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Filmgeluid in  

conservering en presentatie 

Samenvatting  
 

In het proefschrift Filmgeluid in conservering en presentatie wordt de aard van 

filmgeluid onderzocht vanuit het perspectief van filmconservering en filmpresentatie, 

met andere woorden, vanuit de culturele en sociale praktijken die gericht zijn op de 

conservering, de restauratie, de presentatie en het ontsluiten van cinematografisch 

erfgoed. 

Het uitgangspunt van het onderzoek is de hegemonie van het visuele in westerse 

culturen en samenlevingen. De hegemonie van het visuele doet zich ook voor in de 

filmwetenschap: vanaf het ontstaan is film primair gedefinieerd als een 

beeldgeoriënteerd medium, waarin de visuele component overwicht heeft op de 

geluidscomponent. Bovendien kan het geluid worden beschouwd als ‘verloren in 

vergankelijkheid’: de kortstondige en vergankelijke aard van geluid, de moeilijkheid om 

het te definiëren met behulp van taal, en de onmogelijkheid om het te herhalen als een 

gebeurtenis zijn de belangrijkste redenen voor de onderwaardering van geluid in 

filmwetenschap en filmconserveringsonderzoek. De hegemonie van het visuele en de 

vergankelijkheid van het geluid nodigt er toe uit de aard van filmgeluid in al haar 

kerndimensies en componenten te onderzoeken vanuit de film- en conserveringstheorie. 

Dit proefschrift heeft tot doel de verschillende dimensies van filmgeluid die naar 

voren komen uit filmconserverings- en presentatiepraktijken te onderzoeken via een 

aantal belangrijke concepten: de materiële dimensie (drager: carrier, fysiek spoor: 

physical trace), de menselijke en technologische dimensies (dispositif), de tekstuele 

dimensie (tekst: text), de institutionele dimensie (fysieke ruimte: physical space, 

institutionele context: institutional context), de performatieve dimensie (performance), 

de experiëntiële dimensie (filmische ‘geluidslandschap’: cinematic soundscape), en de 

herinneringsdimensies (filmgeluidsouvenirs: film sound souvenirs, herinneringsspoor: 

mnemic trace). 

Het eerste hoofdstuk schetst de herinneringsdimensies van filmgeluid, 

voortbordurend op het concept van film sound souvenirs in relatie tot individueel en 

cultureel geheugen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan sociale en artistieke 
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praktijken waarin het concept van ‘noise’ naar voren wordt gebracht als een kenmerk 

van opgenomen geluid van het verleden (soundstalgia, cracked sounds). 

De aandacht voor sociale en artistieke praktijken in verband met historisch 

opgenomen geluid leidt tot het tweede hoofdstuk, waarin de herinneringsdimensies van 

filmgeluid worden geanalyseerd op een theoretisch niveau. Om te conceptualiseren hoe 

opgenomen geluid betrekking heeft op ons individuele en culturele geheugen, wordt het 

begrip media memory uitgewerkt, met het beroemde mystic writing pad-model van 

Sigmund Freud en de interpretatie ervan door filmhistoricus Thomas Elsaesser. Niet 

alleen diens concept media memory, maar ook het concept audiovisual trace draagt bij 

aan het op een theoretisch niveau begrijpen van film als spoor van het culturele 

geheugen. Het concept trace (spoor) wordt op twee manieren opgevat: als een fysiek 

concept - de inscriptie van visuele en auditieve gegevens op een drager - maar ook als 

een herinneringsconcept - het spoor dat een film achterlaat in het culturele geheugen. 

De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan de analyse van case studies die 

betrekking hebben op conserverings- en presentatiepraktijken van filmgeluid. 

Hoofdstuk drie presenteert de conservering van vroege geluidssystemen, met name de 

Biophon, Chronophone, Phono-Cinéma-Théâtre en Vitaphone systemen. Deze vroege 

geluidssystemen worden gekenmerkt door de scheiding van beeld en geluid op twee 

verschillende dragers: het beeld wordt opgenomen op film terwijl geluid wordt 

opgenomen op een disc of cilinder. De scheiding van beeld en geluid brengt relevante 

vragen naar voren voor filmconservering en filmpresentatie, die kunnen helpen om een 

aantal dimensies van filmgeluid, zoals carrier, dispositif en text, te definiëren. De 

overweging van deze systemen is ook belangrijk met betrekking tot 

filmgeschiedschrijving: het feit dat deze systemen dateren van voor de komst van de 

geluidsfilm eind jaren 1920 roept de vraag op waarom deze systemen niet werden 

beschouwd als onderdeel van de geluidsperiode, en wat de daaruit voortvloeiende 

opvatting van geluid in de filmgeschiedschrijving is. 

Hoofdstuk vier richt zich op presentatiepraktijken van filmgeluid toegespitst op 

EYE Film Instituut Nederland, een instituut met een experimentele traditie in de 

presentatie van filmgeluid. Bijzondere aandacht gaat uit aan de institutionele dimensie 

van filmgeluid, die verwijst naar de ruimte en de context van de presentatie, alsmede de 

beleving: de auditieve waarneming en ervaring van het filmgeluid. Met behulp van het 

concept soundscape wordt hier onderzocht hoe filmgeluid wordt waargenomen en 

ervaren op de nieuwe locatie van EYE, en hoe de ruimte en institutionele context de 
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filmgeluidservaring beinvloeden. 

In het licht van de sociaal-culturele en theoretische overwegingen van filmgeluid 

in de eerste twee hoofdstukken en van de case studies in het derde en vierde, wordt in 

hoofdstuk vijf een theoretisch model voor het definiëren van filmgeluid gepresenteerd. 

Aan de ene kant draagt dit model bij aan filmtheorie, omdat het helpt om het 

dynamische en vergankelijke karakter an filmgeluid, evenals de verschillende dimensies 

ervan en hun onderlinge relaties, te definieren. Aan de andere kant kan het model 

dienen als een potentieel instrument voor het nemen en verantwoorden van beslissingen 

in conserverings- en presentatiepraktijken, omdat het model de relevante aspecten van 

filmgeluid die moeten worden overwogen in de conservering en ontsluiting van 

cinematografisch erfgoed identificeert. 

De hier ontwikkelde theoretische definitie van filmgeluid wordt gebaseerd op drie 

concepten: filmgeluid als material form, als trace, en als performance. Deze drie 

concepten in samenhang bieden een model voor het beschrijven en begrijpen van alle 

verschillende dimensies van filmgeluid die zijn voortgekomen uit conserverings- en 

presentatiepraktijken in de geanalyseerde case studies: zowel de materiële, als de 

menselijke, de technologische, de institutionele, de ervaringsgerichte en de 

herinneringsdimensies.




