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Theater op de Markt

Met o.a. Acrobat (AUS), Anomalie (F), Cie Un loup pour l’homme (F/CAN), 
Groupe Acrobatique de Tanger (MAR), Maboul Distorsion (F), Ockham’s Razor (UK) e.a.

Info en tickets: Provinciaal Domein Dommelhof – Tel +32 (0)11 80 50 02
theateropdemarkt@limburg.be - theateropdemarkt.be

INTERNATIONAAL CIRCUSTHEATERFESTIVAL
31 oktober – 4 november 2007  - Provinciaal Domein Dommelhof

Theater op de Markt is een intiatief van de Provincie Limburg en wordt georganiseerd

door het Provinciaal Domein Dommelhof. 

Theater op de Markt geniet steun van de Vlaamse Gemeenschap.

5de editie

K/W PRODUCEERT VOORSTELLINGEN, EVENEMENTEN,
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN HET VELD VAN DE
HEDENDAAGSE DANS. EEN GROEP KUNSTENAARS 
EN THEORETICI UIT VERSCHILLENDE DISCIPLINES REA-
LISEREN HUN PROJECTEN BINNEN HET SAMENWER-
KINGSVERBAND K/W. ALS AUTONOME CELLEN VOEREN
ZE ELK EEN EIGEN ARTISTIEKE KOERS ONDER EIGEN
NAAM.

ALEXANDER BAERVOETS
MARC VANRUNXT

JEAN LUC DUCOURT
F,R,O,G,S OS

SARMA 
PAUL DESCHANEL MOVEMENT RESEARCH GROUP 

KUNST/WERK 
WWW.KUNST-WERK.BE

k/w

G I R L Z  O N LY
Alexander Baervoets

met Claire Croizé, Lin Snelling, Karen Lamberts,
Daniel Janssens, Hans Meijer e.a.

Première: 19 oktober 2007 in Monty

Voorstellingen:
20 oktober 2007 in Monty
26 oktober in Buda, Kortrijk
29 oktober in CC Maasmechelen

Productie : Kunst/Werk
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Monty, Antwerpen



tijdschriftendag op de boekenbeurs

Etcetera is ook dit najaar present op de 

Boekenbeurs. Het Vlaams Fonds voor de 

Letteren en CeLT (Culturele en Literaire 

Tijdschriften vzw) organiseren er op 3 

november een tijdschriftendag. Daar 

zal de eerste editie van Het beste uit de 

tijdschriften (werktitel) gepresenteerd 

worden. Auteur en journaliste Margot 

Vanderstraeten stelde een bloemlezing 

samen uit de laatste jaargang van alle CeLT-

tijdschriften. Die bloemlezing zal u, lezer, 

cadeau krijgen op de CeLT-stand. Voorts 

zullen er debatten georganiseerd worden 

over de literaire tijdschriften als kweekvijver 

en over cross-overs in de tijdschriften.  

Meer info op www.detijdschriften.be

108  september 2007etcetera 

 1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backissues/j005/Arti-cles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het internet: gepubli-ceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Arbeiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubli-ceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschappen, Onder-zoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Theaterwetenschappen, be-schikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Continuum Internatio-nal Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubli-ceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.geluid
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5 Edito        Welke rol speelt 
geluid in het theater? Wat is de 
verhouding tussen oog en oor? Hoe 
bepaalt geluid de theaterruimte? 
Anne Dekerk opent de Pandorabox 
met audiovragen: een handleiding 
voor dit Etcetera-cluster over 
geluidskunst in het theater.

7 Notities en bedenkingen  
omtrent geluid, theater en  
het Beest        Jelle Dierckx  
vervoegde de Etcetera-redactie,  
en een resem geluidskunstenaars, 
audiowetenschappers, stoorzen-
ders en geïnteresseerden in de  
Etcetera Werkgroep 108.  
Een persoonlijke impressie van 
Het Beest in al zijn verschijnings-
vormen.

12 Love will tear us apart        
 Beeldbijdrage van Christian Rizzo.

13 Toen was geluid nog heel 
gewoon        Daniëlle de Regt  
exploreert het historische veld van 
rabarberfluisteraars, futuristische 
intonarumori en andere theaterma-
chinerieën. Van Meiningen tot  
Beckett:  machinale geluidsbricola-
ges van inventieve theatermakers.

19 AudioLexicon        Van ambient 
en architerrorisme tot spectromor-
fologie en vococentrisme. Spoed-
cursus voor audio-dummies van 
Maarten Soete. (zie ook pp 47-59)

20 6 Sound Questions        
 Anne Dekerk en Maarten Soete 

stapten met 6 vragen naar 11 ge-
luidskunstenaars. Yves De Mey, 
David Helbich, Arnaud Jacobs, 
Pierre Bastien, Simon Williams, 
Danny Devos, Maarten Van Cau-
wenberghe, Arthur Sauer, Peter 
Van Hoesen, Marc Appart en Steve 
Heather antwoorden vanuit hun 
eigen geluids- en/of performance-
praktijk. (zie ook pp 48-60)

25 Het exces in het luisteren. 
 Performativiteit van geluid 
 in theater        Pieter Verstraete 

over het akousmatische potentieel 
voor het creëren van een innerlijk 
theater, met in de hoofdrol: To You, 
The Birdie (Phèdre) en La Didone van 
The Wooster Group.

31 The Attendant’s Gallery,  
het oor       Een oor zo groot als 
een voetbalveld. Om in te wonen 
en te verdwijnen. Theatertekst van 
Pieter De Buysser.

33 Blijf, er valt niets te zien         
In welke verhouding staat de 
verbeelding van het geluid tot de 
visuele realiteit van de voorstel-
ling? Ludovic Fresse onderzoekt 
het potentieel van hun relatie aan 
de hand van zijn hoorspel-voorstel-
lingen Institut de Babel en Unsere 
Unterschiede sind ähnlich.

37 Notities bij Nottthing Is Importanttt
        Geschreven beeldimpressie 

van de voorstelling Nottthing Is  
Importanttt van DD Dorvillier  
en Danielle Goldman.

42 |p
|
re|cursor, over invocationele 

media        Hoor jij soms wel eens 
het Sirenengezang van je compu-
ter? Of de lokroep om je grenzen 
te verliezen op de glitch-baan? 
Misschien ben jij dan wel een on-
vermoedend adept van de invocati-
onele media. 

 Anne Dekerk neemt je alvast mee 
op een introductiebezwering langs 
Odysseus en Orpheus, 

 moeder en kind, cursors en digits.

54 Love will tear us apart        
 Beeldbijdrage van Christian Rizzo.

56 Kwade olifanten en happende 
kettingzagen        ‘Noise lost its 
power to insult. Silence hasn’t.’, 
stelt Kreng, alias Pepijn Caudron  
in een interview met Bram  
De Cock. Niet-geluid als stoorzen-
der in de voorstellingen van  
Abattoir Fermé.

65 Het leven achter de foto’s .Pieter T’Jonck over Sister van Rosas:  
een visuele doorlichting van de geschiedenis van de compagnie.

70 maybe forever. Beeldbijdrage 

72 De zerk van ons verlangen. Philipp Gehmacher en Meg Stuart:  
twee dansgeneraties confronteren mekaar in Maybe Forever.  
Lieve Dierckx registreert deze parabel van het verlies.

76 Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds theater anno 2007.
 Het theater als constructie van een nationale identiteit? In Zweden 

kan het nog, zegt Wouter Hillaert.



Redactie 
David Bergé
Bojana Cveji ́c
Anne Dekerk
Sally De Kunst
Daniëlle de Regt
Maarten Soete
Elke Van Campenhout

Eindredactie
Inneke Tengrootenhuysen

Aan dit nummer werkten ook mee
Marc Appart
Pierre Bastien
Pieter De Buysser
Bram De Cock
Yves De Mey
Danny Devos
Jelle Dierckx
Lieve Dierckx
DD Dorvillier
Ludovic Fresse
Danielle Goldman
Steve Heather
David Helbich
Wouter Hillaert
Arnaud Jacobs
Jan Maertens
Christian Rizzo
Arthur Sauer
Pieter T’Jonck
Maarten Van Cauwenberghe
Chris Van der Burght
Peter Van Hoesen
Myriam Van Imschoot
Pieter Verstraete
Simon Williams

Etcetera is een uitgave van
Theaterpublicaties vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
www.e-tcetera.be
Etcetera is lid van  
Culturele&Literaire tijdschriften 
vzw

Etcetera wordt gesteund door 
Het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap – administratie 
Cultuur

Participanten van Etcetera
SACD België
Beursschouwburg, Brussel
CC Brugge, Brugge
Concertgebouw, Brugge
De Munt, Brussel
DeSingel, Antwerpen
De Vlaamse Opera,  
Antwerpen–Gent
Lod, Gent
Het Paleis, Antwerpen
Het Toneelhuis, Antwerpen
Kaaitheater, Brussel
Kunst/Werk, Lint
KVS, Brussel
NTGent, Gent
PCT Dommelhof, Neerpelt
Rosas, Brussel
SMAK, Gent
Vooruit, Gent

Grafisch ontwerp
Van Looveren | Gobert | Princen
www.vanlooveren-gobert.be

Druk
Arte-Print, Brussel

Contact
www.e-tcetera.be
redactie@e-tcetera.be
beeld@e-tcetera.be
abonnementen@e-tcetera.be
beheer@e-tcetera.be

Abonnement 10 nummers  
(2 jaargangen)
België: 60 euro; voor -26  
en Lerarenkaart: 55 euro  
(kopie identiteitskaart of 
Lerarenkaart bezorgen aub)
E.U.: 76 euro
andere landen: 90 euro 
 
Abonnement 5 nummers  
(1 jaargang) 
België: 30 euro; voor -26  
en Lerarenkaart: 27,50 euro  
(kopie identiteitskaart of 
Lerarenkaart bezorgen aub)
E.U.: 38 euro
andere landen: 45 euro

Abonnementen gaan in met 
het eerstvolgende nummer na 
ontvangst van de betaling; andere 
nummers worden geleverd tegen 
de prijs van een los nummer + 
verzendkosten.
 

Losse nummers
België: 7 euro. Nederland: 9 euro

Betalingen
Op rekening 433-1185601-92  
bij de KBC te 1000 Brussel.
Voor betalingen uit het buitenland:
IBAN: BE12 4331 1856 0192
BIC: KREDEBB
KBC Bank Brussel–Dansaert
Oude Graanmarkt 9
1000 Brussel

Abonnementenadministratie  
(nieuw adres!):
Etcetera p/a TWI vzw
Linthoutbosstraat 37
1200 Brussel
e-mail abonnementen@e-tcetera.be
tel. 02 733 42 25 (ma-wo, 8-12 u)

Verkooppunten Vlaanderen
Leuven: Stuk 
Theaters: Brussel: Vlaams Theater 
Instituut, KVS. Gent: NTGent.  
Tielt: Theater Malpertuis

Boekhandels
Antwerpen: Acco-Somville, 
Blomberg, Belis Vinck, De Groene 
Waterman, Dierckxsens-Avermaete 
(IMS), IMS Meir. Brugge: De Blad-
wijzer, De Brugse Boekhandel, De 
Reyghere (Brugge en St-Kruis), 
IMS Brugge. Brussel: Bolle Books, 
City Press Center Anspach, De 
Slegte, Press Shop De Brouckère. 
Deerlijk: Etiket. Genk: Malpertuis. 
Gent: Art Book, De Brug, Fnac, 
Limerick, Poëziecentrum, Walry. 
Hasselt: IMS Hasselt. Knokke: 
Corman. Kontich: Athena. Kortrijk: 
Theoria. Leuven: Acco, IMS, Plato. 
Mechelen: City Press, Forum, 
Salvator. Mol: Bredero. Mortsel: 
De Boekuil. Oostende: Corman, 
De Internationale Boekhandel. 
Roeselare: Hernieuwen. Sint-
Niklaas: De Wase Boekhandel,  
´t Oneindig Verhaal. Tienen: Plato. 
Turnhout: Taxandria. Vilvoorde:  
De Plukvogel. Wijnegem: Fnac

Verkooppunten Nederland:
Amsterdam: Athenaeum 
Nieuwscentrum, International 
Theatre & Film Bookshop,  
Theater Instituut Nederland.  
´s Hertogenbosch: A. Heinen

Distributie boekhandels:
Culturele & Literaire Tijdschriften 
vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Tijdschrift over theater, dans, etc. Verschijnt vijf maal per jaar: in februari, april, juni, september en december. 

Opgericht door Hugo De Greef en Johan Wambacq. Jaargang 25, nr. 108, september 2007.

colofon  

culturele en literaire 
tijdschriften 
www.de tijdschriften.be

Verantwoordelijke uitgever: Johan Wambacq
Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem
Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, 
wordt verzocht contact op te nemen met de redactie.
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ONOMATOPEE 
Biesheuvel, De Koning, De Schrijver, De Wolf, Van den Eede

een coproductie van tg STAN, De Koe, Dood Paard en Maatschappij Discordia

OP TOURNEE IN BELGIË EN NEDERLAND

HET WAS ZONDER TWIJFEL EEN ONGELUK
Marlen Haushofer

OP TOURNEE IN BELGIË EN NEDERLAND

«“SAUVE QUI PEUT” PAS MAL COMME TITRE»
Thomas Bernhard

IN KVS, BRUSSEL EN OP TOURNEE IN FRANKRIJK EN ZWITSERLAND

THE MONKEY TRIAL
naar ‘The Scopes Trial’ (1925)

IN STOCKHOLM, BEIRUT, DAMASCUS, BERGEN, OSLO, ABERYSTWYTH EN CARDIFF

LES ANTIGONES / 2 ANTIGONE
Jean Cocteau / Jean Anouilh

IN RABAT, TUNIS, CAIRO EN DAMASCUS

NUSCH
Paul Eluard

tg STAN in samenwerking met Rosas

IN THÉÂTRE NATIONAL, BRUSSEL EN OP TOURNEE IN FRANKRIJK

OF/NIET
Ayckbourn/Pinter

OP WERELDTOURNEE IN ANTWERPEN, IN STRASBOURG EN NT GENT

POQUELIN
Molière

IN NT GENT

LUCIA SMELT
Oscar van den Boogaard

IN NT GENT

TOVERBERG (WERKTITEL)
Thomas Mann

een coproductie van tg STAN, De Koe, Dood Paard en Maatschappij Discordia

IN KAAITHEATER, BRUSSEL

www.stan.be



4  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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By neglecting ear culture, which is too diffuse for the categorical hierarchies of the left side  
of the brain, he has locked himself into a position where only linear conceptualization is acceptable.

Visual and Acoustic Space, Marshall McLuhan
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Als we Marshall McLuhan mogen geloven wordt de wereld van 
de doorsnee westerling vooral bepaald door het oog. In zijn 
kijken construeert hij fysieke en mentale ruimtes, waarin alles 
wat hij ziet een vaste plaats krijgt. Het is een Euclidische ruimte 
van punten en lijnen, waarin elk object vastloopt in analyse 
en meetkundige abstractie. Die visuele suprematie loopt zelfs 
door in ons taalgebruik. We zeggen bijvoorbeeld vaak dat we 
naar een concert gaan ‘kijken’. Blijkbaar zijn we eerder toe-
schouwers dan toehoorders van de wereld die ons omringt.  
Het oor ontsnapt aan de strakke representatiemodellen van 
dit moderne wereldbeeld. Het breekt het perspectief open tot 
een 360°, omvattende ervaring. De wereld wordt in het dag-
dagelijkse luisteren niet langer voor-gesteld als een objecti-
veerbare werkelijkheid, maar ervaren. Het oor, in tegenstel-
ling tot de blik, legt zijn omgeving niet vast in een beheers-
baar lijnenspel, maar maakt de luisteraar deel van de ruimte. 
Er is niet langer zoiets als een object of een wereld, die hij van 
op een afstand waarneemt. Er is enkel de wereld waar hij in 
staat, in constante verandering. Geluid is altijd meerstem-
mig en, buiten de begrenzing van de partituur, onmogelijk 
precies af te bakenen. Waar eindigt muziek, en begint noise? 
Wanneer construeert geluid zijn eigen ruimte, en waar is het 
niet meer dan behang? Wordt geluid pas muziek wanneer het 
geconstrueerd wordt in een artistiek brein? Of is er zoiets als 
onwillekeurige compositie?

Etcetera gaat in dit nummer na welke rol geluid speelt in het 
theater, zowel vroeger als nu, zowel in een analoog mecha-
nistisch als in een technologisch voortdurend evoluerend 
digitaal tijdperk. Hoe zet je een parallelle geluidswereld in 
scène? Is theatergeluid lawaai dat je niet kan waarnemen? 
Waar eist de soundscape zijn eigen voorstelling op, en waar 

blijft hij deel van de totale theaterervaring? Maar vooral: op 
welk moment laat geluid zijn eigen stem horen? Met andere 
woorden: wanneer wordt geluid performatief? Wanneer zet 
geluid je aan tot handelen, wanneer vraagt het je om positio-
nering? Wanneer maakt het geluid je tot speler in je eigen 
voorstelling?

In het alledaagse leven gaat je verbeelding soms met je aan 
de haal bij het horen van een krakende deur, of stort een 
zoemende ijskast je stante pede in de hel van huiselijke 
ergernissen. Geluid penetreert ons lichaam en hoofd, en zet 
daar allerlei emoties, affecten, associaties en betekenissen 
in werking, waar we niet meteen een rationele verklaring 
voor hebben. In het theater is deze performativiteit van het 
geluid, de manier waarop het dingen in werking zet, een 
dankbaar experimenteerterrein. Voor het hoorbaar maken 
van de stilte, of het zichtbaar maken van wat er niet is. Voor 
het voelbaar maken van communicatieve stoornissen, of het 
tegenspreken van éénduidige betekenisgeving. Van de Wooster 
Group, over Kreng, tot DD Dorvillier.

Geluid is per definitie relationeel en intermediaal. Geluid 
performt doorheen en mét de luisteraar, doorheen en mét de 
ruimte, doorheen en mét de lichamen, doorheen en mét de 
media... En in al deze verhoudingen roept het meer vragen 
op dan het antwoorden biedt, vragen die het kader van de 
scène opentrekken tot het lijf en het hoofd van de toehoorder. 
In dit nummer laten we het geluid aan het woord. In histo-
rische luistermachines en nieuwe media-noise, bij geluids-
kunstenaars en theaterschrijvers, in een veelheid van noisy 
stemmen en trefzekere scores. 

 | edito

anne dekerk, Etcetera
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INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL GENT & VOORUIT PRESENTEREN

TIEN DAGEN IN HET GRENSGEBIED TUSSEN TUSSEN 
FILM, MEDIAKUNST EN MUZIEK

MET PERFORMANCES, FILM, TALKS, INSTALLATIES EN MUZIEK VAN ...

AKI ONDA (JP), VOLKER GERLING (DE), ELS VAN RIEL (BE), JULIA WILLMS (DE),
ALEXANDRA BACHZETSIS (CH), TOM HEENE (BE), SEMICONDUCTOR (UK),
ZIMMERFREI (IT), SYNKEN (US/DE), BAJOFONDO TANGO CLUB & GUSTAVO
GUSTAVO SANTOALALLA (AR), BUSCEMI (BE), E.A.

DI 09 . 10
-

ZA 20 . 10
07

INFO: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

ADV-ETCETERA-VOORUIT-SEPTEMBER2007  12-07-2007  14:05  Pagina 1

HETPALEIS, theaterhuis voor kinderen, jongeren 
en kunstenaars in het hart van Antwerpen

SEPTEMBER/OKTOBER 2007

 Sunjata, de leeuwenkoning van Mali  

 Mijn hart  

 Hamlet   

 Ye Ying  
 Stom Paard  

 Prookjes  
 En ook nog: Laat je inpakken, 

het 3de Salon van de Kinderconsul, de Jongerenweek, ….

 OF INFO@HETPALEIS.BE 
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N o t i t i e s  n a a r  H e r r  H a n s l i c k

~ Dit gaat over het beest, meneer. Jawel, muziek,  
of Muziek, zo u wil. Bewegende klankvormen.

~ Theater? Dat heeft iets te maken met een podium, niet?
~ De dagelijkse omgang met. Opties: kooi (niet aanraken), 

leiband (afstand behouden), bewust negeren (ook niet 
aanraken), niet opmerken (de wilde natuur), omhelzen 
(aanraken noodzakelijk).

~ Als het theater een spiegel wil zijn voor de maatschappij 
is het wellicht logisch dat het hoofdzakelijk door doven 
bevolkt wordt?

~ Als muziek niets zegt, wat zegt dat dan?
~ De dagelijkse omgang met. Opties: omhelzen (verstikkend), 

omhelzen (troostend), omhelzen (vol liefde / liefdevol), 
omhelzen (controlerend), omhelzen (lege geste),  
omhelzend.

~ Wanneer heeft ú voor het laatst het knisperen van een 
pas gemaaid graanveld gehoord?

~ Laatst nog uit een veel te grote mond geglipt:  
Is uw voorstelling ook de moeite als ik mijn 
ogen gesloten houd? 

~ proportie. Het schijnt het laatste woord van velen te 
zijn. U heeft alvast een keuze wat betreft de maat van 
alles: mens, geest, natuur, plastic eendjes en andere.

~ Hoe echt is het  beest op een podium? Hoe fysiek? Hoe 
gevaarlijk? Hoe wollig?

~ Het is niet omdat u erg luid roepen kan dat u ook ge-
hoord wordt. Luisteren is hier een voorwaarde. De wil 
tot luisteren is hier een voorwaarde. De bewuste wil tot 
luisteren. De bewuste wil die niet altijd bewust is. De 
wil heeft er misschien zelfs niets mee te maken. Enkel 
bewustzijn. Door te luisteren.

~ Neen, er kan niet gezorgd worden voor wat klank 
 bij deze voorstelling. 

~ (Gekrabbel. Onleesbaar edoch hoorbaar.)
~ De dagelijkse omgang met. Hoe aanwezig wil u het  beest? 

Uw keuze: gezelschap (gewone of uitgebreide versie), 
huisslaaf, minnaar (koel of passioneel)?

~ proportie. De juiste hoeveelheid trillingen. Energie. 
Toch nog eens de vraag stellen. Welk kader past bij het 
plaatje? Welk plaatje past bij het kader?

~ Hoe beweeglijk is het oor?
~ Andere grote mond: Waarom toch steeds weer een applaus? 

Na een denderende finale, ja. Maar anders heeft u er toch 
niets van begrepen? Niets, niets, helemaal niets.

~ Wie gebruikt precies wie in dit alles?
~ proportie. De idee dat muziek georganiseerd geluid 

zou zijn is erg omvattend. Naar de zon kijken is ook niet 
gemakkelijk.

~ Samenspel. 
~ Met klank als personage kan de scène nogal vol lijken. 

Met het zwijgen erbij is de kritische massa quasi  
onhoudbaar. Hoeveel spanning wilt u nog meer?

~ Het geluid van het boek dat u leest. Het geluid van het 
boek dat u op een podium leest. Het opgenomen geluid 
van u die een boek leest op een podium. Het opgenomen 
geluid van u. Niet meer op een podium. Zonder boek. 
Lezend.

~ Twee maten rust.
~ proportie. Genoeg. Voldoende.
~ De dagelijkse omgang met.Hoe afwezig bent u?
~ Kan een concertritueel als theater bestempeld worden?
~ Tot slot een flauw grapje (verplicht nummer): Hoeveel 

dramaturgen zijn er nodig om het  beest in bedwang te 
houden?

~ Het trommelvlies doorprikken. Figuurlijk. Luisteren 
doorheen de klank. Naar de zon kijken.

In bijlage vindt u de gevraagde notities. In de context van onze gesprekken omtrent geluid en performa-
tiviteit zijn ze misschien van toepassing. Er zijn wellicht een aantal goede aanknopingspunten voor een 
volgende sessie? Heb er alvast een aantal bedenkingen aan toegevoegd en de discussie werd inmiddels 
verder gezet met je-weet-wel-wie. Veel leesplezier en tot gauw! 

