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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 
Onder de titel “The Frequency of Imagination: Auditory Distress and Aurality 
in Contemporary Music Theatre” heb ik onderzoek gedaan naar het 
verbeeldend vermogen van geluid – inclusief muziek, stem, ruis, stilte – in 
muziektheater.  Geïnspireerd door mijn ervaring van de 
muziektheatervoorstelling De Overstroming (2002), vertrekt dit proefschrift 
vanuit de opvatting dat het verbeeldende vermogen een gevolg is van de 
manier waarop de toeschouwer reageert op de verstorende werking van geluid 
op de zintuigen.  Om die reden kies ik als centrale these en leidraad van het 
onderzoek dat geluid altijd een vorm van verstoring met zich meebrengt: een 
cognitieve interruptie die voortkomt uit het exces van zintuigelijke prikkels op 
het gehoororgaan en het zenuwstelsel.  Vanuit die stellingname ga ik na wat de 
theoretische gevolgen zijn voor de auditieve perceptie van muziektheater.  De 
metaforische ‘frequentie’ waarbij de verbeelding van de individuele 
toeschouwer in werking zou treden, waar de titel naar verwijst, situeert zich 
dan in de manier waarop de toeschouwer zich aangesproken voelt als luisteraar 
om te reageren op de verstoring van geluid. 
 De opzet van dit onderzoek was tweeledig.  Enerzijds wil deze studie 
bijdragen aan de theorievorming rond hoe muziektheater betekenissen creëert 
in de reacties en posities van de toeschouwer ten op zichte van geluid.  
Anderzijds wil het de betekenis van muziektheater in kaart brengen met 
betrekking tot onze luistergewoontes en hedendaagse luistercultuur.  Dit 
vraagstuk vloeit voort vanuit het inzicht van de Franse linguist Émile 
Benveniste (1971) die stelt dat betekenis altijd gegenereerd wordt in relatie tot 
een bepaald discours.  Uit die stelling leid ik af dat het culturele discours ook 
onze manieren van luisteren en betekenisgeving aan geluid heeft gevormd, en 
daarmee onze opvattingen over auraliteit. 
 De term ‘auraliteit’ stel ik voor als een pendant van visualiteit (Jonathan 
Crary 1999), waarmee de multizintuigelijke ervaring van het muziektheater 
aanzet tot conceptuele verbindingen, eerder dan tegenstellingen.  In het licht 
van Benveniste’s inzicht zetten de nog ontwikkelende theoriën rond 
audiocultuur en auraliteit mij aan tot een gelijkaardig onderzoekstraject met de 
studie omtrent visualiteit in het theater (cf. Maaike Bleeker 2008).  De 
opvattingen omtrent geluid en auraliteit kunnen worden geanalyseerd vanuit de 
posities die de luisteraar aanneemt ten opzichte van de verstoring van geluid in 
het theater.  Op die manier draagt mijn conceptuele studie van de respons in 
het luisteren bij tot een beter begrip van de werking van muziektheater, de 
modaliteiten van waarneming en betekenisgeving in het muziektheater, en van 
hun inbedding in het culturele discours.  In mijn conclusie plaats ik enkele 
kritische kanttekeningen bij de historische implicaties van de luisteraar en het 
muziektheater in onze hedendaagse auraliteit. 
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 In deze samenvatting geef ik per hoofdstuk weer hoe muziektheater 
perspectieven biedt op de betekenis van geluid in de reacties van de luisteraar 
via de concepten die de theatervoorstellingen genereren.  De behandeling van 
de concepten in mijn casestudies maakt het op haar beurt mogelijk om het 
belang van de bestudeerde voorstellingen te plaatsen in de theorievorming 
omtrent zowel de specifieke betekenis van het muziektheater als de manier 
waarop de luisteraar betekenis geeft aan geluid in het theater van vandaag. 
