de havengeluiden, de muezzin en het onweer. Het 
treingeluid snijdt in de structuur van de film en begeleidt meestal transitiemomenten: 
transitie van plaats, transitie in gebeurtenissen. Het treingeluid dringt eveneens binnen in 
het appartement en neemt er de rust weg. 

bij de personages, terwijl de camera het gesprek vanop grotere afstand volgt. Het gesprek 
begint al auditief ook al voordat we de twee mannen samen op de bank zien zitten. Het 
gesprek vraagt onze aandacht. Ceylan neemt ondertussen de vrijheid om met de camera 
en de beeldmontage de omgeving en situatie duidelijk te maken aan de toeschouwer. 

Als Eyüp na dit gesprek thuiskomt (8’09-8’59”), klinkt het appartement zoals voorheen. 
We horen het kraken van de vloer als hij stapt, de ademhaling van Hacer die ligt te slapen, 
het kraken van het bed en het tikken van de klok. De buitengeluiden dringen de kamer 
binnen. Een haan kraait. Eyüp ademt zwaar. Niets is echter nog hetzelfde. De stem van 
Servet klinkt nog na. Hoewel vele geluiden in het appartement herkenbaar zijn, is de 
huiselijke rust er verdwenen. 

In een andere scène gebruikt Ceylan een gelijkaardige vrijheid in beeld en geluid om 
de absurde eerste ontmoeting van Hacer en Servet te schetsen in het bureau van Servet 
(17’54”-22’27”). Hacer komt Servet geld vragen voor de aankoop van een auto voor haar 
zoon. Als toeschouwer/luisteraar vind ik geen duidelijke plaats in deze scène. Ik ben in 
de chaos van Servets bureau terechtgekomen. De akoestiek van de ruimte is verschrik-
kelijk slecht, de omgevingsgeluiden van het verkeer en de ambulances klinken net iets te 
luid, Servet lijkt zijn telefoongesprekken niet onder controle te hebben en het is pas na 
een tijdje dat we merken dat Hacer ook aanwezig is. Het gesprek tussen beiden dat volgt, 
klinkt stroef en afstandelijk. 

Op een gegeven moment klinkt de mobiele telefoon van Hacer. Het signaal is een liedje 
dat Ceylan helemaal laat beluisteren. De tekst is betekenisvol, maar niet op dat moment. 

Hopelijk wordt jouw liefde ook niet beantwoord

Hopelijk krijg jij ook liefdesverdriet

Hopelijk verlang je naar haar, maar krijg je haar nooit, net als ik

Hopelijk smelt jouw hart als een kaars

Hopelijk klopt de wanhoop bij jou aan de deur en wacht hij op jou als een slaaf

Hopelijk wordt je hart gestolen als koopwaar op een marktkraam

Ondertussen rommelt Hacer ononderbroken in haar tas om haar telefoon te vinden en 
heeft Servet een ventilator aangezet die afkoeling moet brengen. De geluiden zijn niet op 
elkaar afgestemd en maken een gewoon contact tussen de twee personages onmogelijk. 

In de volgende scène heeft Servet Hacer een lift gegeven (23’44”-25’16”). Nu luisteren 
we naar Servets avances vanuit het luisterpunt van Hacer. En hoewel ik als toeschouwer/
luisteraar Servet zie zwijgen, luister ik verder naar zijn woorden. Alleen auditief kom ik in 
de intimiteit tussen deze twee personen terecht. 
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In de constitutie van de film speelt, naast het tot stand komen van de filmische ruimte, 
ook de veldstructuur van de tijd een rol zoals Husserl deze heeft omschreven als structuur 
van het innerlijke tijdsbewustzijn en als structuur van het zelfbewustzijn. Het bewustzijn 
van een moment is meer dan het moment zelf en meer dan een superpositie van verschil-
lende lagen. 

Een audiovisueel moment komt niet tot stand in het samengaan van beeld en geluid, 
maar in het samengaan van kijken en luisteren. Het komt tot stand in de veelheid van 
zintuiglijke indrukken. In dat moment kunnen verschillende momenten tegelijkertijd 
aanwezig zijn in een harmonisch of disharmonisch verband. Elk van deze momenten 
is – zoals Husserl het beschreven heeft voor een moment in een melodie – gekenmerkt 
door de drieledige structuur van protentie, eerste impressie en retentie. Maar ook het 
moment van de waarneming is hierdoor gekenmerkt. De coherentie komt tot stand in de 
intentionele boog. 

Ondertussen is het duidelijk geworden: geluid in film wordt niet altijd als geluid op zich 
waargenomen. Geluid is dikwijls een constitutief element in het tot stand komen van een 
intentioneel object in de filmperceptie. Een handeling van een personage kan worden 
waargenomen in een bepaalde omgeving, in specifieke omstandigheden. Het geluid kan 
eveneens de ‘identiteit’ van het personage deels prijsgeven. In de waarneming van deze 
handeling speelt niet alleen de waarneming van het geluid een rol, maar ook het lichame-
lijke ervaren van het geluid. 