Notities en bedenkingen omtrent geluid, theater en het Beest

jelle dierckx Geen Etcetera zonder werkgroep. En geen werkgroep  zonder spe-

cialisten ter zake. In dit geval geluidskunstenaars, soundscapers, 

noise-theoretici en professionele stoorzenders. Stof genoeg dus voor 

meerstemmige, disparate gesprekken, voor occasionele stiltes en de 

gebeurlijke tension note. Jelle Dierckx geeft een inkijk in het werk-

proces. Geen traditioneel essay, maar een amalgaam van stemmen 

en tegenstemmen, van bedenkingen in wording.

 1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backissues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amster-dam: De Arbeiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschik-baar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de the-aterwetenschappen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Ant-werpen, Departement Theaterwetenschappen, beschik-baar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Continuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschik-baar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.



8  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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 -----Bedenkingen bij de gevonden notities

Tiens, tiens, notities die Eduard Hanslick, één van de 
bekendste muziekcritici uit de 19de eeuw, als voorbeeld 
nemen. Gelukkig worden in deze krabbels Brahms en Wag-
ner niet meer tegen elkaar uitgespeeld. Of vergis ik me?
Wel prominent staat het Beest. Beetje vreemd dat deze 
metafoor voor muziek gebruikt wordt. Zeker met hoofd-
letter. En soms is het niet duidelijk of er muziek bedoeld 
wordt of geluid tout court. De stelling van muziek als 
georganiseerd geluid komt natuurlijk van Edgard Varèse, 
en de theorieën van John Cage zijn ook aanwezig. De kri-
tiek op het applaus verwijst dan weer duidelijk naar een 
collega van Hanslick: Hugo Wolf. 
De beestmetafoor wordt wellicht gebruikt om aan te 
duiden dat er te licht omgesprongen wordt met muziek. 
Vooral dan in een theater- en performancecontext. Waar 
deze stelling concreter wordt, zijn de notities onleesbaar. 
Bijzonder vervelend. In één notitie wordt wel duidelijk 
gesuggereerd dat ‘een muziekje’ bij een voorstelling te 
vermijden valt. Herinnert me aan de regisseur die zei dat 
er altijd twee opera’s te horen zijn: één in de orkestbak en 
één op het podium. Geeft natuurlijk te denken over het 
ideaal van muziektheater.
Veel opmerkingen die beginnen met ‘ De dagelijkse omgang 
met’ geven alvast aan dat er op tal van manieren kan wor-
den omgegaan met klanken op scène. Daarnaast wordt 
duidelijk gepleit voor proportie, samenspel en bewust 
luisteren. Lijkt allemaal evident. In de notities 

wordt er echter keer op keer op gehamerd. Alsof er een 
manier gezocht wordt om het juister te benaderen. Dat 
doet me dan weer denken aan de bekende schrijver die me 
trots meldde dat hij dertig teksten geschreven heeft over 
muziek en er dan nooit meer een letter aan verspild heeft 
omdat het onderwerp in de verste verte niet te benaderen 
valt. Wellicht probeerde hij het Beest te kooien.  
King Kong-gewijs.

‘Is uw voorstelling ook de moeite als ik mijn ogen 
gesloten houd?’ is inderdaad een nogal boude vraag uit 
een ‘grote mond’. Is wellicht uitdagend bedoeld. Theater 
en performances bestaan meestal uit tal van elementen 
in samenspel met het sonore. Maar het loont wellicht de 
moeite om de uitdaging ook daadwerkelijk eens aan te 
gaan? Een andere notitie verwijst naar de doofheid in 
een theatercontext en in een maatschappelijke context 
tout court. De grote mond moet zichzelf aldus ergens wel 
geloofd hebben.
Het meest fascinerend vind ik zelf het cryptische ‘Wie ge-
bruikt wie in dit alles?’. Er is dus sprake van een machtsspel. 
Dat kan natuurlijk zowel positief als negatief begrepen 
worden. Wie zijn echter de partijen? Muziek en theater? De 
componist of de dirigent en de regisseur? De zangers en de 
acteurs? De schrijver van de notities en de lezer?
Soit, ik bekijk ze morgen nog eens. Ga nu even naar de maan 
kijken. Het is al laat.
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-----Re: Bedenkingen bij de gevonden notities

Mijn beste, ik heb je mail goed ontvangen. Hopelijk heb 
je nog van wat nachtrust kunnen genieten. Kijk, ikzelf 
bekijk deze ganse kwestie natuurlijk vanuit de praktijk. 
Dat kon je wellicht vermoeden. Geluid is voor mij te allen 
tijde een fysiek gegeven en ik probeer het niet gratuit te 
gebruiken in voorstellingen. Het is inderdaad de bedoe-
ling om door te dringen, om het trommelvlies te perfore-
ren. Aan jou moet ik dat eigenlijk niet vertellen. Je kent 
mijn werk beter dan ikzelf. 
Vaak is er wel de gedachte dat gestructureerde klank 
(muziek, dus) te sterk is. De rest is dan niet meer nodig. 
Wie muziek maakt, heeft genoeg. Inhoud en vorm zijn niet 
meer te onderscheiden. Daarop doelde Walter Pater ook toen 
hij stelde dat alle kunst naar de staat van muziek streeft. 
Muziek is tegelijkertijd een zaak van ratio en affect. Wat 
wil een mens nog meer. Als theatermaker is het telkens 
opnieuw een zaak van evenwicht zoeken. Bij het publiek 
primeert immers het oog boven het oor. Dat is een zuiver 
biologisch gegeven. Een zuivere kwestie van aantallen 
neuronen. Aan de andere kant is het moeilijker de oren te 
sluiten dan de ogen. Een goed gebruik van klank kan soms 
meer teweegbrengen dan tal van visuele snufjes. 
Ondertussen heb ik alle mogelijke software in huis ge-
haald en heb ik me nog meer dan vroeger toegelegd op het 
digitaal bewerken van klank. Maar tegelijk neig ik ook 
opnieuw naar analoge dimensies. Wat een acteur met zijn 
stem kan doen, overtreft nog steeds alle mogelijke tech-
nologische nieuwigheden. Een goede combinatie vinden 
tussen de twee is niet altijd even gemakkelijk. Hier gaat 
het inderdaad om proportie en samenspel. 

Bewust luisteren is volgens mij dan weer niet altijd nood-
zakelijk. Soms is het goed dat de toehoorder de sonore 
dimensie van het werk niet bewust waarneemt. Zo kan 
de impact des te groter zijn. Het gros van het bioscooppu-
bliek kan hierover zeker meespreken.
Ik weet dat je de laatste tijd meer gefocust bent op geluid 
dan op muziek en dat je niet altijd vrede hebt met de 
definitie van muziek als zijnde gestructureerd geluid. 
Heb nog nagedacht over wat je vorige keer mailde om-
trent performativiteit van geluid (wat een bizarre term 
trouwens, performativiteit). Laatst heb ik in de laatste 
scène van Strindbergs De vader een hele hoop knikkers op 
de scène laten donderen. Los van de visuele impact was 
het geluid erg aanwezig. Het droeg bij tot een concrete 
beleving van wat de vader voelde. Maar dat is natuurlijk 
een totaal andere benadering dan deze van bijvoorbeeld 
de spectralisten. Ik begrijp dat je gecharmeerd bent door 
dat zoeken in de klankkleur zelf, maar persoonlijk kan 
ik er weinig mee aanvangen. Een sfeer scheppen, ja, maar 
dergelijke soundscapes zijn nog een andere problematiek. 
In deze context is het spelen met fond en figuur natuur-
lijk ook een mogelijkheid. Je kan een uur lang het geluid 
van de zee laten kabbelen op de achtergrond (de fond). Als 
je daarna het volume opengooit en de klank licht bewerkt 
of rondstuurt in de ruimte heb je bijvoorbeeld een sonore 
tsunami die heel erg present is. De achtergrond wordt zo 
de figuur op de voorgrond. Maar dat is een effect, natuur-
lijk. Ik weet dat je van klank een personage wil maken. 
Niet evident. Veel succes gewenst. Zoals steeds.

Re: Re: Notities naar Herr Hanslick



10  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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~ Proportie. De juiste hoeveelheid trillingen. Energie. Toch nog eens de 
vraag stellen. Welk kader past bij het plaatje? Welk plaatje past bij het 
kader?

~ Hoe beweeglijk is het oor?
~ Andere grote mond: Waarom toch steeds weer een applaus? Na een den-

derende finale, ja. Maar anders heeft u er toch niets van begrepen? Niets, 
niets, helemaal niets.

~ Wie gebruikt precies wie in dit alles?
~ Proportie. De idee dat muziek georganiseerd  

geluid zou zijn is erg omvattend. Naar de zon kijken is ook niet gemak-
kelijk.

~ Samenspel. 
~ Met klank als personage kan de scène nogal vol lijken. Met het zwijgen 

erbij is de kritische massa quasi onhoudbaar. Hoeveel spanning wilt u nog 
meer?

~ Het geluid van het boek dat u leest. Het geluid van het boek dat u op een podium leest. 
Het opgenomen geluid van u die een boek leest op een podium. Het opgenomen geluid 
van u. Niet meer op een podium. Zonder boek. Lezend.

~ Twee maten rust.
~ Proportie. Genoeg. Voldoende.
~ De dagelijkse omgang met. Hoe afwezig bent u?
~ Kan een concertritueel als theater bestempeld worden?
~ Tot slot een flauw grapje (verplicht nummer): Hoeveel dramaturgen zijn er 

nodig om het Beest in bedwang te houden?
~ Het trommelvlies doorprikken. Figuurlijk. Luisteren doorheen de klank. Naar 

de zon kijken.

-----Bedenkingen bij de gevonden notities
Tiens, tiens, notities die Eduard Hanslick, één van 
de bekendste muziekcritici uit de 19de eeuw, als 
voorbeeld nemen. Gelukkig worden in deze krabbels 
Brahms en Wagner niet meer tegen elkaar uitgespeeld. 
Of vergis ik me?
Wel prominent staat het Beest. Beetje vreemd dat deze 
metafoor voor muziek gebruikt wordt. Zeker met hoofd-
letter. En soms is het niet duidelijk of er muziek bedoeld 
wordt of geluid tout court. De stelling van muziek 
als georganiseerd geluid komt natuurlijk van Edgard 
Varèse, en de theorieën van John Cage zijn ook aanwezig. 
De kritiek op het applaus verwijst dan weer duidelijk 
naar een collega van Hanslick: Hugo Wolf. 
De beestmetafoor wordt wellicht gebruikt om aan te 
duiden dat er te licht omgesprongen wordt met muziek. 
Vooral dan in een theater- en performancecontext. Waar 
deze stelling concreter wordt, zijn de notities onleesbaar. 
Bijzonder vervelend. In één notitie wordt wel duidelijk 
gesuggereerd dat ‘een muziekje’ bij een voorstelling te 
vermijden valt. Herinnert me aan de regisseur die zei dat 
er altijd twee opera’s te horen zijn: één in de orkestbak en 
één op het podium. Geeft natuurlijk te denken over het 
ideaal van muziektheater.
Veel opmerkingen die beginnen met ‘De dagelijkse 
omgang met’ geven alvast aan dat er op tal van manieren 
kan worden omgegaan met klanken op scène. Daarnaast 
wordt duidelijk gepleit voor proportie, samenspel en 

bewust luisteren. Lijkt allemaal evident. In de notities 
wordt er echter keer op keer op gehamerd. Alsof er een 
manier gezocht wordt om het juister te benaderen. Dat 
doet me dan weer denken aan de bekende schrijver die 
me trots meldde dat hij dertig teksten geschreven heeft 
over muziek en er dan nooit meer een letter aan verspild 
heeft omdat het onderwerp in de verste verten niet 
te benaderen valt. Wellicht probeerde hij het Beest te 
kooien. King Kong-gewijs.

‘Is uw voorstelling ook de moeite als ik mijn ogen 
gesloten houd?’ is inderdaad een nogal boude vraag uit 
een ‘grote mond’. Is wellicht uitdagend bedoeld. Theater 
en performances bestaan meestal uit tal van elementen 
in samenspel met het sonore. Maar het loont wellicht de 
moeite om de uitdaging ook daadwerkelijk eens aan te 
gaan? Een andere notitie verwijst naar de doofheid in 
een theatercontext en in een maatschappelijke context 
tout court. De grote mond moet zichzelf aldus ergens 
wel geloofd hebben.
Het meest fascinerend vind ik zelf het cryptische ‘Wie 
gebruikt wie in dit alles?’. Er is dus sprake van een machts-
spel. Dat kan natuurlijk zowel positief als negatief begre-
pen worden. Wie zijn echter de partijen? Muziek en theater? 
De componist of de dirigent en de regisseur? De zangers en 
de acteurs? De schrijver van de notities en de lezer?

Soit, ik bekijk ze morgen nog eens. Ga nu even naar de 
maan kijken. Het is al laat.

 

-----Re: Bedenkingen bij de gevonden notities

Mijn beste, ik heb je mail goed ontvangen. Hopelijk heb 

je nog van wat nachtrust kunnen genieten. Kijk, ikzelf 

bekijk deze ganse kwestie natuurlijk vanuit de praktijk. 

Dat kon je wellicht vermoeden. Geluid is voor mij te allen 

tijde een fysiek gegeven en ik probeer het niet gratuit 

te gebruiken in voorstellingen. Het is inderdaad de 

bedoeling om door te dringen, om het trommelvlies te 

perforeren. Aan jou moet ik dat eigenlijk niet vertellen. 

Je kent mijn werk beter dan ikzelf. 

Vaak is er wel de gedachte dat gestructureerde klank 

(muziek, dus) te sterk is. De rest is dan niet meer nodig. 

Wie muziek maakt, heeft genoeg. Inhoud en vorm zijn 

niet meer te onderscheiden. Daarop doelde Walter Pater 

ook toen hij stelde dat alle kunst naar de staat van muziek 

streeft. Muziek is tegelijkertijd een zaak van ratio en 

affect. Wat wil een mens nog meer. Als theatermaker is het 

telkens opnieuw een zaak van evenwicht zoeken. Bij het 

publiek primeert immers het oog boven het oor. Dat is een 

zuiver biologisch gegeven. Een zuivere kwestie van aantal-

len neuronen. Aan de andere kant is het moeilijker de oren 

te sluiten dan de ogen. Een goed gebruik van klank kan 

soms meer teweegbrengen dan tal van visuele snufjes. 

Ondertussen heb ik alle mogelijke software in huis 

gehaald en heb ik me nog meer dan vroeger toegelegd op 

het digitaal bewerken van klank. Maar tegelijk neig ik 

ook opnieuw naar analoge dimensies. Wat een acteur met 

zijn stem kan doen, overtreft nog steeds alle mogelijke 

technologische nieuwigheden. Een goede combinatie 

vinden tussen de twee is niet altijd even gemakkelijk. 

Hier gaat het inderdaad om proportie en samenspel. 

Bewust luisteren is volgens mij dan weer niet altijd nood-

zakelijk. Soms is het goed dat de toehoorder de sonore 

dimensie van het werk niet bewust waarneemt. Zo kan 

de impact soms des te groter zijn. Het gros van het bios-

cooppubliek kan hierover zeker meespreken.

Ik weet dat je de laatste tijd meer gefocust bent op geluid 

dan op muziek en dat je niet altijd vrede hebt met de 

definitie van muziek als zijnde gestructureerd geluid. 

Heb nog nagedacht over wat je vorige keer mailde om-

trent performativiteit van geluid (wat een bizarre term 

trouwens, performativiteit). Laatst heb ik in de laatste 

scène van Strindbergs De vader een hele hoop knikkers op 

de scène laten donderen. Los van de visuele impact was 

het geluid erg aanwezig. Het droeg bij tot een concrete 

beleving van wat de vader voelde. Maar dat is natuurlijk 

een totaal andere benadering dan deze van bijvoorbeeld 

de spectralisten. Ik begrijp dat je gecharmeerd bent door 

dat zoeken in de klankkleur zelf, maar persoonlijk kan 

ik er weinig mee aanvangen. Een sfeer scheppen, ja, maar 

dergelijke soundscapes zijn nog een andere problema-

tiek. In deze context is het spelen met fond en figuur 

natuurlijk ook een mogelijkheid. Je kan een uur lang 

het geluid van de zee laten kabbelen op de achtergrond 

(de fond). Als je daarna het volume opengooit en de 

klank licht bewerkt of rondstuurt in de ruimte heb je 

bijvoorbeeld een sonore tsunami die heel erg present 

is. De achtergrond wordt zo de figuur op de voorgrond. 

Maar dat is een effect, natuurlijk. Ik weet dat je van 

klank een personage wil maken. Niet evident. Veel succes 

gewenst. Zoals steeds.

R e :  R e :  N o t i t i e s  n a a r  H e r r  H a n s l i c k

~ Dit gaat over geluid. En uiteindelijk over muziek 
 (aka het Beest). Nog steeds bewegende klankvormen, 

ook in de 21ste eeuw.

~ Theater? Dat is een medium, niet?  
Net als muziek dat kan zijn, neen? Is de combina-
tie van beide het samenvoegen van twee media of 
de creatie van een ander medium?

~ Is muziektheater een spiegel voor een musicerende 
maatschappij? Is dit een cynische opmerking?

~ 
~ Zelfs als muziek niets zegt, zegt ze verbazend veel.
~ 
~ Wanneer zei u dat u voor het laatst  

het knisperen van een pas gemaaid graanveld 
heeft gehoord?

~ Hoe klinken deze proporties?

~ Vanaf wanneer krijgt iemand zin om een klank te 
benoemen?

~ Het is niet omdat u erg goed kan zwijgen dat u 
ook genegeerd wordt. Luisteren is hier een voor-
waarde. De wil tot luisteren is hier een voorwaar-
de. De bewuste wil tot luisteren. De bewuste wil 
die niet altijd bewust is. De wil heeft er misschien 
zelfs niets mee te maken. Enkel bewustzijn. Door 
te luisteren.

~ Neen, er kan echt niet gezorgd worden voor wat 
klank bij deze voorstelling. 

~ ° 

~ Grappig hoe vaak een oor met een embryo vergele-
ken wordt? In den beginne was er klank?

~ Wie gebruikt precies wie in dit alles?

~ Het geluid van de wereld die draait.  
Het geluid van een draaiende wereld op een 
scherm. U kijkt naar het scherm en hoort het 
geluid van een draaiende wereld. Op het scherm. 
Los van het scherm.

~ Hoe aanwezig bent u nu?

~ Drie maten rust.

~ Genoeg geluisterd.
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love will tear us apart

christian rizzo
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Toen was geluid nog heel gewoon…

danielle de regt

Die futuristen toch. Al die vooruitgangsdrift had hun 
kijk op de geluidsgeschiedenis stevig vertroebeld. Net 
alsof de Oudheid in doodse stilte baadde. Terwijl het toch 
algemeen bekend is dat de gemiddelde Oude Griek niet 
verlegen zat om een muziekje meer of minder om zijn voor-
stellingen mee op te fleuren. En die zelfaandrijvende wind-
machine maakte het leven van de toneelknecht weliswaar 
een pak aangenamer, maar dat neemt niet weg dat hij zich 
al een breuk draaide sinds het Elizabethaanse theater.
Ook de toekomst zag er toch een beetje anders uit dan fu-
turistisch voorzien. Wie had ooit kunnen denken dat alle 
dertigduizend geluiden door één en dezelfde machine 
geproduceerd zouden worden?
Achteraf bekeken wisten de futuristen misschien niet zo 
goed in te schatten wat nog moest komen, maar eerder 
wat er al was. Want Russolo had wel degelijk een punt 
toen hij nogal zuur opmerkte dat natuurgetrouwe imita-
tie het dominante representatieparadigma was. Met alle 
gevolgen van dien. Ook het theater ontsnapte daar niet 
aan. Geluid ging, net zoals acteerstijl, decors en kos-
tuums, lange tijd gebukt onder het mimetische juk. Maar 
Russolo en de zijnen brachten daar verandering in. Ze 
belichaamden de turbulente overgang van het mechani-
sche naar het machinale tijdperk, van het aanzwengelen 
naar de druk op de knop. Omdat de meer avontuurlijk 
ingestelde theatermaker ook een beetje uitgekeken was 

op de klassieke  wind- en regenmachines, is het niet 
verwonderlijk dat een aantal bekende regisseurs gretig 
inpikte op de nieuwe geluidshype. En sindsdien klonken 
voorstellingen nooit meer hetzelfde.

‘Rabarber!’
Maar hoe klonk het ervoor? Om dat te weten te komen 
moeten we eerst even ons oor te luisteren leggen bij twee 
vernieuwers van die realistische traditie: Georg II, hertog 
van Saksen-Meiningen, en Stanislavski. 
Hoewel de massaspektakels van de hertog schril afstaken 
tegen de eerder sobere drama’s van de Rus, deelden ze wel 
dezelfde opvattingen omtrent authenticiteit en theatrale 
eenheid. Hun geluidseffecten moesten niet zozeer verbazen 
en verwonderen, maar werden eerder ingezet als middelen 
om tot een theater van één-en-ondeelbaarheid te komen. 
Paradoxaal genoeg schuwde de hertog voor de creatie van 
zijn ‘authentiek theater’ geen enkel artificieel middel om 
tot de gewenste realiteits- en spektakelgraad te komen. 
Maar ondanks het feit dat het theatergezelschap van 
Meiningen gretig gebruik maakte van de aloude storm-
machines, dook er gaandeweg toch een probleem op. Tij-
dens de tournees belandde het ensemble wel eens in een 
theater waar de aanwezige geluidsmachinerie niet aan 
zijn realiteitsnorm voldeed. Of deed de toneelknecht van 
dienst niet genoeg zijn best om aan zijn eisen tegemoet 

Ancient life was all silence. 
In the 19th century, 
with the invention of the machine, noise was born. 
Today, noise triumphs and reigns supreme 
over the sensibilities of men.
…
If today, when we have perhaps a thousand different machines,  
we can distinguish a thousand different noises, tomorrow,  
as new machines multiply, 
we will be able to distinguish ten, twenty, or thirty thousand different 
noises, not merely in a simply imitative way, but to combine them  
according to our imagination.

(Luigi Russolo in The Art of Noises (l’Arte dei rumori), 1913)

Beckett’s laatste bandrecorder, Artauds ontsporende treinen, de intonarumore van de futuristen, en de rabarberfluisteraars van Meiningen:

een historische vlucht langs theatrale geluidsmachines.