 In de inleiding plaats ik de besproken voorstellingen van de casestudies in 
het moeilijk definieerbare muziektheater, dat vooral sinds de jaren ’80 – met 
internationale precedenten in de experimentele muziek van de jaren ’50 – 
opkwam als verzet tegen bepaalde tradities in het theater en de opera.  Mede 
door de continuïteit van oudere tradities, zoals het dramma per musica, heeft 
de recente ontwikkeling van het muziektheater in Vlaanderen en Nederland tot 
een productieve verwarring geleid over wat muziektheater is.  Ondanks dat een 
historisch overzicht alsnog ontbreekt en deze theatervorm nog volop in 
beweging is, geef ik toch een aantal constanten aan in de zelfdefinitie en 
legitimatie van het muziektheater.  Enerzijds wordt muziektheater als 
parapluterm gebruikt om alle genres aan te duiden waar muziek in theater een 
belangrijke rol speelt: gaande van de meest experimentele opera tot de meest 
triviale musical.  Anderzijds werd de term bewust ingezet om een exclusieve 
ruimte te claimen voor een nieuwe theatervorm, dat zich negatief laat 
definiëren in haar onvrede met bepaalde tradities van theater, musical en 
opera.  Deze definitie past in een traditie van theatrale vormen die gebruik 
maken van muziek en het gesproken woord, maar die geen opera zijn in de 
strikte zin van het woord.  Het is in die negatieve betekenis dat de besproken 
muziektheatervoorstellingen moeten worden begrepen. 
 Als organisatievorm onderscheidt het hedendaags muziektheater zich van 
het operabedrijf (en de vaak nog grotere, commerciële musical) in een bewuste 
keuze voor kleinschalig experiment dat een langere productietijd vraagt.  Dit is 
vooral gegroeid uit een terugkeer naar het theater, die het hedendaagse 
muziektheater de ruimte bood om in een gemeenschappelijke ontwikkeling als 
het ‘postdramatische theater’ (Hans-Thies Lehmann 1999) zich te keren tegen 
een traditie van het drama.  Als gevolg van dit verzet herkennen we vandaag 
een strategie die erin bestaat niet meer te streven naar een betekenisstructuur 
waar alles in de voorstelling in het teken staat van een duidelijk 
communiceerbare, logische of causale lijn naar één doel (telos), eindpunt of 
betekenis.  Dit principe maakt het muziektheater de toeschouwer veelal bewust 
van het verstorend karakter van geluid, omdat deze eigenschap niet meer 
wordt gecompenseerd door eenvoudige verbeeldingsprincipes die de aandacht 
sturen – en daarmee omleiden van de verstoring – in het kijken en luisteren 
naar de voorstelling.  Zo geeft het muziektheater aanleiding tot een nieuwe 
theorie waarbij de verstoring van geluid als conceptuele basis kan worden 
genomen om de relatie tussen toeschouwer en muziektheater te analyseren. 
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 In hoofdstuk één verduidelijk ik, eerst aan de hand van de interactieve 
installatie n-Cha(n)t (2001) van David Rokeby, en daarna met betrekking tot 
de muziektheatervoorstelling Ruhe (2007-2008) van Muziektheater 
Transparant, dat verstoring de basis vormt van ons luisteren.  Ik plaats die 
verstoring specifiek tegenover het belang van de luisteromgeving, het cultureel 
discours van een bepaalde akoestische ‘gemeenschap’ en de persoonlijke 
luistercompetenties van de luisteraar.  De soundscape-analyse van R. Murray 
Schafer (1977) leert ons dat geluid altijd als interventie functioneert, omdat het 
steeds een ruimte veronderstelt: geluid moet bepaalde gehoordrempels en 
daarmee een akoestische horizont overschrijden om gehoord te worden.  
Omwille van dit mechanisme beargumenteer ik dat het appél van geluid op de 
luisteraar zich kenmerkt door een intrinsieke relatie van oncontrolleerbaarheid 
ten opzichte van de hoorbare omgeving. 
