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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. 
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betrokkenheid van de eerste luisteraar tot het geluid wordt gepresenteerd in het geluid. In 
de waarneming van een geluid kunnen verschillende factoren aan bod komen: de vorm, 
de grootte, het materiaal of de textuur van de klankbron, de bewegingskwaliteiten van 
de acties waarmee het geluid wordt veroorzaakt, de bewegingskwaliteiten van het geluid 
zelf als energetische beweging, de manier waarop in het geluid de ruimte meeklinkt en 
de luisterstrategie die wordt gehanteerd. Bij de opname kan de cineast als eerste luisteraar 
keuzes maken in functie van de ervaring die hij wil overbrengen. Het is in de gelaagd-
heid en genuanceerdheid van deze keuzes dat de toeschouwer/luisteraar op zijn beurt het 
geluid kan ervaren en belichaamd kan waarnemen. 

Binnen de fenomenologie ben ik op zoek gegaan naar de rol van het resonante lichaam in 
het luisteren en de waarneming. Met een lessenreeks die Merleau-Ponty in 1953 gegeven 
heeft over Le monde sensible et le monde d’expression heb ik het uitgangspunt van Deleuzes 
filmtheorie, namelijk de tijdsopvattingen en bewegingstheorie van Henri Bergson, op 
een andere manier onder de aandacht gebracht. Merleau-Ponty werkt Bergsons bewe-
gingstheorie verder uit vanuit het gegeven dat een beweging wordt waargenomen door 
een lichaam dat zelf in staat is om te bewegen en beschikt over een lichaamsschema. Dit 
lichaamsschema komt niet cultureel of psychologisch tot stand, maar is de basis om zich 
naar-de-wereld te oriënteren. Hiermee stelt Merleau-Ponty dat de concrete ruimte al van 
tevoren in de structuur van mijn lichaam is geschetst en dat zij een onafscheidelijk cor-
relaat is van mijn lichaam. De ruimte krijgt eerst en vooral gestalte in de motoriek en pas 
daarna kan een voorstelling van de ruimte zich daarvan vrijmaken en kan een abstracte 
ruimte gecreëerd worden. Voor Merleau-Ponty verkrijgt de ruimte een situationele sa-
menhang door en in het lichaam dat naar-de-ruimte is. De eenheid van deze situationele 
ruimte wordt niet bepaald door een van buitenaf opgelegd ‘systeem’, maar door de licha-
melijke intentionaliteit.

Door een onderscheid te maken tussen de lichamelijke intentionaliteit – die leidt tot de 
passieve synthese – en een objectgerichte intentionaliteit – die leidt tot een actieve syn-
these –, heb ik een gebied van het geluid in de film ontsloten dat mijns inziens nog geen 
plaats had gekregen in de filmtheorie, met name het pre-reflectieve niet-objectgerichte 
bewustzijn waarmee we als toeschouwer/luisteraar geluiden beleven en ervaren. 

Het wordt duidelijk dat de auditieve ruimte niet zomaar ondergeschikt kan worden aan 
de visuele (optische) ruimte die op het scherm is geprojecteerd. In het luisteren ontstaat 
zowel een directionele als een omni-directionele ruimte. De luisteraar kan zijn aandacht 
richten naar iets in het luisteren of kan bewogen worden door of zich laten onderdompe-
len in het geluid. In het luisteren is het mogelijk dat visuele of motorische virtuele beelden 
opgeroepen worden. De ervaring van het geluid is immers transmodaal. Als we luisteren 
naar een geluid worden ook andere zintuigen aangesproken: het geluid wekt eveneens tac-
tiele, visuele en motorische zintuiglijke indrukken op. De neuro-fysiologische en neuro-
fenomenologische inzichten van de laatste decennia werpen een ander licht op de aisthesis 

in zijn audiovisuele analyse. Volgens Chion bestaat er geen autonome auditieve ruimte 
in de film omdat de ruimte van het geluid steeds wordt opgeslorpt door de visuele fil-
mische ruimte. Anderzijds de theorie van Gilles Deleuze die in zijn tweede filmboek 
(L’image-temps 1985) pleit voor de heautonomie van de klank, maar nergens echt ingaat 
op de heautonomie van het geluid en in zijn besprekingen eveneens het filmbeeld laat 
primeren. Deleuzes filmtheorie stelt wel de beweging voorop, maar blijft de film vanuit 
een tekenleer bestuderen. Hij steunt op Bergsons opvatting van beweging als een dynami-
sche beweging van een voorbijtrekkende en continue tijd. Toch doet hij in L’image-temps 
afstand van Bergsons sensomotorische schema, waarmee hij stelt dat het zien van beelden 
affecties in ons doet ontstaan die tot een bepaalde handeling of actie leiden. Deleuze ont-
koppelt het zien van beelden en de actie die hieruit zou ontstaan. Hiermee pleit hij voor 
een nieuw soort filmbeeld, dat bevrijd is van de dwang om beelden en klanken causaal te 
verbinden. Maar hiermee wijkt Deleuze eveneens af van het feit dat Bergson het lichaam 
vooropstelt als het centrum van het gevoel (affection) en laat hij de kans liggen om een 
belichaamd denken ten volle te ontwikkelen in zijn boeken over film. Hij besluit zijn 
tweede boek met een visie op film die naar mijn mening dicht bij de (seriële) compositie-
opvatting van Boulez ligt. Boulez pleit voor een rationele coherentie van een compositie. 
Deleuze mag dan wel de vernieuwende notie van de rizoomstructuur als open systeem in 
de filmanalyse introduceren, zijn denken is net zoals dat van Boulez nog verankerd in een 
connectionistische cognitivistische stroming, waarin de nadruk ligt op de relaties tussen 
de elementen van de compositie.