14  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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te komen. Meiningen besloot daarom om het anders aan 
te pakken. Gewapend met wat hem wel ter beschikking 
stond, namelijk een grote groep van gewillige acteurs, 
nam hij stap voor stap bezit van de akoestische ruimte, 
zonder dat daar nog een krakkemikkige machine of ge-
makzuchtig toneelhulpje bij aan te pas moest komen. Het 
leidde tot innovatieve staaltjes van menigtegeluid, die 
later zijn handelsmerk zouden worden.
Zo moest voor Julius Caesar (1874) het geluid van een groep 
pratende soldaten in een hoge toren gefabriceerd wor-
den. Om dit voor elkaar te krijgen namen alle acteurs die 
zich backstage bevonden in de nok van het theater plaats, 
om daar te mompelen en te fluisteren. Dit bracht echter 
niet het gewenste effect teweeg. Alle acteurs werden 
vervolgens gevraagd om op de toneelvloer te gaan liggen 
mompelen. Deze keer werkte het wel. Maar het ene me-
nigteluid is het andere niet. Wanneer er ergens in een stuk 
geen soldaten, maar voetvolk opgevoerd werd, maakte de 
hertog gebruik van een andere methode. Ieder lid van de 
cast kreeg verschillende krantenberichten in zijn handen, 
gaande van overlijdensberichten tot weersvoorspellingen 
en sportverslagen. Deze werden vanuit de coulissen simul-
taan voorgelezen, met als resultaat een vocale kakofonie 
die op het toneel overvloeide in overtuigend gemurmer. 
Tot slot ontwikkelde de hertog ook nog een meer gepo-
lijste variant van het menigtegeluid. Tijdens de repetities 
van Julius Caesar struikelde het koor aanvankelijk over de 
uitspraak van het woord ‘rabarber’, maar eens die horde 
genomen was, was Meiningen weer een prachtig klin-
kende mensenhoop rijker. Het snel reciteren van ‘rabar-
ber’ klonk namelijk als een licht opgewonden meute. Een 
geluidseffect dat nog ontbrak in zijn sonore trukendoos. 
Julius Caesar ontpopte zich tot één van de meest succes-
volle Meiningen-producties die zowel publiek als critici 
kon bekoren. De gebruikte geluidseffecten werden zelfs 
door de grootste sceptici geprezen omwille van hun spec-
taculaire en realistische karakter. 
De geluidseffecten van de hertog lieten op hun beurt een 
diepe indruk na op Stanislavski. Toen in 1890 Julius Caesar 
en Maria Stuart in het kader van een tournee Moskou aan-
deden, betekende dit Stanislavski’s eerste confrontatie 
met een theater van ongeziene historische authenticiteit, 
wat de aanzet zou vormen voor zijn eigen theateropvat-
tingen. Onder de indruk van beide voorstellingen begon 
hij zijn zoektocht naar de kern van het waarachtige, 
waarbij hij in eerste instantie, net zoals Meiningen, ge-
sofisticeerde effecten niet schuwde. Dit had logischerwijs 
zijn weerslag op Stanislavski’s gebruik van geluid, dat 

net zoals bij Meiningen uitblonk in innovatief realisme. 
Hoewel niet iedereen dat zo zag.
Vanuit zijn fascinatie voor illusionaire effecten zette de 
regisseur Tsjechovs De meeuw naar zijn hand door in de 
coulissen geluidseffecten te ensceneren zoals kwakende 
kikkers, zoemende libellen, kerkbellen, hondengejank en 
spelende kinderen. Tsjechov was not amused, omdat deze 
kunstgrepen geheel in strijd waren met het impressionisti-
sche drama zoals hij dat voor ogen had. Maar Stanislavski 
zag geen graten in de bezwaren van de auteur, en in zijn 
latere Tsjechov-ensceneringen bleef het gebruik van realis-
tische geluidseffecten prominent aanwezig. Zo schreef hij 
in zijn regieaanwijzingen voor Drie zusters het volgende:

Je kunt de voetstappen van Andrei horen, net zoals het geluid 
van een gesprek, de monotone ondertoon ervan, af en toe kuchen, 

zuchten, de neus snuiten, het verschuiven van een stoel…1

In vergelijking met De meeuw is het gebruik van geluidsef-
fecten onverminderd, maar de concrete invulling ervan 
is anders: effectbejag lijkt te hebben plaatsgemaakt voor 
een meer subtiele benadering, hoewel die niet de defini-
tieve overhand zou nemen, zoals zal blijken uit Stanisla-
vski’s laatste Tsjechov-enscenering, De kersentuin. Volgens 
Tsjechov ging het van kwaad naar erger met Stanislavski’s 
geluidsontwerpen. Krekel- en kikkergeluiden maakten 
wederom hun opwachting, en voor Tsjechov was de maat 
vol. Kwaad verliet hij de première, vastbesloten om in de 
toekomst niemand nog een kans te geven zijn stukken 
overmatig te decoreren met geluiden:

Ik ga een nieuw stuk schrijven, en dat zal beginnen met een 
personage dat zegt: ‘wat is het hier toch heerlijk rustig! Je kunt 

geen vogels horen, geen honden, geen koekoeken, geen uilen, geen 
nachtegalen, geen klokken, geen bellen, en in de verste verte geen 

krekel te bekennen!’2

Gaandeweg zou Stanislavski inderdaad toch meer de na-
druk gaan leggen op het innerlijke, maar desalniettemin 
bereikten zijn geluidscoulissen een nieuw hoogtepunt in 
realisme. En tegelijkertijd een voorlopig eindpunt, aange-
zien het proces van imitatieve geluidscreatie vergevorderd 
geperfectioneerd was. Stanislavski maakte al een brug 
naar wat zou komen, maar hij bleef, net zoals Meiningen, 
binnen zijn manier van theater maken. Het publiek bleef 
in staat om de gebruikte geluiden te duiden, en de ge-
luidseffecten fungeerden als een illustratieve vernislaag 
die over de andere theatrale componenten lag.
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Publieksbewerking
Een belangrijk maatschappelijk en sonoor breekpunt was de 
elektrische revolutie, die aan het einde van de negentiende 
eeuw compleet nieuwe mogelijkheden opende. De intro-
ductie van nieuwe technologieën zoals de telegraaf zorgde 
ervoor dat het concept ‘realiteit’ een gefragmenteerd en 
onstabiel gegeven was geworden. De ervaring van tijd en 
ruimte was gewijzigd en kon nu opgedeeld worden, met als 
gevolg dat er feitelijk meerdere realiteitsbelevingen tege-
lijkertijd mogelijk waren. Vanuit artistiek oogpunt was de 
tijd dan ook rijp om na te denken over een nieuw represen-
tatieparadigma dat beter aansloot bij die ervaring van een 
gewijzigde tijd/ruimte-constellatie.
De drie meest revolutionaire geluidsmechanismen die 
ontsproten uit de schoot van de elektrische revolutie, 
namelijk de telefoon, de radio en de fonograaf, hadden 
tot gevolg dat voor het eerst in de geschiedenis geluid 
niet meer direct verbonden was met zijn oorspronkelijke 
plaats in de ruimte (telefoon en radio). Daarnaast kon het 
nu ook worden losgemaakt van zijn originele positione-
ring in tijd (fonograaf). Met andere woorden, geluid was 
vanaf nu schizofoon geworden. Doordat het geluid en de 
geluidsproducent geïsoleerd konden worden, verkregen 
ze voor het eerst een onafhankelijke positie. De traditio-
nele akoestische ruimte was opengebroken en klaar voor 
nieuwe invullingen. Daarbij kwam de van oudsher on-
wrikbare scheiding tussen ‘muziek’ en ‘geluid’ of ‘noise’ 
onder druk te staan en de contouren van een nieuwe bena-
dering van geluid tekenden zich steeds scherper af. 
En dit is het moment waarop de futuristen hun kans schoon 
zagen. Luigi Russolo sloeg aan het knutselen en ontwik-
kelde zijn intonarumori (‘lawaaitoonmachines’). Omdat hij 
muziekinstrumenten te beperkt vond in hun geluidsspec-
trum, creëerde hij machines die via mechanische manipu-
latie nieuwe vormen van geluid voortbrachten, rechtstreeks 
geïmporteerd uit het dagelijkse industriële leven. Explo-
sieve,  brommende en stampende geluiden konden naar 
believen met elkaar gecombineerd worden door het gebruik 
van verschillende intonarumori naast elkaar.
Russolo presenteerde zijn geluidsmachines voor het eerst 
tijdens een serata3 op 2 juni 1913 in het Teatro Storchi te 
Modena. Hoewel hij in de maanden daarvoor aan vier 
machines tegelijkertijd had gewerkt, waren de crepitatore, 
de ronzatore en de stropicciatore niet op tijd afgeraakt. Het 
ongeduldige publiek kon dus slechts één machine aan-
horen en aanschouwen, de scoppiatore, die motorgeluiden 
produceerde. Met de nodige flair en een zweem van mysti-
citeit werd de machine op een tafel geplaatst, en Russolo 

bediende hem samen met mede-futurist Piatti. Helaas 
waren de ruim tweeduizend toeschouwers allerminst 
onder de indruk van deze intonarumore. Net zoals Tsjechov 
toentertijd driftig wegbeende bij het horen van zoveel 
nepperij, voelde ook de Italiaanse massa zich bedrogen:

Dit is één groot boerenbedrog! Maak die doos open! Jullie zijn  
imitators en charlatans! Waarom zouden we naar nepgeluiden 

luisteren, als we het echte geluid dagelijks op straat kunnen horen?4

Het zou niet de laatste keer zijn dat het publiek vijandig 
reageerde op de lawaaitoonmachines. Tijdens een volgen-
de serata te Milaan in 1914 was het boe-geroep niet van de 
lucht. Tijdens een georchestreerde performance met maar 
liefst achttien intonarumori vlogen allerhande projectielen 
naar het podium, ondanks Marinetti’s pogingen om de 
situatie meester te worden. Russolo zelf begreep de ge-
exalteerde reacties van zijn publiek niet, zoals we kunnen 
lezen in het boek genaamd naar zijn manifest:

Oké, ik kan het nog begrijpen wanneer een publiek fluit, 
boe roept, en dingen in het rond gooit […] nadat het iets heeft 

gehoord dat hem niet aanstond. Maar dat ze naar een theater 
komen, geld betalen voor een kaartje, en vervolgens gewoon niet 

wíllen luisteren, dat gaat mijn verstand te boven.

Na deze eerste Italiaanse introductie van de intonarumori 
ging Russolo toeren doorheen Europa en de Sovjet Unie 
en werd zijn mechanische orkest ingezet in verschillende 
theaterproducties van mede-futurist Pratella, zoals de 
opera L’aviatore d’oro (1913-1914) en L’Éroe (1915). 
Russolo’s geluidsexperimenten onderzochten op radicale 
wijze nieuwe sonore representatiemogelijkheden, en 
verwierpen voor het eerst expliciet de klassieke geluids-
conventies. Met een ongekende geestdrift wisten de futu-
risten de weg vrij te maken voor verdere experimenten 
van latere componisten zoals Edgar Varèse, John Cage 
(action music) en Pierre Schaeffer (musique concrète), die de 
mogelijkheden van geluid naar nieuwe hoogten wisten te 
stuwen. Toch waren de intonarumori minder radicaal dan 
je zou denken, wanneer je bedenkt dat voor Russolo de 
transgressie van de tot dan toe hermetische categorieën 
van ‘geluid’ en ‘muziek’ een belangrijk programmapunt 
was. Eigenlijk waren Russolo’s nieuwe muzikale cate-
gorieën naadloze substituten van de oude die hij juist 
trachtte te ontkrachten: geluid werd bij Russolo’s gebruik 
van de intonarumori gemuzikaliseerd, waardoor de trans-
gressie aan radicaliteit inboet.Dit wordt nog eens bena-



16  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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drukt door Russolo’s latere ontwikkeling van de rumorar-
morie, een serie machines die gebaseerd was op hetzelfde 
principe als de intonarumori, maar natuurlijke geluiden 
produceerde zoals wind en water. 
Binnen het theater was Russolo niet de enige die probeer-
de oude dichotomieën uit te dagen. Componist Eric Satie 
bleek eveneens niet ongevoelig voor het recent ontdekte 
potentieel van geluid, en ook hij ondernam een dappere 
poging om de oppositie tussen muziek en geluid open 
te breken. Zij het dan dat zijn poging tot transgressie in 
omgekeerde richting verliep. En helaas, ook hier wilde het 
publiek niet altijd meegaan in de actie.
In 1920 had Satie een partituur met musique d’ameublement 
ontworpen, die afgespeeld werd tijdens een intermezzo 
van een theatervoorstelling in een Franse kunstgalerie. 
De bedoeling was dat de toeschouwers rond zouden lopen 
en de muziek als achtergrondfenomeen (lees: als geluid) 
zouden beschouwen. Maar het tegendeel bleek waar: 
de bezoekers, gedreven door de aangeleerde impuls dat 
muziek iets was om bewust te beleven, bleven stil staan 
om aandachtig te luisteren. Satie haastte zich om het 
onwetende publiek alsnog te voegen naar een nieuwe 
luisterattitude door wanhopig “Parlez! Parlez!” in het rond 
te roepen, maar tevergeefs. 
Dit betekent echter geenszins dat Satie het fenomeen 
‘geluid’ altijd even hartelijk omarmde. Toen hij bijvoor-
beeld werkte aan de partituur voor Diaghilevs Parade 
(1917), raakte hij verwikkeld in een conflict met Cocteau, 
de librettist van dienst. Die was net terug van een studie-
reis naar de futuristen, en volledig geïnspireerd door wat 
hij daar had gehoord verving hij de oorspronkelijke tekst 
door machinale geluiden. Diaghilev was in zijn nopjes, 
omdat dit tegemoet kwam aan zijn visioen van een noise 
ballet, maar Satie deelde zijn enthousiasme niet. Achteraf 
omschreef hij zijn bijdrage aan Parade als een decor voor 
een paar losse geluiden.
Uit deze voorbeelden blijkt dat er in de jaren twintig een 
nieuw sonoor klimaat gecreëerd werd, dat zowel nieuwe 
technologieën als nieuwe ideeën over geluid had voortge-
bracht. In de periode die volgt zullen deze vernieuwende 
inzichten verder verkend worden en aanleiding geven tot 
een volgende golf van experimenten. Deze keer kwam het 
(achteraf bekeken) wel tot een gelukkig huwelijk tussen 
muziek en geluid.

Synesthetische synths
Artauds eerste uiteenzetting over het gebruik van geluid in 
een theatrale context dateert uit 1925, toen hij Le Jet de sang 
publiceerde. Hoewel het effectieve gebruik van geluid en 
muziek tot dan toe in zijn werk ontbrak, vinden we in zijn 
tekst enigmatische omschrijvingen van natuurgeluiden, 
die zijn bijzondere interesse voor het fenomeen verraden.
In 1931 woonde Artaud een theatervoorstelling bij van een 
Balinees dansgezelschap in het kader van de Exposition 
coloniale. Het was zijn eerste confrontatie met een thea-
tervorm waarin geluid en muziek niet als onafhankelijke 
entiteiten, maar in harmonie met elkaar uitgespeeld 
werden, en bovendien in directe verbinding stonden tot 
beweging. Deze revelatie zorgde ervoor dat hij voor zijn 
toekomstige ensceneringen verder ging nadenken over 
manieren om natuurlijke geluiden en muziek met elkaar 
te vermengen.
Een jaar later assisteerde Artaud Louis Jouvet bij de pro-
ductie La patissière de village. Hij was onder meer belast met 
de ‘muzikale sonorisatie’, aldus de credits. Organist Oli-
vier Messiaen werkte eveneens mee aan deze voorstelling, 
maar de samenwerking tussen beiden liep al snel spaak 
toen bleek dat hun opvattingen over geluid geenszins 
compatibel waren. Messiaen verzette zich hevig tegen 
Artauds idee om niet-muzikale sonoriteiten te isoleren, 
maar Artaud volhardde in zijn mening. Jouvet zocht 
uiteindelijk de gulden middenweg, waardoor het wachten 
was op Les Cenci (1935) voordat Artaud zijn ideeën over de 
onderliggende relaties tussen alle theatrale elementen 
kon ensceneren. Het werd een voorstelling die machinale 
geluidscreatie én –reproductie voor het eerst op consi-
stente wijze integreerde.
Zijn idee om een nieuwe bron voor geluidscreatie te ge-
bruiken was niet nieuw, aangezien de regisseur voor le 
Supplice de Tantale aan componist André Jolivet al aan had 
gegeven gebruik te willen maken van de ondes martenot. 
Dit was een recent ontwikkeld klavierinstrument dat 
zowel tonen als melodieën kon produceren. Deze synthe-
sizer avant la lettre sloot perfect aan bij Artauds opmer-
kingen met betrekking tot het inzetten van muziekin-
strumenten in zijn eerste Manifeste du Théâtre de la Cruauté.  
Daarin pleitte hij voor het gebruik van oude en nieuwe 
instrumenten, om zo nieuwe vibratoire kwaliteiten te ver-
kennen. Een tweede aandachtspunt was het creëren van 
geluiden die als ’ondraaglijk’ en ‘penetrant’ ervaren zou-
den worden. Via dit onderzoek naar nieuwe en vergeten 
klanken zou het dan mogelijk worden om onmiddellijk 
en diep in te werken op de gevoeligheid van de organen. 
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Bovendien was Artaud overtuigd van het hypnotiserende 
effect van repetitief geluid.
Naast het gebruik van de martenot liet de theatermaker 
Roger Désormière, die instond voor het geluid en de 
muziek van Les Cenci, diverse geluiden opnemen die afge-
speeld konden worden op de inmiddels geconsolideerde 
grammofoon. Gewapend met een microfoon trok Désor-
mière naar de kathedraal van Amiens om het luiden van 
het grote klokkenspel op te nemen. Tijdens de voorstel-
ling klonk het door verschillende luidsprekers en het 
Folies-Wagram-theater was ondergedompeld in geluid. 
Naast de opnames van het klokkenspel registreerde Dé-
sormière het geluid van fabrieksmachines, (die volgens 
Artaud “niet zouden misstaan in een middeleeuwse mar-
telkamer”) die dezelfde immersieve kwaliteit bezat als de 
martenot en het opgenomen klokkenspel.
Het publiek reageerde verdeeld op de geluidsboutade die 
de nietsvermoedende bezoekers letterlijk en figuurlijk in-
sloot. Een kleine greep uit de recensies die toen verschenen:

Alarmerende geluiden vulden het auditorium. 
Opgenomen op plaat, uitgespuwd door gigantische versterkers, 
luidde de grote klok van Chartres5 op volle kracht boven onze 

hoofden. We krompen ineen door de vibraties, terwijl we 
terug dachten aan de klok uit ‘Jardin des Supplices’… Toen 

begon er een storm te razen. Een symbolische en echte storm 
van horror, en de matenot overviel de gasten van François 

Cenci, die reeds bang waren gemaakt door zijn cynisme, zijn 
eloquentie, en zijn grimassen.
F.D., Le Temps, 8 mei 19355

[…] De muziek blijft binnen de grenzen 
van een kreet en een treinramp.

Colette, Le Journal, 12 mei 1935

 
Ik denk dat Stendhal en Shelley, onder wiens invloed  

Antonin Artaud dit drama heeft geschreven […]  eerder  
verrast dan tevreden zouden zijn over deze interpretatie en 

enscenering. Onze oren werden gemarteld door oorverdoven-
de muziek die uit luidsprekers kwam (En waarom eigenlijk? 

De getalenteerde meneer Désormière had dit gemakkelijk 
kunnen vermijden), en we verkeerden in staat van paraat-

heid, alsof we het gekrijs van sirenes hoorden gedurende een 
avond vol luchtbombardementen.  

Gerald D’Houville, Le Petit Parisien, 12 mei 1935

Artauds verdienste met betrekking tot de evolutie van 
geluid in theatrale context bestaat erin dat Les Cenci  één 
van de eerste (zoniet de eerste) productie was waarin 
machinale geluidscreatie- en productie centraal ston-
den. Artaud en Désormière slaagden erin de immersieve 
kwaliteit van machinaal geluid verder te ontwikkelen, 
waardoor het mimetische niveau overstegen werd. Waar 
Meiningen, Stanislavski en ten dele Russolo er niet in  
slaagden het realistische geluidsparadigma volledig open 
te breken, creëerde Artaud door het gebruik van gedetail-
leerde, bevreemdende geluidsopnames en versterkers een 
nieuwe akoestische ruimte. Door het machinalisatiepro-
ces was het mogelijk geworden geluid te ‘overproduceren’ 
en te delokaliseren, waardoor de natuurlijke reikwijdte 
van geluid gemanipuleerd kon worden. Geluid werd 
niet enkel vanuit auditief oogpunt gemaximaliseerd, 
maar kon zelfs voorbij deze natuurlijke grens gestuwd 
worden. Het resultaat van dit proces was een verhoogde 
aanwezigheid van geluid, die door  vervorming en delo-
kalisering tot een vervreemdingseffect uitgroeide. Door 
het gebruik van luidsprekers en grammofoons werd de 
aanzet gegeven tot de deconstructie van de traditionele 
theaterruimte. 

De laatste bandjes
Na Artauds ‘horrorachtige treinrampen’ bleef het even rus-
tig aan het geluidsfront. Artaud verdween van het toneel, en 
het was wachten op een nieuwe technologie die de inspi-
ratie van theatermakers te velde zou aanwakkeren.
Die kwam relatief snel. Tussen de jaren veertig en vijftig 
van de vorige eeuw, om precies te zijn. Al in 1935 presen-
teerde de maatschappij aeg de eerste bandrecorder die op 
grote schaal geproduceerd zou worden. De banden zelf 
werden ontwikkeld door I.G. Farben (het tegenwoordige 
basf) en de combinatie van deze twee uitvindingen zorg-
de ervoor dat naast sonofixatie nu ook geluidsmontage tot 
de mogelijkheden behoorde. Hoewel de recorder op zich 
een inscriptief instrument was, net zoals de grammofoon, 
bezat het twee bijkomende troeven: wissen en spoelen. 
De consolidering6 van de machine nam een vijftiental jaar 
in beslag en in de jaren vijftig vond de bandrecorder ein-
delijk zijn weg naar de consumentenmarkt, waardoor de 
consument ook als geluidsproducent kon optreden.
Beckett was zeer geïnteresseerd in deze nieuwe uitvin-
ding, en dan vooral in de theatrale consequenties en 
mogelijkheden die het met zich meebracht. Tijdens een 
radio-opname voor All that Fall maakte hij voor het eerst 
kennis met professionele bandopname. Al snel ontstond 



18  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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het idee om deze te verwerken in een theaterstuk. Krapp’s 
Last Tape (1958) is de ultieme vervulling van Becketts wens 
om handeling en spraak van elkaar te kunnen scheiden 
en tegelijkertijd mime en dialoog te integreren. Binnen 
de gecreëerde dramatische structuur zorgde de bandre-
corder voor een fijnmazig samenspel tussen deze nieuwe 
technologie en haar representatiemogelijkheden.
In Krapp’s Last Tape luistert het hoofdpersonage op zijn 
negenenzestigste verjaardag naar een opname die hij van 
zichzelf maakte op negenendertig-jarige leeftijd. Deze 
band werd op zijn beurt opgenomen door een tien jaar 
jongere Krapp. Doorheen de voorstelling becommenta-
riëren de ‘verschillende’ Krapps elkaar, waardoor er een 
complex spel met temporaliteiten ontstaat.
Beckett zette de schizofone kwaliteit van de bandrecorder 
expliciet in als dramatisch middel, waardoor geluid au-
tonoom kon fungeren binnen een dramatische structuur. 
De delokalisering van geluid (die het gevolg was van de 
bandrecorder) werd op twee manieren gebruikt: enerzijds 
als representatiemiddel, anderzijds als reproductieve 
kracht. Daarnaast spoelt Krapp de banden geregeld voor- 
en achteruit, waardoor delokalisering en detemporalise-
ring samenvallen.
De première van het theaterstuk vond plaats in 1958 in het 
Royal Court Theatre in een regie van Donald McWhinnie. 
Beckett had de regisseur enkele aanwijzingen meege-
geven met betrekking tot de sonorisatie van de banden 

en legde daarbij de nadruk op het creëren van vervreem-
dingseffecten: naast de geluidsopnames stond hij erop 
dat de andere geluiden op het podium, zoals het vallen 
van de doos waarin de bandrecorder zat, versterkt en 
vervormd dienden te worden om zo de bevreemdende 
dimensie van de geluiden te laten domineren. Krapp zelf 
zat, net zoals het publiek, in het halfduister. De band-
recorder stond op een uitgelichte tafel zodat de geluids-
machine zich toonde in al haar glorie. De daad van het 
luisteren trad prominent op de voorgrond, waardoor de 
structuur van de voorstelling opgevat kan worden als 
het uitspelen van het contrast tussen ‘luisteren’ en ‘niet-
luisteren’. Krapp’s Last Tape is een voorbeeld van hoe de 
theatrale ruimte specifiek gemodelleerd wordt naar het 
geluid: door de uitlichting van de machine wordt niet het 
personage Krapp, maar het machinale geluid het audi-
tieve én visuele epicentrum van waaruit de voorstelling 
zich ontspint. 
Krapp’s Last Tape draagt door zijn gefragmenteerde en 
dematerialiserende karakter de kiemen in zich van een 
nieuwe sociale en technologische context zoals die in de 
jaren zestig tot ontplooiing kwam. Hoewel Beckett ge-
bruik maakte van een machinaal middel zette hij het in 
op een manier die volledig aansluit bij een nieuw elektro-
nisch tijdperk van doorgedreven temporele en ruimtelijke 
fragmentering. 
Dat van ons.