 Dat onvermogen en het verlangen om geluid te beheersen wordt in 
Rokeby’s installatie gedemonstreerd aan de hand van een beeld op een monitor 
dat reageert op geluid in een microfoon: een vinger sluit een oor in geval van 
een te veel aan zintuigelijke prikkels.  Het beeld geeft vorm aan het exces in 
het luisteren als oorzaak van de verstoring.  Het exces geeft op haar beurt 
aanleiding tot een bekenisloosheid, een rest aan intensiteiten die niet kan 
worden geïnterpreteerd.  Dit creëert een crisis in de luisteraar als ‘subject’ van 
de verstoring.  Zoals Silverman (1983) beargumenteerd heeft, moet het subject 
dan ook worden begrepen als effect van de betekenisgeving in een bepaald 
cultureel systeem waarvan het subject niet kan worden losgekoppeld.  
Wanneer de interventie van geluid een te veel aan intensiteiten creëert, en 
daarmee betekenisgeving in de weg staat, komt het subject onder 
hoogspanning te staan.  Ik stel vervolgens dat die crisis van het subject de 
individuele luisteraar aanzet om te reageren en daarmee controle te krijgen 
over het geluid binnen haar onmiddellijke omgeving of context.  De vingers in 
de oren stoppen als reactie op elke potentieel ‘gevaarlijke’ interventie van 
geluid is echter niet een duurzame oplossing.  De lichamelijke beperking van 
het oor heeft geleid tot de ontwikkeling van cognitieve mechanismes, 
persoonlijke competenties om geluid te filteren en te kanaliseren.  Op die 
manier roept het begrip van auditieve verstoring vragen op omtrent de 
bekwaamheid en zelfbeschikking van de luisteraar in relatie tot de autoritaire 
invloed van geluid, wat de luisteraar beweegt tot een cognitieve weerklank, 
een respons. 
 Ik beschouw vervolgens de luisteraar als functie van mijn analyse van de 
verstoring in het muziektheater.  Die analyse wordt geleid door de bespreking 
van concepten die helpen zowel de perceptie van de luisteraar als de invloed 
van de specifieke verbeeldingsprincipes in het muziektheater voor het luisteren 
te begrijpen.  De voorstellingen in mijn casestudies illustreren daarbij elk een 
fundamenteel aspect van die concepten. 
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 De minimale enscenering in Ruhe demonstreert hoe de verstoring van 
geluid intenser wordt en tot een verhoogd bewustzijn kan leiden in een context 
van een tekort, veelal een visueel gebrek.  De concepten ‘visuele deprivatie’ 
(uit de neuropsychologie) en ‘akoestische/auditieve blik’ (uit een beschrijving 
van Jean-Paul Sartre, 1943) stellen mij in staat aan te tonen hoe geluid als 
interventie in de context van het theater de aandacht kan vestigen op de 
verstoring die inherent is aan elke geluidsperceptie.  Vervolgens helpt Ruhe 
mij de verbinding te maken tussen de luisteraar als subject en de 
psychoanalytische concepten ‘akoestische spiegel’ en ‘klankdeken’ (sonorous 
envelope). Deze principes verklaren hoe onze manieren van omgaan met 
geluid teruggaan naar de eerste kinderjaren, waarin we bewust worden van ons 
auditief ‘zelf’ in relatie tot het geluid van onze nabije omgeving.  Steven 
Connor (1997) legt een soortgelijke verbinding tussen het luisterend subject 
en, wat hij noemt, de ervaring van het auditief zelf of ik.  Wegens constant 
omgevingsgeluid is het ‘modern auditief ik’ oplettend eerder dan 
onderzoekend of ingrijpend in de hoorbare wereld.  Geluid in muziektheater 
kan dan de luisteraar bewust maken in een ervaring van het ‘auditief ik’ dat 
herinnert aan de eerste ervaringen van geluid als een beschermend klankdeken.  
Ruhe, daarentegen, creëert door samenzang letterlijk een klankdeken dat een 
nieuw soort verstoring veroorzaakt in een context van monologen over de SS.  
Wanneer de verstoring de luisteraar bewust maakt van haar eigen luisteren 
wordt het duidelijk hoe de positie van de luisteraar een belangrijke rol speelt in 
de manier waarop zij betekenis geeft aan geluid.  Die positie is discursief: ze is 
verankerd in een cultureel-bepaald discours. 