Deze kinaesthetische ervaring is motiverend voor het tot stand komen van de objectge-
richte intentionele act die een intentioneel object constitueert, en is tegelijkertijd een 
constituerend element in een andere soort van intentionaliteit die een passieve (niet-
objectgerichte) synthese tot stand brengt. 

Omdat een filmfragment en een geluid in de tijd verlopen, ligt de nadruk in de bestude-
ring van het geluid in de film op de genetische fenomenologie van Husserl. Hierin wordt 
het innerlijke tijdsbewustzijn dat het moment drieledig structureert in ‘retentie – eerste 
impressie – protentie’ essentieel. Er is geen sprake meer van een tijdsverloop, maar van een 
tijdsveld met een dieptestructuur waarin elk van de momenten die gebundeld worden in 
wat ik een audiovisueel akkoord heb genoemd niet alleen in hun constellatie, maar ook in 
hun eigen geschiedenis doorwerken. Ik heb hiervoor Chions concept synchrese geflankeerd 
met Campans concept syncope. In dat laatste begrip zit de eigen ‘geschiedenis’ van de klank 
als echo vervat. Het geluid behoudt het spoor en verbindt zich met de nieuwe omgeving. 

Merleau-Ponty plaatst het lichaam van de waarnemer centraal. Vanuit het lichaamsschema 
is het mogelijk om de beweging in de film waar te nemen en dus ook de beweging in het 
geluid. Niet zozeer de compositorische ruimte, maar de beleefde ruimte speelt een rol 
in het tot stand komen van de coherentie in de waarneming. Zahavi koppelt Husserls 

De scènes volgen elkaar op in een dynamische logica. Het is de ruimte van buiten die 
het appartement binnendringt en de verhoudingen in het gezin totaal verandert. In de 
laatste scène in de woonkamer (1.31’33” – 1.32’47”) zien we de drie gezinsleden die in 
zichzelf gekeerd zijn. Ismail heeft de moord bekend aan zijn moeder. Beiden zwijgen. 
De scène is ingeleid door een onweer waarin de krekels toch nog hoorbaar zijn. De wind 
fluit en als de vader naar de foto kijkt van zichzelf met zijn zonen, klinken de klok en de 
kinderstemmen door de wirwar van wind- en dondergeluiden. Het gesnik van de zoon 
wordt duidelijker. Er is een kort gesprek tussen vader en zoon tegen de achtergrond van 
de fluitende wind. Eyüp gaat weg. Hij gooit zijn schoenen in de traphal op de grond. De 
ruimte klinkt mee. Als Hacer de deur weer opent en vraagt waar hij heen gaat, volgt een 
stilte en dan een woede-uitbarsting. Eyüp ‘dondert’ de trappen af. 

Net zoals Bresson in Un condamné à mort maakt Ceylan op verschillende niveaus gebruik 
van het geluid. Hij laat de ruimtes meeklinken, waardoor de ruimtes verschillend worden 
aangevoeld. De ruimtes zelf zijn telkens gekarakteriseerd door specifieke geluiden. In het 
appartement komen bepaalde geluiden terug: de deur, het kraken van de vloer, de klok. 
Toch is het vooral met de aanwezigheid van bepaalde buitengeluiden dat de binnenruimte 
anders wordt ervaren. Als de focus op het gesprek ligt, verdwijnen de buitengeluiden. In 
de laatste scène is de binnenruimte doordrongen van onweer en wind. Hierdoor is de 
relatie tussen de personages bepaald. Het is in het geluid dat Ceylan, net zoals Bresson, 
het innerlijke conflict van zijn personages vorm geeft. Het is in het aanvoelen van wat er 
gebeurt in de verhouding tussen de mensen, in het aanvoelen van datgene wat niet aan de 
oppervlakte ligt, dat de ervaring van geluid ons meeneemt in de film van Ceylan. 

9. 
BESLUIT: EEN FENOMENOLOGIE VAN HET GELUID 

ALS INNERLIJKE BEWEGING IN FILM

Het wordt duidelijk dat het componeren van het geluid in combinatie met het beeld bij-
zonder rijke mogelijkheden schept om de dieptestructuur van een ervaring weer te geven. 
Hiervoor is het echter belangrijk om het geluid van bij het begin van het creatieproces te 
betrekken. Een filmisch beeld in de klankfilm is essentieel een audiovisueel en motorisch 
beeld. Het is intussen duidelijk geworden dat het vertrekken vanuit het beeldkader om 
over geluid in film na te denken een beperkte invalshoek is. Het geluid is een tijdsobject 
dat niet zomaar in een beeldkader kan worden gevat. In de perceptie van een film worden 
verschillende luisterstrategieën tegelijkertijd gehanteerd. Deze strategieën verbinden het 
luisteren met andere zintuiglijke indrukken, waardoor een filmische ruimte tot stand kan 
komen waarin een personage is gesitueerd.
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CONCLUSIE

In dit proefschrift heb ik een fenomenologische benadering van het geluid in de film 
voorgesteld met de focus op het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van 
een ervaring in film.