1 In: Braun, Edward (1982): 
 The Director and his Stage. From 
 Naturalism to Grotowski. Londen: 

Methuen. p. 69.
2 Idem. p. 73.
3 De serate waren publieke bij-

eenkomsten georganiseerd door 
futuristen die plaatsvonden in 
een theater. Het doel van deze 
avonden was de artistieke, poli-
tieke en sociale doelstellingen 
van de futuristische beweging 
uiteen te zetten. Na een aantal 
jaar geëxperimenteerd te hebben 
met de concrete invulling ervan, 
besloot Marinetti rond 1915 de 
serate te modelleren naar een 
theatervorm die toentertijd in 
zwang was, nl. variété, ook wel 
café-concert genoemd.   

4 In: Berghaus, Günter (1998): 
Italian Futurist Theatre 1909-1944.  
Oxford: Clarendon Press. p. 121.

5 Bij zijn oorspronkelijke aankon-
diging van Les Cenci in Le Petit 
Parisien had Artaud gezegd dat 
de geluidsopname van de grote 
bel van de kathedraal van Char-
tres afstamde, maar in La Bête 
noire schreef hij dat het geluid 
opgenomen was in de kathedraal 
van Amiens.

6 In eerste instantie werd gebruik 
gemaakt van metalen banden, 
maar het type zoals dat in de 
jaren 50 bekend werd, was uitge-
rust met een andere innovatie, 
namelijk de magnetische band.

 1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backissues/j005/Ar-ticles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het internet: gepubli-ceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Arbeiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepu-bliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschappen, Onder-zoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Theaterwetenschappen, be-schikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Continuum Interna-tional Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepu-bliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contempo-rary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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19<TITEL> audiolexicon
<AUTEUR> maarten soete
<TITEL> ALLES wat je graag over geluid wilde weten, maar na zoveel programmaboekjesjargon  
en zelfzekere receptiepraat niet meer luidop durfde vragen: een audiolexicon voor BEGINNERS.

aanslag – attaque – attack: Begin van 

een continue klank, waarvan men ontdekt 

heeft dat het de klankbronherkenning 

vergemakkelijkt. Zo werd aangetoond 

dat bij het afsnijden van de aanzet van 

een trompetnoot, het instrument nog erg 

moeilijk geïdentificeerd kan worden. 

akoestische arena: Overspant het 

gebied waarbinnen één bepaalde ge-

luidsbron voor mensen hoorbaar is. Zo 

legden kerkklokken in de negentiende 

eeuw de grenzen van Franse dorpen vast. 

Op kleinere schaal verklaart dit waarom 

tafelgenoten er in een slecht ontworpen 

restaurant niet in slagen met elkaar een 

verstaanbaar gesprek te voeren: zij be-

vinden zich in aparte akoestische arena’s. 

Niet alleen de akoestische eigenschappen 

van de geluidsbron zelf, maar ook ach-

tergrondgeluiden beïnvloeden vorm en 

grootte van een akoestische arena.

 

akoestische ecologie: Discipline die 

analyseert hoe we natuurlijke en kunst-

matige geluiden rondom ons interprete-

ren en hoe we erdoor beïnvloed worden. 

Alle signalen, ook die van de luisteraar 

zelf, worden gezien als deel van een 

ecologie – een systeem dat voortdurend 

aan verandering onderhevig is.

akoestische gemeenschappen: Groe-

pen van mensen die dezelfde akoestische 

informatie delen: brandalarm, kerkklok-

ken, donderslagen, het geluid van kre-

kels, de trein,... Veel van deze auditieve 

signalen zijn sociaal ingebed, veelal met 

een gedeelde betekenis: voor een sirene 

die dichterbij komt, maken bestuurders 

in een mum van tijd de rijbaan vrij. Dat 

wil niet zeggen dat een geluid voor ieder 

lid van een akoestische gemeenschap al-

tijd dezelfde betekenis krijgt. Het spreekt 

vanzelf dat bij uitstek deze geluiden die 

een sociale functie hebben, voortdurend 

aan verandering onderhevig zijn. Het 

geluid van een klepel tegen een klok geeft  

de een simpelweg het uur te kennen, 

houdt de ander wakker uit zijn slaap en 

doet een enkeling nog steeds richting 

kerk vertrekken. Bepaalde geluiden raken 

overstemd, worden vervangen, verdwij-

nen of worden om folkloristische, toeristi-

sche of persoonlijke redenen bewaard. 

Vandaag breekt de digitalisering van 

muziek en de verspreiding ervan op het 

internet de constructie en het functio-

neren van akoestische gemeenschappen 

volledig open. Denk bijvoorbeeld aan de 

invloed die bepaalde akoestische online 

communities (zouden kunnen) hebben op 

evoluties in de muziekindustrie. 

ambient: Term geïntroduceerd door Brian 

Eno, om muziek of een muziekervaring 

te benoemen die bewust niet op de 

voorgrond wil treden. In plaats van een 

ruimte of moment te domineren, geeft 

ambient music hoogstens een auditieve 

kleurtint aan een atmosfeer. Incor-

poreert elementen van uiteenlopende 

stijlen – waaronder jazz, electronica, 

New Age, moderne klassieke muziek, 

zelfs noise.  

Ook wel musique d’ameublement ge-

noemd, naar een gelijknamig werk van 

Satie. Hij beschreef meubelmuziek in 

1920 als slechts één van de omringende ge-

luiden, die – zonder echt te overstemmen 

– nog net de kracht hadden het gekletter 

van bestek te maskeren, onhandige stiltes 

tussen gasten op te vullen en het relatief 

jonge straatlawaai van orgeldraaiers en 

andere artiesten te neutraliseren. 

architerrorisme: Term gebruikt door 

de Amerikaanse kunstenaar Mark Bain, 

die daarmee een eigenschap van zijn 

werk aangeeft. Bain tracht namelijk 

architectuur te ‘bespelen’ – door re-

sonantie van gebouwen en materialen 

oneigenlijk te gaan gebruiken en zo in te 

zetten als artistiek medium. Ruimtes die 

zo geterroriseerd worden dat ze begin-

nen te trillen en te zingen, worden op 

zulke ogenblikken niet zozeer visueel, 

dan wel auditief vormgegeven en geper-

cipieerd. Een ruimte in een huis moet 

haar zichtbare functies verplicht afstaan, 

om te verworden tot louter klankkast 

van een veel groter instrument dat de 

macht genadeloos heeft overgenomen. 

Visuele architectonische vormen worden 

overstemd, toeschouwers geblinddoekt, 

luisteraars binnen een resonante  

architectuur losgelaten.  

aurale claustrofobie: Gevoel van 

benauwdheid dat kan optreden door 

fysieke eigenschappen van bepaalde 

geluiden. Men krijgt de indruk dat de 

ruimte rondom verkleint. De exces-

sieve geluidschaos in grootsteden is 

een goed voorbeeld: gevangen tussen 

wolkenkrabbers worden straatgeluiden 

voortdurend weerkaatst en komt een 

ongrijpbare soundscape genadeloos op 

je af. Elk geluid verliest hier de kans om 

nog echt gehoord te worden – tenzij het 

erg krachtig is.

Geluid hoeft trouwens niet altijd exces-

sief te zijn om claustrofobisch te worden. 

Zo kunnen sommige mensen geen enkel 

geluid door hoofdtelefoons verdragen, of 

werd bij een enkele luisteraar benauwd-

heid opgetekend tijdens het beluisteren 

van de zeer onschuldige Boléro van 

Ravel. De term kan ook wel eens terugge-

vonden worden in muziekrecensies.

19
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‘Which is more musical, 
a truck passing by a factory 

or a truck passing by 
a music school?’

john cage

‘Our musical alphabet is 
poor and illogical.’

edgar varèse
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arthur sauer: Muziek begint daar waar nagedacht is over de perceptie van geluid (La musique c’est du bruit qui 
pense – Victor Hugo)

ddv: ‘Too many pieces of music fi nish too long after the end.’ – Igor Stravinsky. Alle geluid (inclusief ‘muziek’) is 

muziek, en alleen meer of minder aangenaam afhankelijk van de context en/of de omstandigheden waarin je het 

hoort. Waarbij ik helemaal niet zeg dat muziek aangenaam hoeft te zijn.

simon williams: Geluid is muziek. Geluidscreatie begint daar waar men er in slaagt alles te begrijpen: 

de ruimte, het concept, de mensen... . Alleen dan opent het pad zich naar een voorlopig eindpunt. 

yves de mey: Muziek wordt door veel mensen verward met muzikaliteit, wat een sub-

jectief gegeven is.  De meest lawaaierige situatie kan barstensvol muzikaliteit zitten maar 

de appreciatie ervan is sterk verbonden met smaak, tolerantie, cultuur en perceptie.  

 

david helbich: Waar begint muziek en stopt geluid? Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit vergelijkbare 

eenheden zijn. Muziek kan, door zijn inherente systemen van defi nities, geluid incorporeren of uitslui-

ten. Hetzelfde geldt voor ‘niet-geluiden’. Muziek tekent de contouren van haar eigen lichaam: in tonale 

muziek door een tamelijk algemene en consistente overeenkomst; atonale muziek draagt haar bewijslast 

keer op keer zelf. Ik hou ervan wanneer muziek en geluidskunst deze vraag in zich dragen.

 

steve heather: Er bestaat een dunne scheidingslijn tussen muziek en noise. Een lijn 

waarop ik mij graag en voortdurend uitleef. Het belangrijkste verschil tussen muziek en 

noise is voor mij gebaseerd op de organisatie van het materiaal, de intentie waarmee het 

gemaakt of vertolkt wordt en de referentiepunten van de luisteraar en de maker. 

1/ GELUID-MUZIEK  waar begint muziek voor jou, en stopt geluid?

 | 6 Sound questions — Survey geluidskunstenaars
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aernoudt jacobs: Deze vraag is erg cultureel bepaald, maar los hiervan: fysisch gezien zijn muziek en geluid 

hetzelfde. Beide kunnen erg sterke emoties losmaken. Geluid zie ik als datgene wat klankmatig aanwezig is in 

de wereld. Muziek daarentegen, is wat door een mens gemaakt wordt. De maker die zijn ‘nieuw’ werk als muziek 

bestempelt, zal ook zijn definitie van wat muziek is/wordt herzien. Zo kan elk ‘geluid’, dat in een artistieke/mu-

zikale context wordt gebracht, ook muziek worden. In een theatrale context krijgt geluid/muziek omwille van de 

inhoud een totaal andere connotatie. Een veldopname kan in sommige gevallen gewoon een veldopname blijven. 

Het gebruik van geluid en muziek in een theatrale context noem ik liever klankconcepten omdat ze in nauw 

verband staan met andere actoren zoals performance, site specificiteit, ruimtelijkheid... 

pierre bastien: Geluid is één van de componenten van muziek, samen met toon(aard), ritme, melodie, harmonie en 

noise. Ik hou ervan om ze allemaal naar voor te schuiven en niet de nadruk op één of twee van de componenten te leg-

gen. Muziek begint daar waar een componist deze elementen combineert. Maar het leven kan ook muziek produceren. 

Bijvoorbeeld: wat ik nu hoor, doorheen mijn open venster. De harmonie in de verte van de vele auto’s op de snelweg en 

het geluid van hun motoren, de nabije polifonische melodie van de vogels in de tuin, de toon van de wind tussen de rui-

sende bladeren, het ritme van de regen op het dak, en af en toe het geluid van donder. Fantastische ‘ambient muziek’!  

maarten van cauwenberghe: Dit vind ik een zeer moeilijke vraag, aangezien dit bijna filosofisch is en ik ben 

zelf niet iemand die mijn werk filosofisch benadert. In elk geluid zit muziek. Muziek begint met een geluid of zelfs 

een stilte. Geluid stopt als je niets hoort – tenzij je stilte hoort, want dat is nog steeds geluid. Het is alleszins niet zo dat 

muziek voor mij inhoudt dat er ritme, melodie en harmonie moeten zijn. Muziek=geluid=muziek=geluid.

peter van hoesen: Elk geluid is een noot.

 

marc appart: De overgang van geluid naar muziek zou die kunnen zijn van geboorte naar dood. 

De grens tussen geluid en muziek zou zoals die kunnen zijn tussen geboorte en dood.

1/ GELUID-MUZIEK  waar begint muziek voor jou, en stopt geluid?
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¤ Yves De Mey 

aka 
Eavesdropper

Luc Perceval, 
Peter Verhelst, 

Wim Vandekeybus, 
Inne Goris,

Anouk De Clercq, 
Christoph De Boeck, 

Peter Van Hoesen, 
Eric Joris,....

-> ‘Hangt af van de opdracht, 
maar meer en meer lijkt het 

begrip geluidsontwerp 
het meest van toepassing.’

¤ David Helbich
Shila Anaraki, 

Mette Edvardsen, 
Ensemble Moderne, 

Tom Pauwels, 
Benjamin Vandewalle, 

Daniel Steinmaier, 
Ictus, 

Rinah Lang, 
en vele anderen.

-> composer 
/ conceptual artist / 

performer

¤ Arnaud Jacobs 
aka 

Aernoudt Jacobs, tmrx, 
markmancha, missfi t
Alexandra Dementieva, 

Tilman, 
Kjell Bjorgeengen, 
Francisco Lopez, 

fyke, 
Kris Verdonck, 

Alexis Destoop, 
Alexander Baervoets, 

Zouzou Leyens, 
Kasia Rausz & Sonia Si 

Ahmed, 
Martiensgohome, 

Felix Kubin 

-> geluid

¤ Pierre Bastien
Dominique Bagouet, 

Pascal Comelade, 
Jacques Berrocal, 

Pierrick Sorin, 
Robert Wyatt, 
Karel Doing,

Enclave Dance Company, 
Rephlex, 

Issey Miyake inc... 

-> muziek

¤ Simon Williams
uk:  

Resonate, 
Sneaky Alien Record Label, 

Sasha (Global Underground),
Belgium: 

Toneelhuis, 
Els Van den Meersch, 

theatre, 
performance

, and visual arts.

->sound artist 
/ live performance. 

‘Hangt af van wat ik doe, 
vermoed ik.’

 

2/ MACHINERIE:  Analoog? Digitaal? Postdigitaal?

vraag: welk belang heeft het al dan niet gebruiken van welbepaalde specifi eke technologieën voor jou?

arthur sauer: Het gebruik van technologie in de kunst heeft een esthetische én een 

praktische waarde. Praktisch, indien het iets mogelijk maakt dat zonder technologie 

niet te bereiken is. Esthetisch, als het de verbeelding van de luisteraar aanspreekt. 

Wat ervaren we als werkelijk: een opname van een echt machinegeweer of een volledig 

artifi cieel klinkend machinegeweer? De mogelijkheid om met de verbeelding van de 

luisteraar te spelen, maakt het gebruik van technologie interessant, al kan je uiter-

aard ook via akoestische middelen met de verbeelding van de luisteraar spelen. 

simon williams: Voor mij is het belangrijk om alle beschikbare technologieën te gebruiken. 

Ik gebruik het liefst oudere technologieën om geluid te creëren, teruggaand tot de jaren ze-

ventig: synths, effect units,…  Ze geven mij een enorm grote controlemogelijkheid dankzij hun 

tactiele interfaces. Maar ze zijn ook mijn passie. Ik ken deze machines van binnen en van bui-

ten omdat ik ze ook herstel of aanpas. En door deze tactiele interactie, heb ik er een sterke band 

mee. Het heeft ook te maken met een eigenaardige mix tussen affect/intuïtie en techniek/ken-

nis. Je kan die twee niet van mekaar scheiden. Zo wil ik bijvoorbeeld een voorstelling kunnen 

voelen. Door geluid tijdens een repetitie of zelfs tijdens een live optreden te gaan sculpteren, 

creëer ik  een fl ow  die zorgt voor een echte connectie met het visuele aspect. 

  

yves de mey: Meestal kies ik de technologie in functie van het beoogde resultaat. Ik beschouw 

technologie eerder als een instrument, en niet zozeer als de bestaansreden voor mijn werk. Ander-

zijds vormt het bestaan van een bepaalde techniek of technologie soms het uitgangspunt voor een 

concept of een werkmethode, maar ik probeer dat bestaan niet als reden voor de creatie te nemen. 

Een bepaalde technologie vult een creatieve behoefte in en/of aan. Ik stel hoe langer hoe meer 

vast dat het gebruik van één welbepaalde technologie me beperkt in wat ik wil zeggen of doen. 

Hoe aantrekkelijk het destijds ook was om te zeggen dat ik ‘computermuziek’ maakte, het is een 

uitspraak die elke dag minder juist klinkt. De computer maakt onvermijdelijk deel uit van mijn 

werk, maar hij maakt meer en meer plaats voor andere geluidsbronnen en instrumenten (voor 

zover een computer an sich geen instrument is). Samen met deze vaststelling komt ook het besef 

dat techniek (zoals in speeltechniek) een grotere impact heeft op wat ik doe, dan technologie. 

david helbich: Welbepaalde technologieën gebruiken is voor mij, zoals voor iedereen, van groot belang. 

Technologie is immers méér dan de individuele kennis van technieken en methoden, of het gebruik van 

machines. Het is het bewust-zijn van haar daadwerkelijke totaliteit. Zelfs een traditionele muziekpartituur 

voor akoestische instrumenten is een expressie ‘binnen’ technologie. Ik ben niet vrij om te kiezen: bij alle 

beslissingen die ik neem, ben ik omringd door het potentieel van de technologie. Elk kunstwerk drukt naast 

zichzelf ook een ‘state of the affairs’ (‘state of the art’...) uit: datgene van waaruit het voortkomt. Zolang men 

van deze premisse vertrekt, staan die bepaalde technieken in dienst van het concrete werk. En het plezier.

‘The digital computer is dead. 

The term “digital computer” is 

no longer useful 

or appropriate.’

Chris Chesher: 

Why the digital computer is dead

 

‘We are the genitals 

of our technology. 

We exist only to improve next 

years model.’

Marshall McLuhan
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¤ Danny Devos 
aka 
DDV

Club Moral, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, 

Marc Vanrunxt, 
Mauro Pawlowski,  

Tim Vanhamel, 
Paul Mennes,....

-> ‘Als het muziek is: 
muziek. Als het geluid is: 

geluid. Andere dingen 
zijn mij wat te trendy en 

overspannen vaak meer dan 
wat de lading dekt.’

¤ Maarten 
Van Cauwenberghe

Jan Fabre, 
Lisbeth Gruwez,  

Label Cedana 
-> geluid

¤ Arthur Sauer
Hotel Modern (object-

theater),  
eigen producties, ensembles, 

bands, film, dans.
-> ‘Hangt af van wat ik doe. 

Geluidsconcept als ik 
het hele concept ook heb 

bedacht, compositie als 
ik het gecomponeerd heb, 
muziek als ik muziek heb 
uitgezocht, performer 

als ik het zichtbaar uitvoer, 
instrumenten als ik 

instrumenten heb gebouwd 
en al het andere dat toepas-

selijk is.’

¤ Peter Van Hoesen aka 
Object, Bent Object

Vele anderen.
-> muziek

¤  Marc Appart aka 
Cram

Arco Renz/Kobalt Works, 
 The South Wing, Hartati, 
kunstinstallaties, radio, 

film..
-> ‘Soms: composer / 

original music. Wanneer 
het live is: live music.’ 

¤ Steve Heather
aka 

electricbongoongore-
cent 

In de context van theater
/performance: 

Siegmar Zacharias, 
Ivana Müller, 

Martin Nachbar, 
Eva Meyer Keller, 

Frans Polstra, 
Robert  Stein, Anat 

Steinberg.
-> musician / composer / 

sound designer
2/ MACHINERIE: Analoog? Digitaal? Postdigitaal?

aernoudt jacobs: Technologie gebruik ik steeds in relatie tot wetenschap en Do-It-Yourself. Technolo-

gie fascineert me mateloos. Ik volg het op de voet. Het opent de deuren voor wat ik wil doen. Technologie 

is echter nooit een uitgangspunt in mijn werk. Het dient mijn werk.  diy geeft technologie een menselijk 

karakter. Het geeft de mogelijkheid om technologie af te stemmen op mezelf.  

pierre bastien: Het gebruik van machines is voor mij vanaf het prille begin cruciaal geweest. De machi-

nes gaven mij een stijl, terwijl ik er als muzikant geen had. Door me vervolgens te gaan aanpassen aan de 

machines, ontwikkelde ik een manier van instrumenten bespelen, die min of meer mechanisch klinkt. 

Ik wil er graag op wijzen dat de analoge machines die ik gebruik, ook door mijzelf uitgevonden en gebouwd 

zijn. In plaats van kant en klare toestellen te kopen in de winkel, ervaar ik op deze manier het volledige 

proces van muziek maken. In plaats van een groot deel van het plezier over te laten aan Japanse ingenieurs 

die beslissen wat de mogelijkheden zijn van deze machines, wil ik er van bij het begin aan werken, ervan 

genieten én verantwoordelijk zijn voor het hele ding van A tot Z. 

 

maarten van cauwenberghe: Alles wat voorhanden is, kan gebruikt worden. Maar ik grijp steeds vaker 

terug naar analoge geluidscreatie (instrumenten of omgevingsgeluiden via een microfoon). Deze neem ik wel 

op via Protools, om ze dan eventueel digitaal te bewerken en te verwerken. Protools blijft heel belangrijk, aan-

gezien knippen en plakken en trial and error tot nieuwe ideeën, nieuwe structuren kunnen leiden. Aangezien ik 

muziek maak voor choreografieën moet ik snel kunnen reageren op veranderingen in de structuur. Dit is per-

fect mogelijk met Protools. Een ander belangrijk element is mijn oude analoge Soundcraft mengtafel. Deze is 

volledig analoog en heeft fantastische voorversterkers, die de nodige warmte aan elk geluid geven (ook al moet 

dat bijvoorbeeld een ‘koud’ geluid zijn). Zelfs de ruis die eigen is aan deze oude tafel heeft zo zijn charme. 

peter van hoesen: Geen. De ene dag gebruik ik een computer, de andere 

dag een stofzuiger. Het is de intentie die telt, niet de techniek. 

marc appart: Technologie is enkel een middel om ideeën te ordenen en op te delen (wat op zich al erg cool 

is). De constructie zélf van computers, in hun binariteit, kan enkel een (etnocentrisch) perspectief bieden 

ten aanzien van de creatie. Voor mij zit er ook een erg tegenstrijdige kant aan het gebruik van computers; 

het geluid is voor mij namelijk verbonden met de notie van tijdsverloop. Het geluid is fysiek inherent aan de 

tijdelijke relatie tussen het ‘voor, tijdens en na’, en dus aan een eindeloze beweging. 

 Ik ga akkoord met de uitspraak van Marshall McLuhan: ‘We are the genitals of our technology. We exist 

only to  improve next years model.’ De industrie creëert een zinsbegoocheling tussen het afgemeten poten-

tieel van een machine en het creatieve potentieel van het geluid door de gebruiker. Ik stel mij vaak vragen 

over een soort super “Black Out”: als er geen stroom meer was, wat zouden we dan horen? 
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Performativiteit van geluid in theater? 
Dan denk ik meteen aan een magistrale scène 

in To You, The Birdie! (Phèdre) uit 2002, van het New Yorkse ge-
zelschap The Wooster Group. Ik herinner me nog helder hoe 
de illustere Willem Dafoe in de rol van Theseus als krachtpat-
ser traag over de scène schreed en elke pas, spier- of pinkbe-
weging het geluidseffect van een donderslag veroorzaakte. 
Als een Grieks, witmarmeren standbeeld dat tot leven kwam, 
kraakte en barstte hij als het ware door een geluidsmuur. 
‘Sonic boom’, maar dan in slow motion. Dafoe’s diep 
‘dreunende’ stem rolde door subwoofers de zaal in en 
prikkelde de trommelvliezen van de toeschouwers 
gevoelig. Aldus performativiteit: geluid raakt de toeschou-
wer onoverkomelijk. Het dwingt je tot een reactie, zowel li-
chamelijk als cognitief. Als theaterteken markeert het vaak, 
bewust of onbewust, een aanwezigheid van een object of per-
soon. Maar het doet meer dan dat. Geluid becommentarieert, 
zoals in het excessieve effect bij de potsierlijke spierbewegin-
gen van Dafoe’s torso. Het werkt affectief op de buikspieren, 
het middenrif of de viscerale holtes van de buik. We krijgen 

er sporadisch 
kippenvel van. 