 In de volgende hoofdstukken bespreek ik vervolgens drie manieren van 
positioneren in het luisteren door de toeschouwer als respons op de verstoring 
van geluid: luistermodaliteiten (hoofdstuk twee), narrativisering (hoofdstuk 
drie) en auditieve verbeelding (hoofdstuk vier). 
 In hoofdstuk twee ga ik verder in op de impact van verstoring in de 
auditieve perceptie van de toeschouwer als luisterend subject.  Ik leg uit hoe de 
crisis van het subject teruggaat op een onevenwichtige relatie tussen (passief) 
horen en (actief) luisteren.  Dat onevenwicht is verantwoordelijk voor de 
verschillende luistermodaliteiten.  Ik bespreek de modaliteiten als analyse-
instrumenten vanuit de soundscape-analyse van R. Murray Schafer (1977) en 
Barry Truax (1984), de filmtheorie van Michel Chion (1994) en Roland 
Barthes’ filosofische overwegingen over psychoanalytisch luisteren (1976).  
Centraal staat de luisteraandacht als mechanisme om verstoring te kanaliseren, 
en de mate waarin die kan worden gestuurd door de luisteraar.  Als kritiek op 
Ola Stockfelt’s these dat de luisteraar bekwaam is als zij zich bewust ‘ideale’ 
modaliteiten aanmeet om geluiden te kunnen beheersen, stel ik dat de 
luistermodaliteiten vaak onbewust verschuiven als respons op de verstoring.  
Eerder dan een bewust richten van de aandacht door de luisteraar, spelen 
perspectieven voor het kijken en luisteren in het theater een stimulerende rol. 
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 De bewerking van La Didone (2007-2009) door The Wooster Group 
illustreert hoe het naast elkaar plaatsen van twee geluidswerelden het filteren 
en kanaliseren van geluid in de aandacht van de luisteraar op de spits drijft.  In 
de voorstelling ontstaat dan een gespleten (‘schizofoon’) perspectief dat 
voortdurend de aandacht doet verspringen tussen de barokopera en de 
soundtrack van een science-fiction film.  Dit perspectief is gebaseerd op de 
splitsing van bron en geluid, wat heet, ‘akoesmatisering’.  Volgens Chion 
(1994) zet dit principe de luisteraar aan om te zoeken naar onmiddellijke 
geluidsbronnen, al dan niet als associaties in de verbeelding (‘ooriconen’), 
afhankelijk van de toegepaste luistermodalitei.  In La Didone, echter, 
benadrukt de veelheid van geluidsbronnen en luistermodaliteiten niet alleen de 
akoesmatische aard van elk geluid an sich, maar ook de onmogelijkheid van 
een geluidskader (een ‘container’) die, net als de beelden in een filmframe, elk 
geluid omvat.  Dit suggereert dat het zoeken naar een geluidsbron of associatie 
feitelijk betekent dat de luisteraar zoekt naar een betekenis die het geluid een 
plaats geeft.  In La Didone wordt die zoektocht door een erg verdeelde 
aandacht bijna onmogelijk gemaakt.  Een ‘gelijkzwevende aandacht’ die de 
betekenissen tijdelijk openlaat, echter, creëert een betekenisrest die niet 
helemaal opgaat in het ‘vrije spel’ of het ‘sneeuwbaleffect’ van het semiotisch 
luisteren, waarbij de ene betekenaar de andere oproept.  Het gebrek aan een 
kader kan dan leiden tot een impasse in de zoektocht van de luisteraar naar 
betekenis. 
 Daar waar de luistermodaliteiten van hoofdstuk twee te kort schieten als 
uitleg van de betekenissen die de toeschouwer creëert in het muziektheater, 
stel ik narrativisering voor in hoofdstuk drie om de impasse van het exces in 
het luisteren te overbruggen.  Ik beargumenteer dat narrativisering kan worden 
geconceptualiseerd als een volwaardige luistermodaliteit: een specifieke, 
dwingende vorm van semiotisch luisteren.  In een context waar muziektheater 
juist rechtlijnige verhaallijnen uit de weg gaat, zoals in het postdramatische 
principe van ‘muzikalisering’, en ondanks de scepsis dat muziek in se nooit 
narratief is, kan narrativisering wel degelijk functioneren als een toegepaste 
narrativiteit.  Het biedt de luisteraar aanknopingspunten om geluid en muziek 
te interpreteren, en de betekenisloze intensiteiten productief om te zetten in 
een coherent, gestructureerd en betekenisvol geheel.  Ik beargumenteer verder 
dat narrativisering als resultaat kan worden beschouwd van het positioneren 
van de luisteraar tegen het exces en de impasse in het luisteren die verstoring 
van geluid met zich meebrengt. 