In mijn studie ben ik echter radicaal vertrokken vanuit het (opgenomen) geluid en het 
filmische luisteren waarin ik zoals Vivian Sobchack (1992) het lichaam van de waarnemer 
centraal stel in de filmperceptie. Wat het geluid en het luisteren betreft, ben ik ingegaan 
op het voorstel van Véronique Campan in haar fenomenologisch essay L’écoute filmique 
(1999) om de ruimtelijkheid en de akoestische sporen van het filmische geluid verder te 
bestuderen. De akoestische sporen definieert Campan echter vanuit Schaeffers sonoor object 
als timbre, intensiteit, resonantie en ritme. Hiermee blijft de eigenheid van het geluid ge-
reduceerd. Daarom heb ik teruggegrepen naar de genetische fenomenologie van Husserl 
in de interpretatie van Zahavi en de fenomenologie van Merleau-Ponty om in mijn studie 
te kunnen terugkeren naar het fenomeen zelf, namelijk het opgenomen geluid. Om de 
eigenheid van het opgenomen geluid in de film bespreekbaar te maken, heb ik de focus 
gericht op twee gebieden: het ruimtelijk aspect in en van het opgenomen geluid en de 
bewegingskwaliteiten van het geluid als energetische beweging.

In het opgenomen geluid speelt het luisteren twee keer een cruciale rol: een eerste beluis-
tering bij de opname en een tweede beluistering bij de waarneming of ervaring ervan. 
Telkens speelt in de beluistering de situering van het lichaam van de luisteraar een cruciale 
rol. Bij de opname van het geluid wordt bepaald vanuit welke hoek, in welke ruimte dat 
zal meeklinken in de opname en op welke afstand een geluid zal worden opgenomen. De 
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Het doel van deze studie was eveneens om een terminologie te ontwikkelen die het mo-
gelijk maakt om de eigenheid van het geluid in de film bespreekbaar te maken in functie 
van de artistieke praktijk van cineasten en geluidsingenieurs. Ik vond het belangrijk om 
de inzichten die in een eigen praktisch onderzoek, in het coachen van het creatieve proces 
van film-maken en in de analyses van het geluid in films waren gegroeid, bespreekbaar 
te maken. De opzet was om hiervoor te vertrekken van de theorieën van Chion en De-
leuze. Maar ik ben snel op het euvel gestuit dat in deze theorieën het luisteren naar film 
niet volwaardig wordt besproken. Het is door een fenomenologische benadering dat het 
mogelijk is geworden om te spreken over verschillende luisterstrategieën, zoals over het 
luisteren als constituerende act, het geluid dat leidt naar een intentioneel object, en een 
lichamelijk ervaren van een geluid. 

Het probleem van de bijdrage van het geluid in de overdracht van een ervaring heb ik 
gesteld aan de hand van Un condamné à mort s’est échappé (1956) van Bresson. Door zijn 
andere manier van film-maken, die alle causale verbanden weert, introduceert Bresson 
een nieuwe status van het geluid in de film, evenwaardig aan het beeld. In film als cinéma-
tographe (het schrijven van beweging) is hij in staat om als cineast zijn innerlijke betrok-
kenheid tegenover datgene wat hij toont in zijn film, genuanceerd over te dragen naar 
het publiek. Deze nieuwe status van het geluid heb ik verder onderzocht en geanalyseerd 
in Elephant (1989) van Alan Clarke, Gerry (2001) van Gus Van Sant en Three Monkeys 
(2008) van Nuri Bilge Ceylan, dit in relatie met de film als een com-positorisch geheel. 