Want we luisteren niet alleen 
met onze niet-te-sluiten 

oren, maar met 
het hele lichaam.

Geluid kreeg in het theater al van kindsbeen performa-
tieve functies toebedeeld. Sterker nog, performativiteit 
heeft alles met geluid te maken. Bij de oude Grieken weer-
galmde het stemgeluid doorheen het trechtervormige 
mondstuk van een weerbarstig masker en zo ontstond 
het principe van het persona: in het doorklinken (per-so-
nare) van een stem in de lege ruimte van de scène ligt de 
oorsprong van het personage bij monde van de geluids-
techniek. Vandaag is die technologie zo geëvolueerd dat 
het medium of het kanaal helemaal niet meer zichtbaar 
is, maar het principe is hetzelfde gebleven. Geluid brengt 
een personage tot leven. Het geeft haar presentie. Het 
doet de toeschouwer zien en geloven dat een personage 
er daadwerkelijk is, én het typeert haar auditief. Het 
laat hoorbare sporen na op het misschien wel intiemste 
orgaan in het menselijke lichaam: het binnenoor. Dat 
is de performatieve kracht van geluid. Jean-Paul Sartre 
beschrijft die in zijn L’Être et le Néant (1943) wanneer hij het 
principe van de akoestische blik toevallig uitvindt. Hij 
vertelt hoe een man helemaal opgaat in zijn blik door een 
sleutelgat, totdat hij voetstappen hoort in de traphal. Het 
geluid van die onzichtbare stappen, gevolgd door stilte, 
heeft het nare effect van een blik in de rug. De akoestische 
blik van de onzichtbare andere perforeert (en ‘perfor-
meert’) de blik van de kijker, die als aan de grond gena-
geld verstomt en zich betrapt voelt in haar kijken.

Het exces in het luisteren
Performativiteit van geluid in theater

pieter verstraete



26  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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‘filmische’ illusie van akoesmatisch geluid

Sartres akoestische blik vertoont overeenkomsten met 
wat eigenlijk al een niet te onderschatten effect was van 
het masker in het Griekse theater: het masker maskeerde 
letterlijk de spreker, en vervreemde zo de stem van haar 
bron. Het onzichtbare geluid heeft iets zelfstandigs, iets 
‘uncanny’. Dit principe is nochtans sinds de fonografie, de 
radio en de telefoon inherent deel geworden van onze mo-
derne luistercultuur. We kijken er gewoon niet meer van 
op, hoewel de splitsing van geluid en bron verstrekkende 
gevolgen heeft gehad voor het luistergedrag van vandaag. 
Dit werd kennelijk al lang voorbereid in het theater. Zoals 
in To You, The Birdie! al blijkt, maakt The Wooster Group 
dankbaar gebruik van onze moderne luistergewoontes en 
klanklandschappen. Maar laat mij eerst even ingaan op 
de gevolgen hiervan voor de luisterattitudes van de mo-
derne toehoorder.
Geluid waarvan de oorsprong niet meteen zichtbaar is, 
duidde Pierre Schaeffer zo’n halve eeuw geleden voor het 
eerst aan met de term ‘akoesmatisch’ geluid. De akoes-
tische blik van Sartre ontstond ook in een dergelijke, 
akoesmatische context. De term werd vermoedelijk voor 
het eerst vermeld door Jérôme Peignot in het Frans als 
‘acousmatique’, van het Griekse akousma, wat zoveel als 
auditieve perceptie betekent. Pierre Schaeffer pikte de 
term op uit een woordenboek toen hij de musique concrète 
een theoretische basis wilde geven in zijn Traité des objets 
musicaux (1966) en koppelde het aan het begrip ‘sonorisch 
object’: door de elektronische opname werd geluid als ob-
ject losgekoppeld van haar oorsprong en leidde het voort-
aan een eigen leven. Los van het theoretische idealisme, 
haalde R. Murray Schafer in zijn inleiding op de sound-
scape-analyse, The Tuning of the World (1977), sterk uit tegen 
akoesmatisch geluid. Hij bestempelde dit neerbuigend 
als ‘schizofonisch’.
Antonin Artaud, schizofoon zelve, zou naar verluid ook 
zwaar teleurgesteld zijn geweest in akoesmatisch geluid 
toen hij met film experimenteerde: het principe berust 
immers op een illusie, een luistergewoonte waarvan de 
bioscoopbezoeker zich vaak niet bewust is, waarbij de 
luidsprekers rondom het projectiedoek uit onze gedach-
ten wordt gefilterd. Het geluid komt immers niet direct 
uit het beeld, én toch kleven we het geluid gemakkelijk 
aan de beelden. Artaud, die alle illusies het theater uit 

wilde helpen, was duidelijk ontgoocheld in het principe 
en verliet de film. Het leverde hem uiteindelijk wel zijn 
meest illustere, doch verbannen meesterwerk op, het 
poëtisch-theatrale hoorspel Pour enfinir avec le Jugement de 
Dieu (1947/48), dat de geschiedenis inging als de verwe-
zenlijking van zijn Theater van de Wreedheid als een inner-
lijk theater, een theater waarbij je de beelden zelf moet 
verzinnen. Het geluid van dat hoorspel is even onvoor-
spelbaar als Sartres akoestische blik, die je onverhoeds 
betrapt in je verbeelding.
Filmtheoreticus Michel Chion heeft de meeste bijdragen 
geleverd over de effecten van ‘akoesmatisering’, van ge-
luid in relatie tot beeld in film, zoals in zijn Audio-Vision 
(1994). Chion vergelijkt daarin akoesmatisch luisteren 
met Schaeffer’s ‘gereduceerd’ luisteren (l’écoute réduite) 
als in de musique concrète. Het luisteren naar geluid op 
zich, zonder het obstakel van de visuele belichaming door 
zijn bron (akoesmatisch luisteren) zou gereduceerd luis-
teren tot gevolg hebben: een gedetailleerd en analytisch 
luisteren naar het geluid op zich, los van haar context of 
betekenis. Volgens Chion verwijst het begrip van akoes-
matisering naar de Pythagorische bijeenkomsten waar de 
meester van achter een gordijn zijn leerlingen toesprak, zo-
dat zijn fysieke aanwezigheid niet het woord en bijgevolg 
de boodschap zou belemmeren. Niettegenstaande de visu-
ele afwezigheid van de geluidsbron is akoesmatisering wél 
ex negativo in termen van visualiteit gedefinieerd. Volgens 
Chion zou de akoesmatische situatie niet enkel een gere-
duceerd luisteren teweeg brengen, maar appelleert het ook 
aan de menselijke drang om geluid te lokaliseren: we wil-
len geluid een oorzaak toedichten. Zelfs als er niet meteen 
visuele sporen van te vinden zijn, dan nog verbeelden we 
ons een oorzaak. Dus akoesmatisch geluid zou oorzakelijk 
of ‘causaal’ luisteren in de hand werken.
Akoesmatisering is niet kenmerkend voor elk geluid, 
maar het is eerder een effect van de media die het geluid 
(re-)produceren en een onmiddellijk zichtbaar verband 
uitsluiten. De taal echter denkt er steeds het verband 
bij en voedt het causaal luisteren, aangezien we geluid 
vaak vanuit een voorwerp of bron benoemen (waarmee 
bijvoorbeeld de ‘zee in een schelp’ wellicht één van de 
oudste auditieve metaforen is). De figuur die echter achter 
het gordijn staat, of zich achter het masker verschuilt 
én daardoor rechtstreeks tot onze verbeelding spreekt, 

Geluid waarvan de oorsprong niet meteen zichtbaar is, duidde Pierre Schaeffer zo’n halve eeuw 
geleden voor het eerst aan met de term ‘akoesmatisch’ geluid.
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krijgt vaak mythische proporties. Chion noemt deze 
Tovenaar-van-Oz-figuur bij uitstek de acous-maître letter-
lijk de meester achter de auditieve waarneming. Wanneer 
filmster Willem Dafoe in de rol van mensgeboren god het 
speelvlak van het theater betreedt, kan ik het niet laten te 
glimlachen bij het understatement. Deze theatrale ‘de-
akoesmatisering’ werkt dubbel: het geluidseffect verleent 
hem niet alleen een goddelijk karakter, maar het exces in 
de gekunsteldheid becommentarieert onze frustratie om 
geluid te willen plaatsen. Volgens het akoestische prin-
cipe van ‘echolocatie’ (wat we gemeen hebben met vleer-
muizen) plaatst geluid het individu terug in een ruimte 
en geeft het aanduidingen over onze relatie met die ruim-
te. Echo en reverberatie fungeren als ‘akoestische’ spiegel, 
waarmee we al vertrouwd zijn van in de moederschoot. 
Het geluid omringt echter deze koning Theseus als een 
akoestische façade vanuit de luidsprekers naast de scène, 
off-stage waar de échte acousmaîtres achter digitale mixers 
de touwtjes in handen hebben.

het exces in het luisteren

In de auditieve, donderachtige verschijning van Dafoe als 
mens-god lees ik nog een andere betekenis als ik me af-
vraag hoe de oude Grieken erbij kwamen om de oppergod 
‘Zeus’ te noemen? De fysieke aanwezigheid van de goden 
werd immers duidelijk in bij uitstek ‘akoesmatische’ 
natuurverschijnselen als de donder. Er zit iets van die 
oerkracht van de donder in de klank van het woord dat 
god is gaan betekenen (Zeus bij de Grieken, ‘deus’ bij de 
Romeinen). Is het toeval dat ook het moderne Italiaans 
voor donder, il tuono, lijkt op het Nederlandse woord voor 
‘toon’ of het Duitse ‘Ton’, wat op geluid duidt (il suono in 
het Italiaans)? Kennelijk leverde het benoemen van het 
onnoembare een heus woordveld op waarin het bulkt van 
de talige, onomatopeïsche performativiteit.
De donder was een fysiek teken voor het excessieve en het 
grillige van de goden. Taal geeft vorm aan dat exces van 
geluid, en in die zin is het een instrument om het exces 
onder controle te houden. Daaruit put ik de hypothese 
dat geluid altijd een vorm van exces met zich meebrengt, 
en zo een zekere graad van frustratie of stress voor onze 
zintuigen. Mijn hypothese toets ik graag aan Robin Ma-
conie’s uitspraak: ‘There is no legislating for sensory dis-
tress: all sensory input is distressing, and we are engaged 

in a constant effort of keeping unwanted intensities of 
information at bay’ (Maconie 1990: 23). Zo ook in onze au-
ditieve perceptie. Taalfilosofie en linguïstiek hebben wel-
licht vanuit logocentrisch oogpunt aangetoond hoe de taal 
performatief werkt op het subject, maar geluid heeft een al 
even pregnant performatieve functie: ze zet de luisteraar 
aan om iets te doen, om te reageren tegen het exces en de 
stress die onze zintuigen ondergaan. Akoesmatisch geluid 
legt die frustratie bloot, waarop we – eerder dan geredu-
ceerd luisteren – zoeken naar een geluidsbron in de ruimte 
of in onze verbeeldingskracht, ons innerlijk theater.
Volgens Maconie bestaan er heel wat strategieën om te 
reageren op ongewenste auditieve input. Hij noemt on-
der andere: weglopen van de geluidsbron, vocaliseren of 
maken van lawaai (zoals luidop zingen of fluiten). Maar 
in het theater is daar, buiten het applaudisseren vanuit de 
donkere en vooral verstilde publieksruimte, weinig kans 
toe. Daarom ligt de actieve respons vooral in het luiste-
ren zelf. We hebben in interactie met onze moderne, bij 
uitstek akoesmatische, luistercultuur (en ‘auraliteit’) een 
heel arsenaal van strategieën ontwikkeld om het exces 
in onze continue gehoorstroom te filteren en te kanalise-
ren, aangezien we niet steeds weer onze oorschelpen van 
buitenaf kunnen dempen. In de literatuur over geluid 
spreekt men vaak van luistermodi, of -modaliteiten die 
geactualiseerd worden in de interactie met de geluidsob-
jecten en -gebeurtenissen (‘events’). In de regimes van het 
luisteren, die we gaandeweg in onze dagelijkse geluids-
habitats en luistercontexten hebben aangeleerd, zouden 
we voortdurend switchen tussen bewuste en onbewuste 
niveaus van horen en luisteren.
Een andere, meer recente voorstelling van The Wooster 
Group, in een regie van Elizabeth LeCompte, pikt daar 
bewust op in: La Didone (2007) is een bewerking van de 
gelijknamige barokopera van Francesco Cavalli uit 1641, 
waarbij beeld en geluid tot op de grens van de irritatie 
voortdurend verspringen tussen het antieke verhaal 
van Dido en de cult sciencefiction film Terrore Nello Spazio 
(1965) van Mario Bava, beter bekend als Planet of the Vampi-
res. In het bombardement aan visuele en auditieve stimuli, 
speelt de voorstelling voortdurend met de luistergewoon-
tes, -attitudes en verwachtingen van haar publiek.

Akoesmatisch geluid legt die frustratie bloot, waarop we – eerder dan gereduceerd luisteren – zoeken 
naar een geluidsbron in de ruimte of in onze verbeeldingskracht, ons innerlijk theater.
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La dido, ladida: ‘morsen’ met geluid
Met La Didone waagt The Wooster Group zich aan het ba-
rokke muziekdrama – het dramma per musica in haar ont-
wikkeling naar de moderne opera – maar zoals het hun 
gemediatiseerde theatertaal betaamt, niet zonder dra-
maturgisch experiment. Deze recente voorstelling was 
in mei 2007 te zien, zowel op het Brusselse KunstenFes-
tivaldesArts in het Kaaitheater als tijdens de Operadagen 
in de Rotterdamse Schouwburg. In La Didone demonteert 
en hermonteert The Wooster Group de ‘geluidigheid’ van 
deze opera om het naar de cyberspace van de 21ste eeuw te 
katapulteren.
Het verhaal uit het klassieke epos van Vergilius en de 
duetten en aria’s uit het oorspronkelijke libretto van  
Giovanni Francesco Busenello worden daarbij voort-
durend doorsneden door allerhande beeldfragmenten, 
sf-soundeffects, dramatische soundtracks, nietszeggende 
oneliners, zwevende theremin-klanken, bliepjes en  
crashes van ruimteschepen uit Mario Bava’s cultfilm.  
De teksten en vertalingen van zowel het libretto als de 
film worden geprojecteerd, zoals de moderne operabe-
zoeker al sinds de jaren tachtig gewend is. Op die manier 
ontvouwt zich de voorstelling in een constante verdub-
beling van verhaal en fictionele ruimte. Er is aan de ene 
kant het hoofse maar tragische verhaal van Dido in Car-
thago, die halsoverkop verliefd wordt op de pas gestrande 
Trojaanse prins Aeneas. Zij stoot daarbij de jaloerse en 
geesteszieke koning Jarbas, die ook kandidaat is, voor 
het hoofd. Aan de andere kant is er het schrale sciencefic-
tionverhaal over de bemanning van twee ruimteschepen, 
met de Grieks luidende namen Argos en Galliot, die op de 
planeet Aura neerstorten. Daar worden ze door onzicht-
bare, buitenaardse levensvormen overmand en vechten 
ze in een overlevingsstrijd tegen zombies van hun eigen 
vloot. Deze toch zeer verschillende verhalen – het één over 
alles verterende liefde (het oude Europa), het ander over 
de panische angst voor het vreemde (het hedendaagse 
Amerika) – komen door de voortdurende cross-cutting soms 
zeer nauw bij elkaar te liggen.
Het geluidsdecor dat deze bonte kruisbestuiving te-
weegbrengt, maakt de luisteraar ook tot een ‘gespleten’ 
luisteraar, die de oren spitst om de verschillende infor-
matiestromen te kunnen volgen. De geluiden die in deze 
schizofone ruimte voortdurend op twee lineair naast 

elkaar lopende vertelsporen door elkaar klinken, geven 
de luisteraar de impulsen voor een nieuwe synthese. Maar 
het resultaat is ook constante verspilling van geluid, 
auditief exces, een overload aan akoestische tekens. Dido’s 
lyrische smeekbedes in het Italiaans van Cavalli lekken 
onafgebroken over in korte radiogestuurde dialogen in 
het Engels tussen de space-crusaders, en omgekeerd. Het 
lijkt wel alsof we naar twee televisiekanalen tegelijkertijd 
kijken. Het simultaan naast elkaar plaatsen, dwingt de 
luisteraar om de akoestische overdaad te kanaliseren en te 
interpreteren. De performativiteit van het geluid dwingt 
de toehoorder tot ‘discursief luisteren’: zij of hij filtert de 
geluidsstroom in functie van informatie en betekenis.
Het discursief luisteren ligt aan de basis van Barry Tru-
ax’s begrip ‘akoestische communicatie’ (1984), waarmee 
hij de ideeën van zijn mentor en collega R. Murray Schafer 
systematiseerde als communicatietheorie. Het discursie-
ve luisteren wordt gevoed door een drang om betekenis te 
zoeken in de geluidsstroom. De idee erachter is die van de 
informatietheorie en de betekenisprocessen. Michael For-
rester (2000) verduidelijkt hieromtrent hoe die theorieën 
gedomineerd worden door een idee van ‘geabstraheerde 
informatie’: in het luisteren verwerken we informatie 
door onze cognitie. Volgens Forrester is geluid dan ook 
‘potentially confusing, degraded or redundant informa-
tion made available to the ears’ (Forrester 2000: 35). In 
het luisteren kanaliseren we de overtollige informatie en 
decoderen we het geluid. Ook Barry Truax gelooft in het 
verwerken van geluid als informatie zolang ze bruikbare 
en potentiële betekenis naar onze hersenen stuurt (Truax 
1984: 9). Bij het alledaagse horen echter spelen heel wat 
onbewuste en routineachtige processen mee. Bewuste 
aandacht is daarom volgens Schafer en Truax de basis van 
onze luisterattitudes. Truax zette de luisterattitudes op 
een schaal van het meest onbewuste ‘horen’ naar het meest 
bewuste ‘luisteren’, naarmate we aandachtiger filteren.
La Didone morst steevast met die luisterattitudes, wellicht 
tot grote ergernis van de fijngehorige operabezoeker die 
aandachtig – misschien wel musicologisch – luisteren 
ontnomen wordt. Door de constante verwarring heerst 
eerder het afwezig of dispers luisteren (distracted liste-
ning), wat volgens de schaal van Truax onder het bewuste 
ligt. Volgens Schafer en Truax is ‘ruis’ kenmerkend voor 
een lo-fi omgeving en is hij per definitie geterritoriali-

Het geluidsdecor dat deze bonte kruisbestuiving teweegbrengt,  
maakt de luisteraar ook tot een ‘gespleten’ luisteraar
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seerd, in die zin dat het de luisteraar onderdrukt. In hun 
normatief idealisme is achtergrond- of ambientluisteren 
dan ook eerder negatief, zoals veel geluidspuristen ‘am-
bient’ muziek algauw denigrerend omdopen tot ‘muzak’. 
Niet voor niets werd muzak, volgens Jonathan Sterne (2005), 
oorspronkelijk ontwikkeld als niet-agressief akoestisch 
detergent om ongewenste jongerengroepen van parkings 
en winkels te verjagen. Niet voor niets klaagde ook 
muziekcriticus en filosoof Theodor Adorno de moderne 
muziek aan, omdat ze de jongeren eerder zou aanzetten 
tot ‘atomistisch’ dan structureel luisteren. De moderne 
luisteraar zou geen oor meer hebben voor het geheel, voor 
het actief luisteren.
The Wooster Group geeft echter de toehoorder alle impul-
sen om, los van de terreur van de ambient ruis toch actief 
te luisteren. Muziek schuift daarbij soms naar de achter-
grond, maar wordt de achtergrondmuziek van het andere 
verhaal. Zo fungeert Cavalli’s muziek soms als soundtrack 
bij Mario Bava’s film. Dit is wat Chion een oor-icoon (ear-
con) noemt, een begrip dat de narratieve functie van am-
bience aanduidt. Ambience is niet meteen narratief, maar 
werkt eerder als ‘gemoedsstemmer’ op een directe manier. 
Het impliceert een automatische, affectieve reactie van de 
luisteraar maar appelleert evengoed aan het semantische 
luisteren: het oor-icoon is een auditief teken dat een directe 
relatie aangaat met het beeld of de actie. Het hartverscheu-
rende lamento van Dido, bij het onverhoedse verlies van 
haar minnaar Aeneas, speelt zich letterlijk op het achter-
plan van de scène af wanneer de laatste overlevenden van 
de ruimteschepen proberen te ontsnappen aan de buiten-
aardse krachten. Op die manier vertelt de ambience op een 
fysieke, affectieve manier iets wat woorden overstijgt. De 
tekst van het lied doet er dan niet meer toe. 
De barokmuziek legt echter ook een dramatische touch 
dubbelop, omdat het niet aan onze cognitie kan ontsnap-
pen. Het smeekt om gehoord te worden, en de affectieve re-
actie wordt algauw onstuitbare emotie wanneer de muziek 
door de luidsprekers barst en alle stemmen overheerst. Dit 
orgiastische kippenveleffect doet dan eerder Wagneriaans 
aan, zoals het stemoverspoelende orkest dat onzichtbaar 
vanuit de orkestbak plots op de voorgrond treedt.
The Wooster Group heeft er ook steevast voor gekozen om 
de muzikale bezetting te moderniseren. De theorbe (een 
bastokkelinstrument uit de familie van de luit) wordt een 

keer vervangen door een elektrische gitaar, bijgestaan door 
de harpsichord-klanken van een elektronisch keyboard en 
een accordeon. Alle stemmen worden ook met zendmicro-
foontjes versterkt. Dit veroorzaakt een bevreemdend effect, 
wanneer een niet erg klassiek geschoolde zangstem met 
veel elektronische ruis, geheel tegen alle verwachtingen 
in Cavalli’s barokopera opent. De ongewone combinaties 
prikkelden mijn ‘causaal luisteren’ en ik kon het niet 
laten om steeds in de halfverlichte hoek van de scène te 
kijken naar welke muziekinstrumenten bespeeld werden. 
Een andere keer werd het causaal luisteren gevoed door de 
verdubbeling van scène en film, wanneer de acteurs met 
een soort buiksprekereffect hun lippen meebewogen op 
de stemmen in de klankband van de film. Dit is wat Truax 
wellicht ‘zoekend luisteren’ (listening-in-search) noemt: 
het nieuwsgierige oor gaat op exploratie in een drang om te 
weten. Daarbij filter je bewust alle misleidende stimuli uit.
De onbewuste tegenhanger van het zoekend luisterper-
spectief is ‘luisteren-in-gereedheid’ (listening-in-readi-
ness): wanneer je zou indommelen bij La Didone luister 
je toch onwillekeurig naar geluiden die je weer kunnen 
wekken, zoals in het gênante moment wanneer je mobiele 
telefoon afgaat. Freud noemde een soortgelijke categorie 
van luisteren ideaal voor de psychoanalyticus: gleichschwe-
bende aufmerksamkeit oftewel: gelijkzwevende aandacht. 
Dit is een open manier van luisteren vanuit het onderbe-
wuste naar een onderbewuste. Roland Barthes zag er een 
model voor het moderne luisteren in, dat niet langer een 
toegepast semantisch luisteren is, op zoek naar vaste be-
tekenissen, maar een luisteren dat polysemie, overdeter-
minisme, én ‘paniek’ toelaat: ‘the shimmering of signifiers, 
ceaselessly restored to a listening which ceaselessly pro-
duces new ones from them without ever arresting their 
meaning’ (Barthes 1991: 259). Hans-Thies Lehmann (1999; 
2006) noemde deze modus van perceptie ook in het kader 
van het ‘postdramatische’ theater: ‘Rather one’s percep-
tion has to remain open for connections, correspondences 
and clues at completely unexpected moments, perhaps 
casting what was said earlier in a completely new light. 
Thus, meaning remains in principle postponed’ (Lehmann 
2006: 87). Deze parate luisterbereidheid om niet meteen 
alles te interpreteren en ook open te staan voor onbewuste 
verbanden is misschien wel dé modus audendi voor het theater 
van The Wooster Group.