 Van belang voor de positie die de luisteraar aanneemt door middel van 
narrativisering is ‘focalisatie’: het perspectief van waaruit de toeschouwer de 
mogelijke narratieve ontwikkelingen interpreteert.  Focalisatie kan de 
aandachtige luisteraar aanzetten tot narrativisering van de muzikale uitvoering 
vanuit een tekst (zoals een programmablaadje of een gesproken tekst) of een 
beeld (projecties, de scenografie).  Dit illustreert De Overstroming (2002) van 
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LOD en Het Net.  Het motto uit Joseph Conrad’s Heart of Darkness in het 
programmablaadje is een eerste aanzet: Do you see the story? Do you see 
anything?  Het gedicht Musée des Beaux-Arts van W.H. Auden (een narratieve 
lezing van Pieter Breughel’s schilderij De Val van Icarus) en een kortverhaal 
van Peter Handke geven verdere aanzetten.  Het personage van de blinde, die 
als focalisator in het verhaal de beschrijvingen van zijn ziende broer niet voor 
waar aanneemt, kan vervolgens als metafoor worden geïnterpreteerd voor de 
scepsis omtrent narrativiteit van muziek.  Op die manier kan Jan Kuijkens 
cello-improvisaties op een akoesmatische compositie de luisteraar uitnodigen 
om de muziek te interpreteren in de context van het kortverhaal. 
 Om aan te tonen dat een volledig verhaal niet vereist is in muziektheater 
om de luisteraar tot narrativisering als betekenisstrategie aan te zetten, 
bespreek ik ten slotte De Helling van de Oude Wijven (2002) door Walpurgis.  
Aan de hand van een scène van vocaal exces, waar woorden slechts 
gesuggereerd worden, leg ik uit hoe de densiteit van vocale muziek aanleiding 
kan geven tot nieuwe narrativiseringen.  In die context stel ik dat 
narrativisering licht kan werpen op minstens twee nieuwe paren van 
modaliteiten in het kijken en luisteren naar muziektheater: het waarnemen in 
termen van een concert/recital versus een representationele modaliteit (Peter 
Kivy (1994), en een orale versus een ‘geletterde’ modaliteit van luisteren 
(Derrick de Kerckhove 1997).  Narrativisering nuanceert dan dat deze 
modaliteiten niet zozeer als tegenstellingen van elkaar moeten worden 
begrepen.  Ze kunnen elk bijdragen in de narrativisering van bijvoorbeeld het 
vocale exces en de daarmee samenhangende verstoring in de voorstelling, 
afhankelijk van hoe de aandacht van de luisteraar verspringt tussen uitvoering 
en verbeeldingswereld.  De performers geven op die manier aanleiding tot een 
voortdurende metamorfose van hun ‘vocale lichamen’ (Connor 2000) in de 
verbeelding van de toeschouwer: niet alleen de stem als lichaam op zichzelf, 
maar de gehele ‘muzikale’ en vocale ‘personae’ in de gestiek en uitvoering 
van de muziek kunnen gestalte geven aan denkbeeldige lichamen als gevolg 
van narrativisering.  Hiermee suggereert narrativisering een correctie in 
Edward T. Cone’s stellingname (1974) dat virtuele personae projecties zouden 
zijn van narratieve instanties in de muziek.  Eerder dan dat zij uiting geven aan 
een boodschap die de componist als geïmpliceerd auteur via de compositie zou 
willen uitdrukken, beargumenteer ik dat deze vocale personages tot stand 
komen als resultaat van een impuls in de luisteraar om de vocale expressie en 
het exces te narrativiseren. 