In deze studie stel ik dat het geluid de toeschouwer/luisteraar doorheen de ervaring (en 
de waarneming) van de film kan gidsen. De cineast kan door de keuzes van de geluiden, 
de keuze van de nuances in de geluiden en het bepalen van de auditieve ruimtes, door de 
compositie van geluiden en door de mixage, een ervaring overdragen en de waarneming 
van een film sturen. Het is dan aan de toeschouwer/luisteraar om in de complexiteit van 
verschillende informaties zijn aandacht te richten en in de intentionele boog de film als 
intentioneel object te constitueren. De waarneming van een film is een actieve gebeurte-
nis, waarin elke toeschouwer/luisteraar zijn eigen coherentie tot stand brengt. De film 
wordt pas een volwaardig en genuanceerd audiovisueel medium als ook het geluid een 
volwaardige plaats krijgt binnen de waarneming van film (waarin alle zintuigen betrokken 
zijn). Met dit onderzoek hoop ik zowel voor de filmtheorie als voor de filmpraktijk een 
bijdrage te hebben geleverd. De com-positie van het (opgenomen) geluid in een audiovi-
suele context is een eigen artistieke discipline geworden die in relatie tot de musicologie, 
de filosofie en de filmstudies een specifieke theoretische aandacht verdient en waarvoor ik 
in mijn onderzoek grondslagen en begrippen voorstel. 

(de zintuiglijke waarneming). Niet alleen komt men meer te weten over het samenwerken 
van het kijken en het luisteren, maar krijgt de beweging meer en meer een centrale rol in 
de waarneming en het tot stand komen van betekenis (Varela, Thompson en Rosch 1991; 
Berthoz 1997; Noë 2006; Thompson 2007; Gallagher & Zahavi 2008). 

Vanuit het standpunt van het maken van een film, stel ik voor om de filmtheorie van 
Deleuze te herlezen vanuit een dynamische en belichaamde benadering van de waar-
neming. Dit brengt aan het licht dat zijn begrip interval geen leemte is, maar een ge-
bied vol activiteit waarin de zintuigen samenwerken en het innerlijke tijdsbewustzijn en 
het zelfbewustzijn van de toeschouwer/luisteraar zowel de waarneming als de illusie mee 
structureren. Dit is geen terugkeer naar de ‘natuurlijke instelling’, maar een verfijning van 
de kennis van de audiovisuele waarneming. In een audiovisuele waarneming brengt een 
luisteren zonder een overeenkomstig beeld of een kijken zonder een overeenkomstig ge-
luid, een spanning bij de toeschouwer/luisteraar teweeg. Als we geen volledige informatie 
hebben in de waarneming, willen we deze onvolledige informatie namelijk onderzoeken 
(Berthoz 1997). Daardoor wordt het brein actief en maakt het lichaam zich klaar voor 
een al dan niet uitgevoerde activiteit. In de waarneming en in de innerlijke voorstelling 
worden ruimtes gecreëerd. De gelijktijdigheid van geluiden of van geluid en beeld biedt 
de mogelijkheid om diverse ruimtes simultaan te evoceren bij de toeschouwer/luisteraar 
en ze verder te laten co-existeren in de waarneming. 

Om het gelijktijdig co-existeren van beleefde ruimtes te kunnen beschrijven, heb ik de 
term audiovisueel akkoord geïntroduceerd. Hoewel de term akkoord thuis hoort in de 
muziek lijkt hij de meeste geschikte. Een akkoord is niet alleen een samenklank, maar 
heeft eveneens een plaats in het horizontale verloop van en muziekstuk. Doorheen de ak-
koorden kunnen interne verbindingen gemaakt worden die in het luisteren een transver-
sale dynamische beweging doorheen de compositie creëren. Maar er is ook een essentieel 
verschil: een audiovisueel akkoord kan gezien worden als een verzamelpunt of een knoop-
punt van beleefde ruimtes in de veldstructuur van de tijd, zoals Husserl de structuur van 
het innerlijke tijdsbewustzijn beschrijft. Het geluid kan de ervaring van beleefde ruimtes 
evoceren. De toeschouwer/luisteraar is gesitueerd ten opzichte van de geluiden. Hierdoor 
kunnen op een andere en meer concrete manier innerlijke werelden verklankt worden 
dan in de muziek. Het lichaam van de toeschouwer/luisteraar resoneert met de energeti-
sche beweging van de geluiden. In de overdracht van een ervaring acteert het geluid als 
een innerlijke beweging die beleefde ruimtes en werelden oproept die niet noodzakelijk 
als reflectieve mentale beelden opduiken, maar in hun vibrerende vormelijke onbeslist-
heid het lichaam van de toeschouwer/luisteraar alert en open (receptief ) maken zonder 
de objectgerichte, intentionele act tot stand te laten komen. Merleau-Ponty spreekt van 
een synchroniserende modulatie: de toeschouwer/luisteraar stemt zijn lichaam af op wat 
hij hoort. Op die manier brengt het geluid als innerlijke beweging, ook een innerlijke 
beweging tot stand bij de toeschouwer/luisteraar. 