het nieuwsgierige oor gaat op exploratie in een drang om te weten
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onze ‘luie’ aandacht in een staat van paraatheid houden

performatief geluid
De excessieve geluidseffecten in To You, The Birdie! en 
het overdadig morsen met geluid in La Didone tonen 
hoe geluid verankerd zit in de performatieve taal van 
The Wooster Group. In het spel met verdubbelingen en 
splitsingen tussen beeld en geluid demonstreren ze iets 
in onze waarneming, dat inherent is aan onze moderne 
gemediatiseerde luistercultuur. Ze spelen in die optiek 
ook met de verschillen tussen film en theater in de manier 
waarop ze de zintuigen stimuleren en de toeschouwer 
dwingen tot reactie. Akoesmatisch geluid beweegt zich 
ook op die breuklijn. Het akoesmatische geluid is bij 
uitstek performatief: ze doet ons kijken met onze oren, 
en luisteren met onze ogen. De akoestische blik wordt in 
deze voorstellingen dan ook zwaar gemediatiseerd en ze 
becommentarieert onze moderne omgang met die media 
in onze perceptie, reflexen en ervaringen.
De ultieme ‘performatieve’ kracht is wanneer het geluid 
niet enkel onze perceptie stuurt vanuit een soort zelf-
bewustzijn voor onze waarneming en ons zo dwingt te 
reageren met een luisterperspectief, maar vooral wan-
neer het daarenboven onze cognitieve en fysieke grenzen 
probeert te verleggen. Chions oor-icoon beantwoordt 
bijvoorbeeld eerder aan een discursieve tendens om alles 
wat we horen te assimileren tot iets wat we kunnen begrij-
pen, iets dat dus tot onze luistergewoontes, ons luister-
‘discours’ behoort. We filteren namelijk een groot deel uit 
in functie van betekenisvolle categorieën, pre-existerend 
aan onze ervaring. Als we consequent op dit principe 
doordenken, moet performatief geluid daaraan proberen 
te ontsnappen en onze ‘luie’ aandacht in een staat van 
paraatheid houden.
Een geluid isoleren en aanduiden omdat het deze perfor-
matieve uitwerking heeft, is echter moeilijk. Performatief 
geluid is niet, het gebeurt. Het gebeurt in onze zintuigen 
en je ontkomt er niet aan. Het stimuleert discursief luiste-
ren tot nieuwe betekenissen. Sterker nog, het beroert ons 
lichamelijk. Wellicht is belichaamd luisteren het discur-
sieve oor niet enkel een milliseconde voor, het brengt de 
luisteraar ook in aanraking met het andere, het onge-
kende, de blinde vlek in het luisteren. Wanneer het geluid 
dat bereikt door haar exces tot op het irritante toe in La 
Didone of To You, The Birdie!, ontsnapt het geluid aan het 
cogito, onze grip van het bekende. Het belichaamd luiste-
ren spreekt dan de taal van het onbewuste, het ongekende 
naast onze discursieve luisterattitudes.

Wat de performativiteit van geluid in theater ook doet, 
luisteren schiet altijd tekort. Het is altijd semiotisch 
onvolledig en vraagt om aanvulling van de andere 
zintuigen, van herinneringen, van verbeeldingen, van 
voorafgaande ervaringen, die voortdurend in elkaar 
over lekken. En ondanks het feit dat geluid in theater de 
menselijke hunker naar betekenis voedt, is er altijd het 
moment van het niet weten, van een betekenis die zich nog 
niet gevormd heeft, van de stilte – of een schrille tinnitus-
toon – na het tam-tammen op het trommelvlies.

Adorno, Theodor, Little Heresy. Es-
says on Music, geselecteerd, ingeleid, 
becommentarieerd, en geanno-
teerd door Richard Leppert. Nieu-
we vertaling door Susan H. 
Gillespie, University of California 
Press, Berkely & Los Angeles, Lon-
den, [1965] 2002, pp. 318-324. 
Barthes, Roland & Roland Havas, 
‘Listening’, in The Responsibility of 
Forms: Critical Essays on Music, Art, 
and Representation, vertaald uit 
het Frans door Richard Howard, 
University of California Press, 
Berkely & Los Angeles, [1976] 1991, 
pp. 245-260.
Bull, Michael & Black, Les (red.), 
The Auditory Culture Reader, Berg, 
Oxford, New York, 2003 (= Sensory 
Formations Series, red. David 
Howes). 
Chion, Michel, Audio-Vision: Sound 
on Screen, vert. door Walter Murch 
& Claudia Gorbman, Columbia 
University Press, New York, 1994.
Forrester, Michael, ‘Auditory Per-
ception and Sound as Event: The-
orising Sound Imagery in Psycho-
logy’, in sound journal (05.02.04), 
online magazine, beschikbaar op 
het internet: http://www.kent.ac.uk/
sdfva/sound-journal/forrester001.html.

Hollier, Denis, ‘The death of paper, 
part two: Artaud’s sound system’, 
in Edward Sheer (red.), Antonin 
Artaud: A critical reader, Routledge, 
Londen & New York, 2004, p. 
159-168.
Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic 
Theatre, vert. en inl. door Karen 
Jürs-Munby, Routledge, Londen & 
New York, 2006.
Maconie, Robin, The Concept of 
Music, Clarendon Press, Oxford & 
New York, 1990.
Metz, Christian, ‘Aural Objects’, 
vert. Georgia Gurrieri, in Cinema/
Sound nr.60, Yale French Studies, Yale 
University Press, New Haven, 1980, 
pp. 24-32. 
Sartre, Jean-Paul, Being and No-
thingness, vert. Hazel E. Barnes, 
Washington Square Press, New 
York, 1956.
Schaeffer, Pierre, Traité des objets mu-
sicaux: Essai interdisciplines, Éditions 
du Seuil, Parijs, 1966.
Schafer, R. Murray, The Tuning of 
the World, McClelland & Stewart, 
Toronto, 1977.
Sterne, Jonathan, ‘Urban Media 
and the Politics of Sound Space’, in 
Open 9 Sound. Sound in Art and Cul-
ture, NAi Publishers SKOR, Amster-
dam, 2005, pp. 6-14. Beschikbaar 
op het internet: http://www.skor.
nl/article-2853-en.html.
Truax, Barry, Acoustic Communica-
tion, Ablex Publishing Corporation, 
Norwood/New Jersey, 1984.
Verstraete, Pieter, ‘De microfoon 
als interface’ in Theater & Technolo-
gie, Henk Havens, Chiel Kattenbelt, 
Eric de Ruijter & Kees Vuyk (red.), 
Toneelacademie Maastricht/The-
ater Instituut Nederland, Amster-
dam, 2006, pp. 214-225.

literatuur



et
ce

te
ra

 10
8

31

Ik moet een bekentenis doen. Ik was alleen. Al lang. 
De nachten werden steeds langer en kouder, en ik 
eenzamer. Uit al mijn gaten lekte niets, een langzaam 
zich verspreidend stom niets. Mijn zintuigen kenden 
geen onderscheid meer: alles was vreemd en gelijk. 
De wereld was niet de mijne, ik was niets dan een 
geluidsgolf van de wereld. Er werd op mijn deur 
geklopt maar ik hoorde het niet. Ik ging iedere 
dag een aantal keer van de tafel naar het venster en 
intussen werd ik gezijnd zonder dat ik er iets van 
hoorde of zag. Ik was veilig. Iets anders bereikte 
me niet. Zoals ik mijn rug krabte zonder jeuk te 
hebben nam ik een boek.  Ik hoorde Baudelaire. De 
schoonheid van Sophocles troostte me,  ik vond een 
luisterend oor bij Shakespeare en Voltaire. Ik las hen 
en ik sprak met hen. Ze begrepen mij. Ze luisterden 
naar mij. Vreemdelingen klopten aan mijn deur maar 
ik hoorde niets. Dostojevski en Camus omvatten 
en doorgronden mijn ziel.  Hoe meer ik eenzaam 
was, hoe meer ik weende en klaagde, hoe groter er 
een oor uit mijn boekenkast kwam gegroeid. De 
hele Europese beschaving groeide samen in een lap 
orenvlees van steeds uitdeinende meters.  Ik kwam 
niet meer buiten. Een groot kronkelig oor met zachte 
haartjes. Ik kon er eerst mijn arm in leggen, maar 
al snel ook mijn been, en spoedig een tweede been. 
Het oor bleef maar groeien. En ik was gelukkig, zo 
begrepen had ik me nog nooit gevoeld, zo’n aandacht, 
zo’n begrip, zo’n gehoor had ik nog nooit gekregen. Ik 
alleen met al mijn twijfels en mijn waarheden, mijn 
feiten en mijn overtuigingen, ik werd omhelsd door 
het steeds groeiende oor van de Europese beschaving. 
De waarheden van kunst en wetenschap, de politieke 
dromen en de erotische, de schilderingen van onze 
angsten en onze liefdes,  die onnoembare schat 
aan duizenden jaren Europese beschaving groeide 
en groeide tot een oor dat als een warm deken me 
omvatte. Buiten werd er gemoord om allerlei anders. 
Ik sloeg het grote oor om mij heen en ik voelde 
me geborgen, veilig en beschermd. Zo heb ik een 
behoorlijke lange tijd geleefd. Ik wilde er niet meer 

the attendants’ gallery
pieter de buysser

het oor

[de vrouw die het grote oor dat haar 
zo goed begreep en beschermde heeft 
afgesneden, en nu met een stukje 
ervan er op uittrekt om her en der er 
bovenop te gaan liggen zonnen]
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uit. Ik had het goed: beschut en begrepen door onze 
beschaving. Op enkele jaren tijd werd ik een erudiet. 
Af en toe baande ik me met mijn handen flap na flap 
een weg naar het buitenlicht: door een kier keek ik en 
tot mijn grote verbazing herkende ik nog weinig van 
wat ik zag. Er lagen lijken en lichamen in de straten, ze 
schreeuwden in vreemde talen en smeekten om goden 
die ik niet kende. Het stond me niet aan en ik dook 
gauw terug. Maar op een dag kwam ik in het grote oor 
een schilder tegen. Hij wou de werkelijkheid in zijn 
verf vangen, maar dan anders, opnieuw. Hij maakte 
me fataal verliefd op de werkelijkheid en ik wist: nu 
wil ik opnieuw beginnen. Ik wou vergeten en opnieuw 
kunnen beginnen onder de zon. Zoals die schilder die 
zwarte kraaien boven een veld zag, die zonnebloemen 
zag, die wanhopige schilder die helemaal opnieuw 
wilde beginnen en verder wilde gaan, zijn verf en zijn 
taal uitbreken en dan zijn oor afsneed om zo helemaal 
opnieuwer opnieuw te kunnen beginnen. Zo opnieuw 
dat hij wilde beginnen, zo nam ik ook een mes en 
sneed mijn oor af. Het was reuzachtig. Het bedekte 
bijna een voetbalveld. Het was onleefbaar: te groot 
om te dragen of om bij mij te houden. Ik moest er 
een klein stuk uit snijden. Sindsdien loop ik door de 
straten met een klein oor en hoor ik vreemde talen.
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Twee gelijkaardige composities

Het genre ‘hoorspel’ was aanvankelijk verbonden met de 
radio, waar het probleem van het visuele aspect zich niet 
stelt. Als men het heeft over een creatie op geluidsdragers 
– stereofonische opname op cd – maken Institut de Babel  
en Unsere Unterschiede sind ähnlich deel uit van dezelfde  
methode. Het eerste gaat over vreemdelingen in Brus-
sel (immigranten, toeristen en diplomaten) terwijl het 
tweede de culturele relaties in het hartje van de driehoek 
Frankrijk-Duitsland-Polen behandelt. In beide gevallen 
gaat het echter om een film voor de oren. Met andere woorden: 
een compositie, bestaande uit meerdere delen waarvan de 
tekst, de muziek, de geluiden en de akoestische omgeving 
even belangrijk zijn.
In dit type hoorspel is het woord van bijzonder groot be-
lang, aangezien dát net de betekenis van de actie en haar 
context bepaalt. Maar in tegenstelling tot wat gebeurt in 
klassieke radiostukken, speelt het niet noodzakelijk een 
centrale rol. De geluiden zijn meer dan achtergrondge-
luiden en de muziek is meer dan een begeleidend element 
dat als doel zou hebben om het één of  andere dramatische 
effect te ondersteunen. De toehoorder kan nu en dan vijf 
à tien minuten klank zonder woord te horen krijgen, 
wanneer bijvoorbeeld de aankomst van een trein in een 
station of een improvisatie van slagwerk de hoofdfiguren 
vormen. Men kan dus stellen dat er verschillende geluids-
niveaus zijn, maar dat er onderling geen enkele vaste 
hiërarchie bestaat.

Van klank naar beeld

Wanneer men overgaat van klank naar beeld leidt dit zeer 
snel tot de vraag naar de betekenis ervan. In het geval van 
een abstract werk (bijvoorbeeld een elektro-akoestisch 
muziekstuk waar de klanken naar geen enkele identifi-
ceerbare bron verwijzen), is de mise-en-scène of visualise-
ring zeer vrij omdat we op het gebied van klank over geen 
enkele duidelijke referentie beschikken. Wat mysterieus 
is, leent zich tot alle mogelijke interpretaties en metafo-
ren. Maar zodra je een stem of een realistisch klinkende 
opname gebruiktt, moet je die aanvaarden als personages 
en decors. Vanaf dat moment wordt de introductie van 
beelden moeilijker, of het nu gaat om een platenhoes of 
de affiche van een voorstelling. Moet je de voorkeur geven 
aan een sober en abstract beeld of het risico lopen een foto 
of een schilderij te tonen waardoor de toehoorders het 
werk (misschien verkeerdelijk) gaan interpreteren?
Als je de omgevingsgeluiden van een station laat horen en 
het publiek een beeld van een station toont, wordt ieders 
ruimte tot verbeelding aanzienlijk verminderd. Een wil-
lekeurig station (waarop ieder voor zich het beeld zal kle-
ven van een station dat hij/zij zich herinnert) wordt een 
specifiek station dat uniform aan iedereen wordt opgelegd. 
Deze notie van ruimte tot verbeelding is van groot belang 
omdat dat net de charme van het hoorspel uitmaakt. Door 
je te concentreren op een geluidsmedium met op de voor-
grond een ‘instemmende blinde’ (om een uitdrukking 
van de artiest Dominique Petitgand over te nemen), doe 
je meer dan jezelf beelden ontzeggen: je opent binnen de 
eigen verbeelding een ruimte waar een immense vrijheid 
heerst, een ruimte die toelaat zich het werk toe te eigenen 

Blijf, er valt niets te zien
Visuele aspecten van geluidscreatie

ludovic fresse
Vertaald door Lobke Vergauwen

Of het nu gaat om elektro-akoestische muziek of creaties op radio van het type hoorspel, bij 
de auditieve kunsten is de kwestie van de mise-en-scène vaak problematisch. Wat moet men 
laten zien als er niets te tonen valt? Hoe het oog bezighouden als het in het oor al krioelt van 
klankruimtes en -figuren? Hiervoor bestaan er ongetwijfeld evenveel strategieën als voor-
stellingen. Om duidelijkheid te scheppen in dit klank-beeld-verband, begin ik bij twee hoor-
spelen die ik in de afgelopen jaren heb gerealiseerd en gepresenteerd als voorstellingen: 
Institut de Babel (Brussel, 2005) en Unsere Unterschiede sind ähnlich (Onze verschillen lijken op elkaar 
– Berlin, 2007). 
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terwijl de verbinding met de eigen ervaring kan worden 
gemaakt – je zal dan een bepaalde stem associëren met 
een bekend gezicht, bepaalde omgevingsgeluiden met 
een wijk waar je ooit gewoond hebt, enzovoort. Je moet 
erop toezien de geheimen en de ambiguïteit van klanken 
niet te verraden.
Het gehoor onderscheidt zich van het zicht doordat het 
veeleer verbonden is met een beweging dan met een 
toestand (men hoort niet wat is, maar wat gebeurt). Als je 
bijvoorbeeld een deur hoort slaan (Unsere Unterschiede sind 
ähnlich), negeer je de kleur van de deur en van het decor 
van het stuk, maar neem je onmiddellijk de heftigheid 
van de handeling waar. Het geluid verbindt de onmiddel-
lijke en bijna instinctieve perceptie met de gebeurtenis 
terwijl de luisteraar de ruimte wordt gelaten om zijn 
eigen mise-en-scène te creëren. Een ander voorbeeld: als 
je de omgevingsgeluiden van een wachtzaal in het Brus-
selse Bureau voor Vreemdelingen (Institut de Babel) hoort, 
deel je in de verveling van de aanwezigen, zonder dat het 
daarvoor nodig is te weten hoe zij eruit zien. Het hoorspel 
maakt mogelijk dat de Gewelddadigheid of de Verveling 
‘op zich’ gerepresenteerd kunnen worden terwijl de luis-
teraar de vrijheid krijgt er zelf gezichten op te plakken. 
 
Twee verschillende mises-en-scène

Ik heb ervoor gekozen om Institut de Babel en Unsere Un-
terschiede sind ähnlich te vergelijken, omdat deze twee 
hoorspelen deel uitmaakten van twee tegengestelde 
visuele stellingnames, terwijl ze op cd zo dicht bij elkaar 
stonden.
Unsere Unterschiede sind ähnlich werd voorgesteld in Duits-
land, wat in de jaren zestig en zeventig dé bakermat was 
van het hoorspel in haar huidige vorm, met name dankzij 
de wdr van Keulen. Het eerste hoorspel werd uitgezonden 
in oktober 1924, maar bleef lang verbonden met de klas-
sieke literaire schrijfkunst. Pas toen schrijvers van Nieuwe 
Romans, zoals Nathalie Sarraute of Michel Butor, de regels 
van het radiospel door elkaar schudden en onderuit haal-
den, werd het experimenteel. Daarna hebben componisten 
als Maurizio Kagel (Ein Aufnahmezustand, 1970; Guten Mor-
gen, 1971;…) of Luc Ferrari (Presque Rien n°1, 1970; n°2, 1977) de 
muzikale mogelijkheden ervan verder ontwikkeld.

Voor Unsere Unterschiede sind ähnlich werd de voorkeur gege-
ven aan een luistersituatie die zeer nauw aansluit bij die 
van de radio: de luisteraars werden uitgenodigd om plaats 
te nemen in een donkere zaal en kregen het werk in stereo te 
horen door twee luidsprekers. We kunnen echter twee ver-
schillen met een klassieke radio-uitzending opmerken. 
Enerzijds werden ondertitels op een scherm geprojec-
teerd, omdat de tekstelementen uit het Frans, het Duits en 
het Pools vertaald dienden te worden opdat alle toehoor-
ders ze konden begrijpen (voor een radio-uitzending zou 
nasynchronisatie nodig geweest zijn, wat de mogelijkhe-
den voor het spelen met stemtimbres en de muzikaliteit 
van de verschillende talen enorm zou beperkt hebben). 
Anderzijds, en dit is een punt dat ik graag wil benadruk-
ken, werd het geheel gepresenteerd als een voorstelling.
Terwijl de radio deel uitmaakt van de huiselijke omge-
ving, vereisen deze geluidscreaties van de toehoorder dat 
hij zich begeeft naar een zaal die speciaal daarvoor voor-
zien is. Terwijl de radio naar believen aan- of uitgezet kan 
worden, legt de geluidsvoorstelling de luisteraar het en-
gagement op om van begin tot einde naar de ‘uitzending’ 
te luisteren – hij kan natuurlijk de zaal verlaten, maar dat 
is niet onbeduidend. Terwijl de radio vaak dienst doet als 
achtergrondgeluid wanneer men met andere activiteiten 
bezig is  (men luistert naar de radio wanneer men kookt, 
strijkt, knutselt…) eisen geluidsvoorstellingen de volle-
dige aandacht van de luisteraar op door hem op een stoel 
te doen zitten en hem te isoleren van eender welk element 
dat afleiding zou kunnen bieden. En terwijl radio tenslot-
te vaak iets is waar men individueel naar luistert, richten 
geluidsvoorstellingen zich tot een publiek: het gelach  of de 
uitingen van verrassing zijn reacties van een enthousiast 
publiek zoals men dat aantreft in een cinemazaal. 
Kortom, in het geval van Unsere Unterschiede sind ähnlich is het 
hoorspel als voorstelling ten opzichte van radio wat cinema 
ten opzichte van televisie is. De uitdaging bestaat erin 
om een plaat te laten beluisteren (wat op zich een banale 
ervaring is) in een min of meer volkomen nieuwe context, 
want niemand of bijna niemand getroost zich de moeite om 
veertig minuten lang in het gezelschap van vreemden in het 
donker te gaan zitten om een plaat te beluisteren. Het feit 
dat de uitzending de vorm van een voorstelling aanneemt, 
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maakt er een belevenis en een bevoorrechte ontmoeting 
van, zonder dat hiervoor specifieke technische voorwaar-
den of een decor moeten worden voorzien.
Het zou te ambitieus zijn om hier te definiëren wat nu pre-
cies de kenmerken van een voorstelling zijn, maar we kun-
nen enkele elementen belichten: een voorstelling heeft iets 
van een ceremonie, met alle liturgische elementen die daar-
aan verbonden zijn (elke voorstelling wordt beheerst door 
regels en afgebakend door een duidelijk begin en einde) en 
iets collectiefs (elke voorstelling, van het antieke theater 
tot de meest hedendaagse voorstellingen, is een vorm van 
communie). Men kan stellen dat het hoorspel potentieel 
een theatergenre is: het volstaat immers om het hoorspel in 
een publieke context voor te stellen opdat de codes van een 
theatervoorstelling ook hier overvloedig gelden. 
Voor Institut de Babel, dat voorgesteld werd in België, werd 
gekozen voor een radicaal andere mise-en-scène. In dit 
geval is het creatieproces eigenlijk in twee etappes ver-
lopen: de compositie en de mise-en-scène. Het eerste 
element van deze tweede etappe was de installatie van 
een acousmonium, oftewel een orkest van luidsprekers (in 
dit geval zestien in totaal) die aangestuurd werden door 
een mengtafel zodat het stereosignaal kon circuleren 
tussen meerdere uitzendpunten. De luidsprekers werden 
helemaal rondom het publiek opgesteld. Daardoor werd 
het effect van een complete onderdompeling gecreëerd, in 
tegenstelling tot het face to face effect dat men verkrijgt bij 
een frontale uitzending zoals we die kennen bij een klas-
sieke toneel/zaal opstelling.
Deze idee van onderdompeling was van groot belang, 
omdat het thema van dit hoorspel (de vreemdelingen in 
Brussel) in verband bracht met de stedelijke omgeving 
waar de wandelaar omringd wordt door geluiden en hon-
derden signalen te verwerken krijgt. Het volstond om de 
toehoorder te plaatsen in de situatie van een bezoeker aan 
wie men de details toont van wat hem omringt. Hij moest 
geen genoegen nemen met het aanwezig zijn bij het spel, 
hij moest eraan deelnemen, al was het maar als passieve 
ontvanger.
Het gaat nog niet om een visuele bewerking, omdat men 
niets anders laat zien dan zwarte doos. Het gaat echter 
wel om een theatralisering, In die betekenis dat het in 