 In hoofdstuk vier bespreek ik een laatste modaliteit die de basis vormt van 
alle andere besproken luistermodaliteiten en, op een dieper niveau, van het 
menselijk vermogen tot betekenisgeving in het algemeen: de verbeelding.  Ik 
stel voor dat ‘auditieve verbeelding’, zoals besproken door Don Ihde (1976; 
2003) en Oliver Sacks (2007), ruimer moet worden beschouwd dan een 
polyfonie van waargenomen en verbeelde geluiden, al dan niet als anticipatie 
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of associatie in de herinnering.  Eerder dan een verstoring van die polyfonie 
ten opzichte van de innerlijke stem of stream-of-conscious van onze 
gedachten, en daarmee van onze ‘zelf-presentie’, kan auditieve verbeelding 
verklaring geven waarom geluiden buiten zichzelf betekenis krijgen.  Als 
respons op de verstoring maakt de luisteraar namelijk betekenisvolle 
verbindingen met andere, ruimtelijke elementen in de voorstelling (licht, 
beeld, scenografie, lichamen), alsook met mentale beelden en concepten in het 
zogeheten ‘geestesoog’ (Mary Warnock 1976).  De verbeelding is dan 
verantwoordelijk voor de verbindende werking, die zowel streeft naar het 
invullen van leemtes in de waarneming door mentale beelden, als naar 
coherentie, eenheid en structuur.  De voorstellingen die ik in dit hoofdstuk 
bespreek, echter, zetten die dubbele werking van de verbeelding te kijk.  Ze 
geven elk een versie van het ‘theater van de verbeelding’ dat muziektheater in 
weze is, en dat aanleiding geeft tot introspectie op het innerlijke theater in het 
verbeeldend vermogen van de luisteraar. 
 De semi-scènische concert-enscenering van Béla Bartók’s Blauwbaards 
Burcht (2006) door Muziektheater Transparant en DeFilharmonie stelt mij in 
staat om het verlangen naar synthese in de verbeelding te bespreken.  Door de 
gespleten perceptie in de ruimte tussen uitvoerders en projectiescherm 
reproduceert deze voorstelling de metafoor van het theater van de verbeelding: 
de beeldtekst van het draaiende scherm, in combinatie met de boventiteling, 
wekt de illusie van een luik dat opent naar de innerlijke werelden van de 
protagonisten in Blauwbaards gruwelijk monodrama.  De ruimtelijke 
fragmentarisering gaat nog een stap verder in Men in Tribulation  (2004-
2006), tevens door Muziektheater Transparant.  Geïnspireerd op het leven en 
het werk van Antonin Artaud is deze voorstelling tevens een monodrama die 
vorm geeft aan het theater van de verbeelding.  De veelheid van 
geluidsbronnen in de installatieruimte suggereren stemmen in Artaud’s 
getormenteerde geest in het laatste uur van zijn dood.  Die ruimtelijke 
opstelling verwijst naar het motto van mijn proefschrift, het eerste manifesto 
van Artaud uit Le théâtre Alfred Jarry (1926): de toeschouwer wordt 
deelgenoot van een ‘ware operatie’, waar zowel zijn huid als al zijn zintuigen 
als het ware in gevaar worden gebracht, zoals bij de chirurg of de tandarts.  
Ondanks de verregaande fragmentarisering in de zintuigelijke ervaring van 
geluid en ruis (‘noisescape’), zet deze voorstelling de toeschouwer toch weer 
aan tot het maken van een synthese die niet zozeer door narrativisering wordt 
geleid.  Als respons op de fysiek waarneembare verstoring kan de luisteraar 
zich virtuele lichamen en ruimtes verbeelden die terugbuigen op de ervaring 
van het eigen lichaam.  In die optiek concludeer ik dat ‘spatialisering’ ook als 
een specifiek gevolg van de homogeniserende werking van de verbeelding in 
relatie tot de eigen beleving van het lichaam kan worden begrepen, eerder dan 
dat het intrinsiek is aan de representatie en reproductie van een ruimtelijke 
ervaring in en door het geluid. 