Tijdens deze studie zijn fundamentele inzichten gegroeid. Geluid en luisteren zijn gecor-
releerd. Dit betekent dat een studie over het geluid in de film, een studie over het luisteren 
in de film impliceert. In de film wordt niet steeds gericht geluisterd naar het geluid, het 
kan ook ervaren of beleefd worden. Deze vorm van ervaren is niet object-gericht, maar 
komt tot stand in het beleven (Erleben) zelf. Husserl noemt dit het pre-reflectief bewust-
zijn van een beleving die niet observerend is. Dit pre-reflectieve bewustzijn is zowel voor 
Husserl als voor Merleau-Ponty primordiaal. Ik heb dit concept vooral aan de hand van 
Merleau-Ponty uitgelegd door het denken in beweging als co-existerend met het object-
gerichte denken voor te stellen. Deze benadering maakt het mogelijk om het geluid en 
de samen-stelling van het geluid in zijn nuances te bespreken. Het geluid en het luisteren 
centraal stellen in de waarneming houdt impliciet de beschrijving vanuit het eersteper-
soonsperspectief in. Het beluisterde geluid kan immers niet ‘objectief ’ bestudeerd worden 
en je kan nooit met de oren van iemand anders luisteren. Het eerstepersoonsperspectief 
houdt een gesitueerdheid van het lichaam van de toeschouwer/luisteraar in tijd en ruimte 
in en mag niet verward worden met een louter subjectieve waarneming.

Een fenomenologische benadering van het geluid in de film maakt het met andere woor-
den mogelijk om dat aspect van het beluisterde geluid bespreekbaar te maken dat niet 
onmiddellijk aan de oppervlakte ligt, maar bepalend en motiverend is voor de filmerva-
ring en de filmwaarneming in haar geheel. Ik heb in dit gebied het geluid voorgesteld als 
een innerlijke beweging, waarmee ik enerzijds stel dat het geluid steeds een dynamische 
beweging is en dus nooit als een ‘beeld’ of een ‘begrip’ kan worden opgevat, en anderzijds 
geef ik aan dat deze beweging niet steeds reflectief wordt waargenomen, maar in de film 
meestal met een resonerend lichaam wordt ervaren. Er gebeurt immers veel in het geluid 
dat niet actief de aandacht vangt. Wie mee aan de montage- en mixagetafel gezeten heeft 
in het eindstadium van een film, kent het fenomeen zeer goed. Een kleine nuance – een 
geluid toevoegen of wegnemen – kan een enorme impact hebben op de film in zijn geheel.

Ik situeer mijn studie ten opzichte van twee belangrijke film(klank)theorieën die op dit 
moment toonaangevend zijn. Enerzijds de theorie van Michel Chion in L’audio-vision 
(1990) die ondanks het feit dat hij de audiovisuele waarneming centraal stelt met zijn 
begrippen van audiovisueel contract en synchrese (een contractie van synthese en synchro-
nisatie van bewegend beeld en geluid) toch nog vertrekt van de suprematie van het beeld 

structuur van het innerlijke tijdsbewustzijn aan de structuur van het zelfbewustzijn. De 
beleefde filmervaring komt tot stand bij de waarnemer. De beleving is verankerd in zijn 
resonerend lichaam dat meebeweegt en lichamelijk ‘vat’: de synchroniserende modulatie. 
Dit ‘vatten’ is een dynamische gebeurtenis. De beleefde ruimte is een dynamische ruimte. 
De ruimte is niet van buitenaf uitgetekend. De tijd is niet gemeten gestructureerd. Toch 
kan in dit vatten een regelmaat en een oriëntatie ontstaan, gedicteerd door een zijn-naar-
de-wereld en een focus op sporen. Het is in de waarneming dat een een referentiële ruimte 
of tijd kan ontstaan. 

In dit hoofdstuk heb ik de consequentie van het pre-reflectief belichaamd luisteren verder 
uitgewerkt in het kader van de filmcreatie en de filmwaarneming. Ik vond het belangrijk 
om in dit hoofdstuk inzichten die uit de praktijk gegroeid zijn te verbinden met analyses 
van het theoretische kader dat ik in mijn onderzoek heb ontwikkeld. Door een conse-
quente benadering van de film met het accent op de ervaring van het opgenomen geluid 
naast de waarneming van het geluid, heb ik een aantal ‘nieuwe’ perspectieven aangebracht 
om over geluid in film te spreken, zijnde het eerstepersoonsperspectief in de beschrijving van 
de waarneming van de film en in de bespreking van de creatie van een film; de superpo-
sitie van auditieve en visuele ruimte wanneer die als een polytopie in de waarneming (en 
niet in de compositie van de filmische elementen) worden samengebracht; het audiovisu-
ele akkoord als een tijdsobject en een moment in een beleefd tijdsveld en de mogelijkheid 
om innerlijke werelden en externe werelden met elkaar te verbinden in het geluid. Met 
de nadruk op het pre-reflectieve belichaamde luisteren, heb ik de rol van het geluid als 
innerlijke beweging in film bespreekbaar gemaakt. 