de ruimte plaatsen van het hoorspel tevens een theatrale 
enscenering ervan betekent. 
Aan de ene kant is deze situatie niet meer te vergelijken 
met het luisteren in een huiselijke omgeving – niemand 
beschikt over een installatie van zestien luidsprekers op 
zijn appartement… Aan de andere kant introduceert men 
opnieuw de notie van interpretatie in het genre van het 
hoorspel,  auditieve kunst bij uitstek. Het werk, zelfs als 
het op een cd vastgelegd wordt, wordt live afgespeeld door 
degene die de cd oplegt. Hij of zij kiest daarbij een brede of 
smalle stereofonie, nabije of verre luidsprekers, scherpe of 
zware, op een lijn gezet of diagonaal enz… 
Dit spel, dat meer lijkt op de leiding die gegeven wordt 
door een orkestmeester dan op het passieve toezicht dat 
uitgeoefend wordt door een filmoperateur is een eerste 
element van een voorstelling. De kunstenaar neemt geen 
genoegen met een druk op de ‘play’-knop, hij begeleidt de 
bewegingen met het geluid, versterkt ze door de mengta-
fel te bespelen als een muziekinstrument en geeft hier en 
nu een derde dimensie aan het geluid.  De stemmen van 
toeristen op de Brusselse Grote Markt beginnen plots te 
zoemen in de zaal alsof men de luisteraar de indruk kan 
geven ondergedompeld te zijn in een massa waar iedereen 
zijn eigen taal praat, Nederlands, Frans, Engels, Duits, 
Turks, Arabisch, Indisch, Chinees,…
Voor Institut de Babel werd de logica achter deze mise-
en-scène nog verder doorgedreven. De mengtafel, recht 
tegenover het publiek geplaatst, werd geïntegreerd in 
een speldispositief dat eveneens muziekaccessoires en 
-instrumenten bevatte. Voor de tafel werden voorwerpen 
geplaatst en getoond, waarvan men het geluid eerder had 
opgenomen voor het hoorspel (percussie, wekkers, keu-
kenbenodigdheden, enzovoort). Tijdens de voorstelling 
verliet de performer meermaals zijn tafel (zijn muziek-
standaard zou je kunnen zeggen) om live de voorwerpen 
te bespelen die de toehoorders reeds op cd gehoord had-
den. Op dezelfde wijze werd een saxofonist uitgenodigd 
om tijdens verschillende stukken tussenbeide te komen 
en zijn klanken, opgevangen door een microfoon, werden 
vermengd met die van het hoorspel en verspreid over de 
zestien luidsprekers.
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Het gaat hier niet om illusionistische trucs die een voor-
stelling, die mogelijk niet levendig is, toch leven in te 
blazen. Door performers rechtstreeks te laten intervenië-
ren, wijzigt men radicaal het verband dat ontstaat tussen 
wat zich op de scéne afspeelt en de toehoorders. Men zou 
kunnen zeggen dat een klank een klank is, of die nu vast-
gelegd op een geluidsdrager of live gespeeld wordt, maar 
het ‘contract voor spektakel’, om het zo te noemen, is in 
de twee gevallen verschillend. Terwijl een uitzending in 
het donker twee totaal van elkaar gescheiden ruimtes met 
elkaar confronteert (die van het hoorspel en die van de 
zaal), doet de creatie van een scenische ruimte dienst als 
interface, als doorgang tussen de echte ruimte waar het 
publiek zich bevindt en de virtuele ruimte van de band 
of de plaat. Het blazende geluid van de saxofoon bevindt 
zich in zekere zin halverwege tussen de lach of de hoest 
van de kijker en het opgenomen geluid. Het voorwerp dat 
live wordt gebruikt, zorgt voor een opening in de muur 
of het doek dat de verbeelding van de realiteit scheidt. 
Het komt tevoorschijn uit het hoorspel zoals de held in de 
film The Purple Rose of Cairo van Woody Allen uit het film-
scherm komt om het echte leven mee te maken. De mise-
en-scène dient hier om twee vreemde werelden dichter 
bij elkaar te brengen door de grenzen ertussen minder 
ondoordringbaar te maken.

Het hoorspel, tussen filmprojectie 

en muziekconcert.

Deze case study toont twee richtingen die een geluidskun-
stenaar kan uitgaan op het moment dat hij zijn werk voor-
stelt: die waarin het hoorspel binnen dezelfde familie als 
de cinema wordt gerangschikt, en die waarin het binnen 
de muziek een plaats krijgt. 
In het eerste geval is men van mening dat de geluidscre-
atie op zich volstaat en dat het uitzenden ervan in een 
zaal op zich een voorstelling creëert, waarbij het niet 
nodig is om nieuwe elementen live te laten interveniëren. 
Een visuele component zou niet alleen geen toegevoegde 
waarde zijn voor het hoorspel, het risico bestaat dat het de 
aandacht van de luisteraars afleidt (traditioneel primeert 
het zicht namelijk op het gehoor) of hen beelden oplegt 
die ze misschien niet zelf zouden hebben gecreëerd als ze 

hun verbeelding hadden kunnen laten werken.
In het tweede geval is men van mening dat de geluidscre-
atie het uitgangspunt is, maar dat het bemiddeling nodig 
heeft. Net zoals een vertolker van klassieke muziek niet 
kan doen alsof men hem niet ziet en een houding moet 
aannemen die een bevoorrechte band met het publiek 
creëert, moet de performer in een hoorspel strategieën 
ontwikkelen opdat zijn werk een visueel aspect zou bie-
den dat hem veeleer van dienst is dan hem benadeelt.
Aangezien ik beide richtingen heb verkend, kan ik zeg-
gen dat er geen goede en slechte is, geen legitieme of 
illegitieme (laten we dit soort beoordelingen overlaten 
aan de hoeders van wat aesthetically correct is).  Beide zijn 
interessant en laten verschillende elementen van de vorm 
‘hoorspel’ tot hun recht komen. Deze vorm is boeiend 
voor de kunstenaar, precies omdat hij zich leent voor zeer 
uiteenlopende benaderingen: het hoorspel kent geen 
orthodoxen, voor elk nieuw werk dient een dispositief uit-
gevonden te worden, in functie van het betreffende thema 
en de stijl. Het aantal mogelijkheden ten opzichte van an-
dere, meer geformatteerde genres, kan verbijsterend zijn, 
maar moet beschouwd worden als een formidabele kans! 
Het hedendaagse hoorspel heeft sinds haar ontstaan in de 
jaren zestig een geschiedenis (zie hoger), maar is niet vast-
geroest in de regels die de entertainmentindustrie en haar 
instituten aan de cinema of de muziek hebben opgelegd. 
De vraag naar de theatraliteit van het hoorspel moet open 
blijven. Ze bestaat als een vat vol mogelijkheden, maar 
deze kunnen op duizend verschillende manieren uitge-
werkt worden. 
Zoals we gezien hebben, is iets wel of niet tonen in beide 
gevallen een artistiek statement dat pertinent kan zijn. 
Het is aan de kunstenaar om de voorstellingswijze te be-
palen die het best bij zijn werk past: tussen de soberheid 
van het frontaal afspelen in het donker en een ruimtelijke 
mise-en-scène die nauwer aanlsuit bij de podiumkunsten.
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Nottthing Is Importanttt (2007) is een drieluik dat gecreëerd werd in New York
door de Amerikaanse choreografe DD Dorvillier en componist Zeena Parkins.  
Het omvat de dansvoorstelling 9Bodies, de film Hamma Schwein G’habt (We Got Lucky), 
en de dansvoorstelling Darkpart. Geluid neemt in deze voorstelling vele rollen voor 
zijn rekening. Het treedt op als protagonist, betekenisgever, geraamte en textuur. 
De inhoud van het drieluik ontstaat via de eigen navigatie van de toeschouwers 
doorheen een breed spectrum van mogelijke manieren om waar te nemen. Door 
eerst te luisteren en dan pas te kijken, voelen en ruiken, slaat het publiek aan het 
verbeelden. 
De eerste twee delen vinden plaats in een intieme bioscoopzaal. Er hangen rode 
fluwelen gordijnen en een kristallen kroonluchter. Er staat een laag, wit podium 
met daarachter een projectiewand. De ganse bioscoopzaal baadt in licht. Na de 
film verhuist het publiek naar een grote donkere ruimte die zich achter de projec-
tiewand bevindt. Daar speelt Darkpart zich af. 

Notities bij Nottthing Is Importanttt 

dd dorvillier & danielle goldman
vertaald door Sally De Kunst

 © Zeena Parkins

© David Bergé
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9Bodies
De lichten geven geen begin aan. Je hoort een mini-ouver-
ture van violen, gevolgd door het geluid van een stuk hout 
dat gehakt wordt, en van voetstappen op een tapijt van 
bladeren. Een object vliegt drie keer heen en weer. Van de 
ene zijde van het podium naar de andere, voorbij de witte 
muur. Je kunt niet goed uitmaken wat het is. Je hoort het 
niet vallen. Je ziet het enkel vliegensvlug heen en weer 
gaan. Het is een zwart touw. Hoewel je het met je ogen 
kan waarnemen, blijven het materiaal, het gewicht en de 
zwaarte van het touw onhoorbaar. En dus onzichtbaar. 
De dansers betreden het podium en tonen in hetzelfde 
tempo delen van hun naakte lichaam. Voor elke ont-
bloting kiezen ze een nieuwe plaats op het podium. Elf 
minuten gaan voorbij. Je hoort opnieuw een viool. Haar 
verschijning is onverwacht. De gelaagde, schuivende 
tonen doen eerst denken aan een sirene. Dan zoemen 
ze als een zwerm bijen. De dansers beginnen de vormen 
van specifieke objecten unisono te reproduceren. Na tien 
minuten vormen ze een lijn tegen de muur. Een andere 
viool weerklinkt. 

Een danser breekt uit de opstelling en begint op snelle 
wijze een onleesbare, onzichtbare taak uit te voeren. De 
anderen vallen in, ze lijken elk hetzelfde onzichtbare 
object te manipuleren. De gelaagde vioolscore duikt weer 
op gedurende veertig seconden. Je hoort spastisch, cha-
otisch, snel getokkel en gepluk. De dansers smijten hun 
onzichtbare objecten tegen de muur. Ze gooien ook in de 
richting van een denkbeeldige muur. Ze rennen herhaal-
delijk op en neer. Met veel lawaai rapen ze hun gevallen 
objecten op. Opnieuw gooien ze die tegen de onzichtbare 
en de zichtbare muur. Je hoort een ritme in hun rennen, 
hun ademen en hun aanrakingen van de muur. Je ziet 
de dansers kijken naar hoe hun onzichtbare objecten 
onhoorbaar op de grond vallen. Tijdens de climax van het 
rennen en gooien verlaat iemand het podium. Het geluid 
neemt af. De dansers gaan af. Eén voor één, snel en niet al 
te plechtig. Ze zijn nu weg en de laatste viooltonen glijden 
in een pitch. Van hoog en smal naar laag en breed, tot het 
stil is. Het licht dimt en de film begint. 

Het geluid in 9Bodies vertolkt of beklemtoont geen enkele emotie. Het wijst ook niet op een ver-
haallijn. De korte opnames van verschillende viooltonen onderbreken periodes van stilte, en kade-
ren de onbeweeglijkheid en de actie op het podium. Deze scores smelten samen tot een tiende danser, 
wiens sonore gebaren referentiepunten zijn voor de hele choreografie. Contactmicrofoons aan de 
achterkant van het projectiescherm registreren niet alleen de momenten waarop de dansers het 
aanraken of ertegenaan leunen, maar ook wat er op het podium zelf gebeurt. Deze discrete geluiden 
worden door versterkers hoorbaar gemaakt voor het publiek. Zo ontstaat er een directe link tussen 
beweging en geluid. Wat de toeschouwers voor zich zien, horen ze via luidsprekers die dicht achter 
hen hangen. Door de intimiteit van de ruimte, de minimale bewegingen van de dansers en de viool-
fragmenten gaan de geluiden die afkomstig zijn van het publiek, deel uitmaken van de score. 

© David Bergé
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Hamma Schwein G’Habt (We Got Lucky)
In The Kitchen’s Blackbox Theater zie je hoe de Kerstvrouw 
haar eigen film regisseert en de hoofdrol erin speelt. Druip-
nat sleurt ze metalen vouwstoelen de tribune op. Vervolgens 
slaat ze er herhaaldelijk met een moker op. De montage 
van de film is ruw en gekapt. Het geluid loopt niet altijd 
synchroon met het beeld. Het leidt tot een crescendo van 
chaotisch kraken en verbrijzelen. De agressieve kakofonie 
van verbrijzeld metaal wordt doorspekt met humoristisch-
pathetisch trombonegeschal en -melodieën. Wanneer de 
Kerstvrouw moe wordt, transformeert het interieur van het 
real time theater naar een digitaal psychedelisch woud. Haar 
moker zweeft boven haar terwijl ze met haar hoofd naar 

beneden door de aarde wordt opgeslokt. De Kerstvrouw 
verdwijnt eenvoudigweg, terwijl haar moker stilletjes naar 
beneden glijdt. 
Je volgt Berme. Hij loopt, sprokkelt hout, hakt hout, en 
maakt een vuur aan. Fluitgeluiden zwellen aan en verwor-
den geleidelijk tot stem. We voelen de aanwezigheid van 
de muzikant. Er is een snelle opeenvolging van droge hak-
geluiden en close-ups van een bijl die houtblokken in twee 
splijt. De beelden worden snel voor- en achteruit gespeeld, 
zodat het niet duidelijk is of de blokken uit of aan elkaar 
gezet worden. Plots komt Berme weer in beeld, dit keer in 
close-up. Het beeld wordt zwart. Je hoort een laatste echo 
van de fluit. 

Hamma Schwein G’Habt (We Got 
Lucky) vormt het sonore hart van de 
trilogie. Hier zijn muziek en podiumge-
beuren het sterkst met elkaar verbonden. 
De muziek doet dienst als betekenisgever. 
Ze is performatief en staat in directe 
relatie tot de actie op het scherm, waarbij 
ze de kijkervaring nu eens versterkt, 
dan weer tegenspreekt, of ze gewoonweg 
muzikaal omlijst. Zo krijgen de twee 
hoofdpersonages, de Kerstvrouw en Berme 
de houthakker, reliëf. Arbeid, dat hebben 
deze twee met elkaar gemeen. Hun licha-
men zijn aan het werk. Ze zijn met elkaar 
verbonden door hun zware ademhaling 
– het hoorbare bewijs van inspanning. 
Ademhalen wordt beklemtoond als  
lichamelijke functie. 
Hetzelfde geldt voor de muzikant. Hij 
bespeelt instrumenten die pas geluid 
voortbrengen als er lucht in geblazen 
wordt. Zijn snakken naar adem maakt 
de ademhaling tastbaar. De gelaagde 
melodieën van fluit en trombone worden 
gemixt met bewerkte geluiden van hak-
ken en verbrijzelen. Net zoals in de andere 
luiken wordt het onzichtbare zichtbaar 
gemaakt door middel van geluid. De 
soundtrack tekent het beeld. 

© David Bergé
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Danielles Darkpart 
Mijn visie op dans werd geproblematiseerd door dit 
project waar ik in meedanste. Het switcht tussen twee 
performance-ruimtes die de beladen relatie tussen dans 
en cinema benadrukken. Terwijl ik me de fotografische 
bewegingsstudies van Edward Muybridge en Étienne-
Jules Marey voor de geest haalde (DD noemde een deel 
van Darkpart trouwens nonchalant de ‘Muybridge dance’), 
begon ik me te concentreren op de aspecten van de 
menselijke beweging die zich slinks onttrekken aan een 
filmopname. Tegelijk stelde ik me vragen over de fysieke 
processen en de affectieve verbanden die worden verdron-
gen door de gewoonte van de westerse toeschouwer om 
het visuele te laten primeren, en dans te reduceren tot een 
bewegend beeld. 
 Een verhoogde aandacht voor geluid verscherpte zowel 
mijn gevoel voor een intern ritme als voor een interne 
ruimte. Naarmate Darkpart vorderde, dijde dit bewustzijn 
uit en omvatte het ook de fysieke relaties tot andere li-
chamen in de kamer. Doordat we niet konden zien, com-
municeerden de dansers met elkaar door een hoorbaar 
contact met de vloer. Ons roffelen en slaan, in contrapunt 
vermengd met de opgenomen score, markeerden de ruim-
te. Na eventjes te hebben gesprongen, vielen we collectief 
op de grond, waarbij we ons lichaam ontspanden om lage, 
resonerende tonen te produceren. Vervolgens gleden we 
zacht over de grond, terwijl we ons snel omhoog duwden. 
De geluiden die werden voortgebracht door mijn hande-
lingen, voelden als uitlopers van mijn lichaam. 

Ik probeerde deze sonore galmen nauwgezet te projecte-
ren, en gewaar te worden hoe ze werden ontvangen door 
de toeschouwers. Het resultaat was een sensatie verwant 
aan een aanraking – geluidsgebaren van een ongewone 
intimiteit, die moeilijk te onderscheiden zijn in voorstel-
lingen waarin het zichtbare beklemtoond wordt. 
We wilden dat de geluiden van onze handelingen zoveel 
mogelijk hun eigen kracht zouden uitdragen, dus pro-
beerden we ons verlangen naar expressiviteit te verdrin-
gen. Dit was echter moeilijk, en tot op zekere hoogte on-
gewild. In het begin trokken we onze donkere kleren uit 
om onze huid te tonen, en ons lichtgekleurd ondergoed 
glinsterde wanneer de lichten langzaam aangingen. We 
kleedden ons zo stil mogelijk uit, omdat we de metaalach-
tige geluiden van opengaande ritsen wilden vermijden. 
Even later was het mijn taak om energiek heen en weer te 
lopen in de periferie van de ruimte. Het was uitdagend 
om in het donker te lopen, en elke aarzeling klonk als een 
stokkend ritme en een behoedzame voetstap. Het doel 
was evenwel om een gezwind getrappel te produceren, 
dat luider werd naarmate ik mijn snelheid opdreef. Een 
vriendin die was komen kijken, vertelde me achteraf dat 
deze geluiden beelden opriepen van verlaten steegjes of 
pikzwarte velden. Op haar kwamen ze over als geluiden 
die bij een wanhopige ontsnapping horen. Voor mij wees 
dat erop dat onnadrukkelijke geluiden – ongeacht hun 
intentie – betekenis kunnen geven en complexe sociale 
betekenislagen in zich kunnen dragen. 
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Vanuit visueel oogpunt bestaat Dark-
part uit de reductie of beperking van licht, 
het medium dat ons toelaat te zien. Het 
zien en het zichtbare zijn als het ware de 
inhoud. De duisternis functioneert als een 
stem. Die fysieke inhoud wordt grotendeels 
waargenomen door aanraking, geur en 
geluid. De voelbare beweging van de lucht 
telkens wanneer de dansers voorbijkomen; 
de geur van hun werkende lichamen; de 
geluiden van vallende, rennende, wande-
lende, springende dansers. We nemen de 
dansers niet zozeer waar als individuen, 
maar als lichamen. Het lichaam is tegelijk 
ook een soort stem. De auditieve inhoud 
heeft drie aspecten: het verwijderen van de 
spatiale dimensies van de geluidsbron (vier 
kanalen verspreid via 25 luidsprekers); het 
verlengen en meer gelaagd maken van een 
eerder gehoord stuk muziek uit de film (47 
seconden fluittonen worden uitgerekt tot 23 
minuten); de sonore nevenproducten van de 
choreografie, die zowel live als opgenomen 
zijn. Het ongeziene, schijnbaar ongelimi-
teerde spatiale geluidsveld resoneert als een 
stem in een niet-gelokaliseerd lichaam. 

Als we deze aspecten zouden kunnen schei-
den, zou het niet erg boeiend meer zijn. Het 
is net de spanning tussen de verschillende 
manieren van waarnemen die interessant 
is – zien zonder licht, horen zonder zicht, 
ruiken terwijl je in het donker luistert, 
onzichtbaarheid die als een tandem sa-
mengaat met de aanwezigheid van je eigen 
lichaam. Beperkingen doen ons een beetje 
meer of minder ons best doen, om waar te 
nemen en in vraag te stellen wat er is. Als 
toeschouwers nemen we onwillekeurig 
deel aan de voorstelling, door ons eigen 
dynamisch heen-en-weer bewegen tussen 
verschillende manieren van waarnemen en 
verschillende denkprocessen. We kunnen 
onze ogen dwingen om te zien, of ze net 
voldoende ontspannen zodat onverwachte 
vormen verschijnen en lijken te vervloeien 
met het trillende geluid. 
Je kan met open ogen totale duisternis 
ervaren, zodat iemands lichaam volledig 
onzichtbaar is. Nochtans kunnen we de 
dansers horen/voelen als ze voorbij ko-
men, en ze zelfs ruiken nadat ze een tijdje 
energiek hebben bewogen. Wanneer onze 
zintuigen geen referentiepunten kunnen 
onderscheiden (het geluid horen van een 

danser die voorbij rent, terwijl je totale 
duisternis ziet; of het geluid horen als een 
vibratie, zonder te kunnen bepalen waar 
het vandaan komt) is dit een bruikbaar 
soort van desoriëntatie. Er wordt geen spel 
gespeeld, er zijn geen schokkende verras-
singen in het donker. Er zijn interpuncties, 
en misschien een ritmisch aanzwellen, 
maar er is geen opzettelijke hoeveelheid 
spanning, niets dat de intentie heeft een 
universele ervaring te creëren

© Elizabeth Ward
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Weersta jij aan de lokroep van de Sirenen? Of verlies je
 alle grenzen uit het oog wanneer je opgaat in een soundscape? 

Ben je als Odysseus, die dapper de confrontatie aangaat, 
maar stevig ingesnoerd toch maar het zekere voor het onzekere 

neemt? Of erger nog: als Orpheus die elke verleiding 
met zijn eigen lied overstemt? 

En wat produceren ze nu precies, die verlokkelijke maagden? 
Zoetgevooisde melodieën, of repetitief storingsgeluid? 

Over mens en machine, glitches en digits, moeder en kind. 

De cursor. De sirene.

Ik kijk naar het lege document op mijn scherm. De cursor 
flikkert. De cursor roept mij aan, invoceert, als een knip-
perende betekenaar. De computer roept mij aan te typen.  
Ik werd trouwens reeds een hele tijd gepraaid en welkom 
geheten door mijn computer  voordat ik bij dit nieuwe werk-
blad kwam en ik voerde zelf een aantal gestes uit die telkens 
de gewenste resultaten bereikten. Ik word geïnvoceerd. En 
ik invoceer. Ik typ deze tekst. De cursor beweegt mee en 
tekent mijn aanwezigheid. Word Count telt mee, mijn acti-
viteit wordt genoteerd. Zolang de woorden komen, 'lééft' 
de computer. Ik stop. De cursor knippert. De cursor wacht, 
dienstbaar. Ik schrijf verder. De cursor loopt. Hij is mij 
steeds voor. Mijn verlangens en mijn intenties kan ik binnen 
de speelruimte van het toetsenbord kanaliseren, de cursor 
achtervolgend. De cursor als waarzegger, vooruit lopend op 
wat zal komen: precursorend.1

Als gebruiker van de computer krijg ik aanroepende of  
invocerende krachten. De gestes die ik maak roepen woor-
den op, zichtbaar gemaakt op het scherm. En ik heb ook 
andere invocationele krachten: met twee vingerbewegingen 
komt de tekst bijvoorbeeld uit de printer gerold. Op magi-
sche en technologische wijze is de computer een medium 
waarmee we demons kunnen oproepen. Elk van de demons 
geeft de gebruiker andere soorten krachten. 
Chris Chesher provoceert: De digitale computer is dood! 
Leve de invocationele media!2

In plaats van ‘computer’ is –aldus Chesher– het woord  
invocator een beter begrip om te spreken over de processen 
die er plaats vinden. Het ‘nieuwe’ aan de nieuwe media is 
volgens hem dat ze invocationele krachten bemiddelen: de 

kracht om iets aan/op/in te roepen. Invocatie komt van het 
Latijnse invocare. Dit betekent aanroepen. Chris Chesher 
gebruikt bewust een woord dat refereert aan magische of 
bovenaardse krachten: het aanroepen van een geest, een 
godheid, muzen, ... 
Het enige wat invocationele media van ons vragen is dat we 
gebruikers worden. Dat we de positie van een invocerend 
subject innemen. Wanneer ik een invocator gebruik, herhaal 
ik steeds gelijkaardige, maar nooit identieke processen, 
evenementen, gestes: ik druk op toetsen, maar niet steeds 
in dezelfde volgorde, ik beweeg mijn muis altijd een beetje 
volgens een ander patroon… Je zou dat refreinen kunnen 
noemen. Doorheen de tijd ontstaan er vele refreinen, die er 
voor zorgen dat ik mij thuis ga voelen bij de invocator. Na een 
tijd vervolledig ik de rituelen zonder mij nog af te vragen 
hoe ik het doe. Door de refreinen begin ik dus te bestaan als 
Gebruiker. Deze bemiddelde refreinen (invocaties) leunen op 
mijn verlangens, intenties, verplichtingen, affecten. Maar 
eveneens op de reeds aanwezige speelruimte die de machine 
biedt: de (spel)regels, codes, variabelen, condities, ... .
De vraag is niet of de computer mij als gebruiker verandert, 
of omgekeerd. De vraag is niet of ik controle heb over de ma-
chine, of de machine over mij. De machine is geen gesloten 
proces, maar is instabiel. De machine geeft de contouren aan 
van eindeloze mogelijkheden en transformaties.
De vraag is: wat verschijnt er in het rijk van het tussen? 
Tussen de hardware en de wetware? Tussen invocator en het 
lichaam? En tussen de invocationele acts van dat lichaam 
en de machine? De mens is het interval tussen de computer 
output en de input. Invocatie duidt op de krachten die heen 
en weer gaan tussen deze beide polen, tot op het punt dat ze 
niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. 