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 Ten slotte maak ik in hoofdstuk vijf een aantal speculaties over het 
antwoord van muziektheater op het historische debat omtrent totaalkunst en 
totaaltheater (‘Gesamtkunstwerk’).  Ik stel daarbij dat de ontwikkeling van 
muziektheater in relatie tot onze hedendaagse luistergewoontes kan worden 
begrepen door twee historische momenten in het denken over ruimte in het 
theater naast elkaar te plaatsen: Wagner versus Artaud.  Susan Buck-Morrs 
(1992) beschouwt vanuit een historisch perspectief de esthetisch implicaties 
van het Wagneriaanse Gesamtkunstwerk (of wat Wagner zelf in 1849 het 
‘kunstwerk van de toekomst’ noemde).  Zij stelt dat de technologische 
vernieuwingen, zoals het verdonkeren van de ruimte en het verschuilen van de 
muzikanten in de orkestbak, tot doel hadden de heterogene ervaringen van de 
moderne, alledaagse werkelijkheid van buiten het auditorium te verhullen.  Het 
Gesamtkunstwerk dwingt daarbij een ervaring van eenheid op de toeschouwer 
tegen de fragmentarisering van de zintuigen.  Dit heeft echter wel het gevolg, 
zoals Adolphe Appia (1899) getuigt, dat de comfortabele, veilige afstand van 
het auditorium tot de scène het publiek tot passieve, ‘eeuwige toe-schouwers’ 
heeft gereduceerd.  In de twintigste eeuw vervalt daarom de impact van het 
Wagneriaanse model als ensceneringspraktijk systematisch, hoewel Artaud de 
idee van een totaaltheater en haar ‘intoxicerende’ werking nog wel 
schatplichtig blijft.  Artaud, echter, is op zoek naar een nieuw soort 
totaaltheater dat de ruimte als ‘vibratie’ voelbaar en alomtegenwoordig maakt.  
Die vibratie heeft als doel de toeschouwer te activeren en een nieuwe ervaring 
van collectiviteit mogelijk te maken. 
 Ik breng Artaud’s ideeën over geluid indirect in verband met de 
ontwikkeling van het muziektheater, dat zich in haar legitimatiestrijd ook erg 
verzet tegen het Wagneriaanse operamodel, maar toch weer steeds een idee 
van totaaltheater en collectieve beleving recycleert.  Vanuit de historische 
opvattingen en overwegingen omtrent de ‘totale’ ruimte in Wagner en Artaud 
concludeer ik dat door middel van de verstoring van geluid het muziektheater 
impliciet op het verleden reageert en in het heden verankert omwille van 
minstens drie, terugkerende thema’s in mijn casestudies: dissociatie,  
fragmentarisering en zelfbeschikking van de luisteraar.  Dissociatie vind ik 
terug in de besproken voorstellingen op velerlei niveaus in de reproductie van 
een splitsing in zowel de perceptie (zoals het ‘schizofoon’ luisteren) als in het 
luisterend subject zelf (dat bestaat uit een pluraliteit van stemmen).  
Fragmentarisering is een verder doorgedreven effect van de splitsing.  Het uit 
zich vooral in de ruimtelijke beleving van het muziektheater, waardoor de 
luisteraar tot een meer zelfbewuste subjectiviteit kan komen in haar positie ten 
opzichte van de verstoring van geluid.  Het vermogen van de toeschouwer om 
zich zelfbewust te positioneren in het luisteren komt uiteindelijk tot stand in 
relatie tot de dwingende autoriteit van geluid en het cultureel discours, waarin 
zowel de luisteraar, het geluid als het luisteren zelf betekenis genereren. 
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Zo spelen het muziektheater en haar omgang met de verstoring van geluid 
een essentiële, historische en politieke rol in het luisteren.  Ze activeren en 
scherpen de zintuigen aan van de toeschouwer als luisteraar, die in haar stille 
weerklank positie neemt in de steeds onder-hoogspanning-staande ruimte van 
auraliteit. 
 
 
 
 