‘Vrienden, ’t is niet als het hoort, 

dat bij een of twee maar bekend is welke 

voorspellingen Circe, de grote godin, mij gedaan 

heeft. Daarom vertel ik het u, dat u weet 

wat uw lot is: of sterven,of, de gevaren omzeilend, 

de dood en het noodlot ontsnappen.
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Odyssee: de invocationele krachten van de sirenen.

De sirenes van een ambulance. Het alarm van een auto. 
De sirenes in oorlogsgebied. Sirenes worden geassocieerd 
met angsten en terreur. Ze roepen ons op waakzaam te 
zijn, kritisch. Ze zetten ons aan de oren af te plakken. 
Loeiende sirenes verklanken angst, terreur, vernieling…
Ook in het Homerische sirenenverhaal, waarbij Odysseus 
na zijn heldendaden huiswaarts tracht terug te keren, 
worden gezang en vernieling met elkaar in verband ge-
bracht. De onderdompeling in hun geluidsstolp doet alle 
andere geluiden vervagen. De omgevingsgeluiden worden 
achtergrondruis: off-scene. De sonorische verleiding van de 
sirenen heeft niemand ooit weerstaan. Rondom hen liggen 
de rottende lichaamsresten van hun slachtoffers. Er is een 
bepaalde ontvankelijkheid of permeabiliteit nodig om ge-
invoceerd te kunnen worden. Maar een volledige immersie 
door de klanken van de sirenen betekent dan weer het cata-
strofale verlies van alle lichaamsgrenzen, tot de dood toe. 
Op welke golflengte zenden de sirenen hun klanken uit, 
zodat elke passant niet anders kan dan meetrillen? Zijn 
de sirenen talentvolle singer-songwriters die hun eigen 
repertoire vertolken? Maar ze lijken geen eigen repertoire 
te hebben. Wat als het geheim van de sirenen net is dat ze 
zingen vanuit het oord van hun toehoorders? Luisteren 
naar de sirenen betekent dan meezingen. Ze roepen net 
datgene aan waar de passanten zich maar al te graag in 

verliezen. Geen enkele passant lijkt enige kritische waak-
zaamheid aan de dag te leggen. De sirenen zijn zo bekeken 
een soort waarzegsters of fungeren als horoscopen. Je 
moet reeds (onbewust) openstaan voor een boodschap om 
je er dan mee te identificeren. De sirenen lijken precursoren 
van het verlangen te zijn: ze voorzien je in een verlangen 
waarvan je nog niet wist dat je had. 
Waar zijn de stemmen van de sirenen dan? Hun stemmen 
zijn ongrijpbaar en alom aanwezig. Ze zingen rond. De stem 
losgemaakt van hun gedecolleteerde kelen. Ze zijn tegelij-
kertijd binnen en buiten de passanten.
De sirenen vertellen dus iets over de immersieve en pene-
trerende kracht van geluid. 
Odysseus maande zijn reisgenoten aan om hem in touwen 
te boeien, zodat hij geen vin kon verroeren, in de hoop te 
kunnen ontsnappen aan de onontkoombare toenaderings-
drang die ontstaat bij het horen van de sirenen. Via het con-
troleren van de onderdompelende sirenentechniek kan hij 
het zelfverlies aan banden leggen en hen toch beluisteren.
Het sirenenverhaal van Appollonius van Rhodos geeft een 
heel ander gehoor aan de krachten die aan het werk zijn. 
Daarin speelt Orpheus muziek op zijn lier om de klanken 
van de sirenen te overstemmen. Zo ontkomen de argonau-
ten aan de doodsdemon. De sirenenstemmen verdwijnen 
naar de achtergrond. Daar waar de Homerische sirenen 
een immersieve omgeving creëren waarin men zichzelf 
volledig verliest en de lichaamsgrenzen verdampen, wor-
den de rauwe en schrille klanken in het verhaal van de 
argonauten toegedekt met een melodische en talige laag. 
Drie posities verschijnen aan de oppervlakte. In de eerste 
plaats is er de positie van de volledige (catastrofale) on-
derdompeling en grensvervaging, die leidt tot zelfverlies. 
Zoals het Homerische sireneneiland waar van elke pas-
sant enkel nog rottende lichaamsresten achterblijven. Of 
er kan, zoals Orpheus, voor een benadering ‘van buitenaf ’ 
gekozen worden. Een afstandelijke, objectiverende blik 
ten aanzien van de artificiële, fictieve omgeving. De sto-
ring, het risico op vervreemding wordt hier toegedekt 
met een zelfmelodie. Orpheus heeft volledige controle 
over welke geluiden hen wel en niet zullen omgeven. Hij 
creëert zoals de huidige iPodgeneratie een auditief im-

Eerst dan maande ze mij de stem  der 

geruchte sirenen met haar betoverende 

klank en haar bloemenweide te mijden. 

Ik was de enige die het mocht horen, 

maar u moet mij boeien in een goed strak 

zittend touw, zodat ik geen vin kan 

verroeren,rechtop tegen de mast, met het 

touw daaraan stevig bevestigd.Als ik u 

smeek of het bevel geef het touw los te 

maken, zorg er dan voor, me met nog meer 

touwen aan banden te leggen.’3 
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muunsysteem dat de omgevingsgeluiden uitsluit. Deze 
benadering van buitenaf doet het risico op aurale inlij-
ving, inboezeming en penetratie teniet. De sirenen ver-
dwijnen in achtergrondruis en hun invocationele krach-
ten krijgen de kans niet om in werking te treden. 
De benadering die de complexiteit van de invocationele 
krachten laat verschijnen is die van Odysseus: hij neemt 
het risico maar probeert dat in bepaalde mate onder con-
trole te houden. Hij speelt het magnetische spel zodat een 
onbestemde ruimte zich kan openen. De touwen zijn een 
manier om het magnetisme in zekere mate aan banden te 
leggen. Het sirenenverhaal toont ons het verlangen naar 
de onmiddellijkheid en de volledige overgave. Een fanta-
sie die erg vaak speelt in virtuele werelden. 

Immersiviteit en penetratie:

de fonotoop van moeder en kind.

 Immersiviteit en penetratie zijn steeds eigenschappen 
geweest van de aurale wereld en vormen tevens een pri-
mordiale ondertoon voor de ik-vorming van het subject. 
Deze eigenschappen heeft geluid ook gemeen met invoca-
tionele media, zoals Janne Vanhanen4  aangeeft: 'This kind 
of flux and mutability of digital media makes it into an immersive 
environment, rather like sound.' Christophe De Boeck5 bena-
drukt dat geluid anderzijds ook mee opgeslorpt wordt 
in het (post-)digitale universum, waar 'het verdampt' kan 
worden 'in codereeksen': 'Het is een immersieve omgeving waar 
een medium niet langer exclusief gedefinieerd is ten opzichte van 
andere media en waar alles, zoals in de transmutatiedromen van een 
alchemist, van het ene ogenblik op het andere kan transformeren.' 
De immersieve omgeving roept steeds de problematiek 
op van de rekbaarheid van onze lichaamsgrenzen en de 
mobiliteit van ons lichaamsbeeld. Een objectieve afstand 
als dusdanig is uiteraard niet mogelijk in een immersieve 
omgeving. Je zit er middenin: je ervaart het en analyseert 
het tegelijkertijd.  Dat geldt ook voor geluid. 
De overgave is uiteraard niet 'volledig'. Ons ‘ik’ lost niet 
volledig op en onze lichaamsgrenzen vervagen niet zo-
als in het geval van een psychoticus, of de passanten die 
bezweken aan de toenaderingsdrang tot de sirenen. Er is 

nog steeds een symbolische rand aanwezig. De technische 
controle –de spelregels waarbinnen het (virtuele) spel zich 
afspeelt of de touwen van Odysseus– zijn ankerpunten 
om de contouren in stand te houden. We wéten dat we te 
maken hebben met een spel, een kunstinstallatie, ... een 
geconstrueerde omgeving, en tegelijkertijd laat die ons 
via de reële zintuiglijke ervaringen en het spel van invo-
caties vergeten dat we te maken hebben met 'technologie'. 
Mijn lichaamsgrenzen worden verruimd, uitgerekt, semi-
permeabel gemaakt. 
Peter Sloterdijk6 duidt een analogie aan tussen wat hij het 
sirenenstadium noemt en de sonore verhouding van de 
foetus met de moeder. De foetus en de zwangere vrouw 
staan in een psycho-akoestische en resonerende verhou-
ding tot elkaar. Het kind zit in een immersieve sonore 
wereld. Onderzoeken wijzen erop dat een foetus reeds in 
de moederbuik geluiden filtert. De tijd in de moederbuik 
zou anders een constante geluidsfoltering zijn: zowel 
de organen van de moeder als haar stem en de geluiden 
van buitenaf vormen de akoestische omgeving van het 
kind. Het zet Sloterdijk ertoe aan om te stellen dat het oor 
vooraf gaat aan het oog. Het ‘ik’ ontstaat via het oor en 
niet zozeer via het oog (zoals in het spiegelstadium van 
Jacques Lacan). 'Mensen komen voort uit psycho-akoestische  
resonanties.' Het voorbeeld van de sirenen geeft parallel 
hieraan een ik-vormende structuur weer die via het oor 
plaatsvindt. De placenta, de navelstreng, de geluidsgol-
ven zijn niet aanwezig als objecten voor het kind, want er 
staat geen subject tegenover. Je kan hier moeilijk spreken 
van twee strikt te onderscheiden polen. Moeder en kind 
zijn, aldus Sloterdijk, nobjectief. Daarmee bedoelt hij 
dat subject en object niet strikt van elkaar gescheiden 
kunnen worden. Net zoals de invocationele refreinen (het 
automatisme van je muisbewegingen, typbewegingen, het 
aanklikken…) die je laten vergeten dat je met een compu-
ter werkt. Of een virtuele wereld, waar je je tijdelijk niet 
bewust bent van de gebruikte technologie omdat je je over-
geeft aan de gecreëerde wereld en ermee verknoopt raakt.

U
lysses en de Sirenes, akg-im
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De stem: storingen op de zelfmelodie.

Deze ongrijpbare materialiteit van de stem maakt de kern 
uit van de invocationele krachten van de sirenen. Als hun 
stem vast te grijpen was, zou het spel niet gespeeld wor-
den. Het is niet duidelijk wat ze zingen, maar ze zingen 
‘iets’ dat het verlangen van de passanten doet aanzwellen 
en waar ze zich maar al te graag in verliezen. Ze zingen 
dus op een bepaalde manier vanuit het oord van hun toe-
hoorders, als een soort waarzegsters.
Orpheus daarentegen is wat hij zingt. Het is een zelfspie-
geling, zijn zelfmelodie, waar geen vreemde elementen in 
binnendringen. Het is de ervaring te kunnen spreken en 
te kunnen geloven dat je samenvalt met wat je zegt. Het 
zijn woorden, een lied. Maar de stem verstoort de zelf-
transparantie en het narcisme. De stem behoort noch het 
sprekend subject toe, noch de toehoorder. Dit aspect van 
de stem kan tevens nobjectief genoemd worden.
Wanneer ik spreek, verlies ik mijn woorden aan de buiten-
wereld. Maar ‘mijn woorden’ zijn niet van mij: ze worden 
mij als het ware ook toegefluisterd vanuit de buitenwe-
reld. Ze roepen mij aan. In die zin zijn woorden steeds 
gestolen. Maar vanaf het moment dat je ze uitspreekt 
worden ze ook weer gestolen van jou. Je verliest de woor-
den aan de buitenwereld. En nog méér: als ik spreek, dan 
hoor ik mezelf ook gesproken worden. De stem gaat verlo-
ren in de woorden, maar mijn beenderen trillen mee. Het 
stemobject (de mond, de stembanden, de tong) valt nooit 
samen met de stem. De pure materialiteit van de stem kan 
niet gegrepen worden. 
In de stemklank zelf zijn er ook bijgeluiden, een ruis die 
daaronder verdwijnt: het speeksel, de geluiden van de 
tong en de mond… In Evasion, or how to perform a tongue escape 
in public, een project van geluidskunstenaar Christophe 
Migone uit 2001, wordt het paradoxale karakter van de 
stem op de spits gedreven. Hij stak microfonen in zijn 
mond die de microscopische en vleselijke geluiden ver-
sterken. Hij steekt zijn tong uit zo ver als hij kan en zo 
lang hij kan. 
Zo probeert hij de stem als restklank te evoceren. Door 
zo’n extreme nabijheid te creëren snijdt hij in de paradox 
van de stem. Het zijn inkervingen in de vleselijkheid, de 

materialiteit van de stem. Het zijn geluiden, klanken zon-
der taligheid, zonder te spreken. Geluiden die de vlese-
lijkheid openplooien. Migone zoomt in op de drempel van 
het spreken. Datgene wat aan de pogingen tot het spreken 
vooraf gaat. De rest die ons tevens achtervolgt: 'The re-
mainder is that addition to language that comes back to haunt it, 
to stagger its signifier on the way to completion, to intervene with 
a stutter, which for Migone brings the body up into words, a soma-
tic jag, as communicable glitch, 'where communication breaks to 
communicate its incommunicability.'7 
De vleselijkheid waarop Migone insnijdt, ontwricht de 
illusie van een ‘vol’ spreken. Alsof je kan samenvallen met 
wat je zegt, en in het geval van Migone: samenvallen met 
de materialiteit van de stem. Deze vleselijkheid werkt als 
een storend element. De paradox van het stemobject ligt 
besloten in zijn tong.

Transparantie en glitch.

'The whole notion of glitch is tied up to an 'auditive' thoughtform, 
which approaches the world as a multiplicity of processes rather 
than a pre-set field of objects.'8

In I am sitting in a room (1969), een project van geluidskun-
stenaar Alvin Lucier, wordt vertrokken van de spraak zelf. 
Hij vertrekt van zijn eigen stem. Maar hij stottert: er is 
een glitch in zijn spraak. Met een microfoon neemt hij zijn 
stem op in een ruimte. Deze opname speelt hij opnieuw 
af, waarbij hij tegelijkertijd een nieuwe bandopname 
maakt. Deze laatste speelt hij opnieuw af en hij neemt het 
geluid van het afspelen simultaan op,  enzovoorts. Deze 
procedure herhaalde hij tweeëndertig maal. Doorheen het 
proces komen de artefacten van de gebruikte media (de 
bandrecorder, de microfoon) meer en meer op de voorgrond 
te staan in de opname, evenals de geluiden van de ruimte 
zélf: de resonantie van de ruimte, de omgevingsgeluiden...
Zijn eigen stem wordt het geruis. Er blijft niet veel meer 
van over, tenzij een vage herinnering aan zijn gestotter, 
dat een bepaald ritme insinueert en de ongrijpbare kern 
van de geluidsband vormt. Door zijn stem te gebruiken 
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toont hij hoe de mens verknoopt is met zijn omgeving. 
'Het oor is het orgaan dat intimiteit en openbaarheid met elkaar 
verbindt.'9 Het gestotter als intieme kern blijft doorsche-
meren als een ongrijpbaar iets. Tevens is het vermengd 
met de ruimte en de gebruikte technologie. Het proces 
zorgde voor een interpenetratie tussen de verschillende 
polen. De omgeving (de virtuele omgeving, de dagelijkse 
omgeving…) bestaat niet als een onafhankelijk buiten. 
Het is geen op zichzelf staande ruis waar het zelfbewuste 
subject constant uitkiest wat wel of niet betekenisvol is. 
Voor bepaalde boodschappen van buitenaf zijn we ont-
vankelijk om dat er iets in ons is dat ermee verknoopt. 
Andere worden weg gefilterd. 
In glitch-muziek wordt de achtergrond, de horizon van 
de postdigitale media kenbaar gemaakt. Daar waar het 
bij Alvin Lucier over het gebrek in de spraak ging en bij 
Migone over de glitch als stemobject, gaat het hier over de 
storingen in de digitale technologie zélf.  (Post-) digitale 
media kleven vast aan ideeën van transparantie, beheers-
baarheid, helderheid, objectiviteit. De glitch is een manier 
om daar een vreemd en ongrijpbaar element te laten bin-
nen sluipen. Een ‘iets’ dat ontwrichtend werkt. 
Kim Cascone10 beschreef deze pogingen om de zelftrans-
parantie van het medium te doorbreken en het medium als 
instrument te tonen. Hij probeert de storingen, fouten, het 
risico, het falen binnen te halen in een medium dat geasso-
ciëerd wordt met zuiverheid en perfectie. 
De glitch creëert een breuk in de overgang van de realiteit 
naar het oor van de luisteraar. En door dat te doen krijgt het  
betekenis. Het be- tékent zo het proces van de technologie 
of de technologie zélf als instrument.  Wanneer ik mij over-
geef in een performatieve en invocationele omgeving en 
dan bijvoorbeeld plots over een draad struikel, dan word ik 
herinnerd aan de geconstrueerde technologische situatie. 
De glitch kan als een component van het creatieve proces 
gebruikt worden, waar hardware-, software- en wetware-con-
flicten een noodzakelijke rol spelen in de ontwikkeling 
van het kunstwerk. Maar de glitch op zichzelf kan ook 
gerepresenteerd worden. In bepaalde glitch muziek, die 
gebaseerd is op clicks, cuts, en de ruis van de technologie 
zelf wordt de glitch zelf betekenis-vol en niet kwetsbaar of 
ongrijpbaar meer. En dan wordt het een recursief gege-
ven: het verhaal begint opnieuw. Het ongrijpbare wordt 
bevroren in betekenis. We komen dan opnieuw in de 
buurt van de auto-immune zelfmelodie van Orpheus. Het 
risico is dat de glitch op zich dan de esthetiek wordt, ten 
nadele van de andere mogelijke inhouden. 
Glitches als een ontwrichtend en oncontroleerbaar ding 
zijn de motor van een invocationeel proces. Zowel de 
technologie als de gebruiker worden getransformeerd. 
Vanuit wat er verschijnt tussen de verschillende media 

en de mensen, vanuit hun invocaties, de mogelijkheden 
om nobjectief te zijn, vanuit de (im)materiële en territo-
riale grenzen, kan het discours insnijden op de aan- en 
afwezige gedaantes. Waar zijn we als we ge-immerseerd 
worden door geluid en virtuele media? Waar zijn we wan-
neer we over kabels struikelen, het systeem faalt, ... ? Hoe 
permeabel en mobiel zijn onze lichaamsgrenzen? De 
vragen naar deze transformaties en processen wijzen op 
de performatieve aard van geluid en invocationele media 
en niet zozeer de representatieve aard, die maar al te vaak 
geformuleerd wordt vanuit een strikte scheiding tussen 
wat binnen en buiten ligt.

 'In het muurloze huis van de tonen zijn de mensen veranderd in 
dieren die samen-horen. Ze zijn, behalve wat ze verder nog mogen 
zijn, sonosferische communards.'11

C U R S O R  |  |  | 
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47

b b b

charivari Serenade van lawaaierige 

muziek op potten en pannen, waarmee 

een lokale gemeenschap in vroegmodern 

Europa het signaal gaf niet akkoord te 

gaan met bepaalde huwelijken of seksu-

ele contacten. Van een noisy pestscène 

aan het raam tijdens een eerste huwe-

lijksnacht, transformeerde de traditie 

doorheen de eeuwen eerst via een over-

bezorgde poging om boze geesten uit 

cruciale wittebroodsweken te weren, tot 

een vorm van protest tegen sociaal afge-

keurde huwelijken. 

cocktail party effect Het vermogen om 

interessante geluiden te onderscheiden 

van een achtergrond vol irrelevant la-

waai. In een kamer waar verschillende 

gesprekken plaatsvinden, kunnen we 

ons zo focussen op één ervan terwijl we 

de rest negeren. Het effect hangt samen 

met de luistervaardigheid om geluids-

bronnen te lokaliseren in de ruimte. Stel 

dat dezelfde kakofonie van gespreksge-

luiden in hoge kwaliteit opgenomen zou 

worden via twee kanalen, dan zouden 

luisteraars er niet in slagen individuele 

conversaties even adequaat te volgen. 

De verenging van de ruimte naar slechts 

twee luidsprekers verhindert dat. Door 

geluidskanalen uit diverse richtingen te 

laten komen, kan het cocktail party effect 

dus ook ingezet of uitgelokt worden. Dat 

is wat gebeurt tijdens het gebruik van 

surround-technieken in film en theater.

debureau effect Benoemt de nieuwsgie-

righeid naar nooit eerder voortgebrachte 

klanken. De term werd geïntroduceerd 

door Michel Chion. Hij verwijst naar films 

waarbij zwijgende personages plots hun 

stem laten horen. Zo’n ingreep kan con-

trast markeren of lokt ontgoocheling of 

teleurstelling uit bij een publiek.

Chion vond inspiratie voor dit effect bij 

de Franse mimespeler Jean Debureau, 

van wie het publiek de stem pas te horen 

kreeg tijdens een juridisch proces op het 

einde van zijn carrière. Hopen Parijse 

fans vonden in de negentiende eeuw hun 

weg naar het gerechtsgebouw, om de 

stem van hun beroemde Pierrotvertolker 

te aanhoren. Dat het daarna helemaal af-

gelopen was met de idoolstatus van deze 

acteur, bleek exemplarisch voor andere 

fenomenen die aan het debureau effect 

onderhevig zijn: één keer ontdekt, slaagt 

de nieuwe geluidsbron er niet meer in 

nog veel interesse op te wekken. 

dode kamer  Ook wel anechoïsche ka-

mer genoemd. Absorbeert geluid maxi-

maal, waardoor wanden, vloer en pla-

fond geen enkel geluid reflecteren. Dat 

maakt de ruimte ideaal voor het verrich-

ten van akoestische metingen. Absolute 

stilte biedt deze kamer dan weer niet. De 

anekdote wil dat John Cage, toen hij een 

dode kamer bezocht, tegen zijn ver-

wachting in geen perfecte stilte aantrof. 

Hij ontdekte namelijk twee geluiden: 

één hoog, één laag. Het hoogfrequent 

gezoem bleek van zijn zenuwstelsel te 

komen, het laagfrequent gesuis van zijn 

bloedsomloop. Vanuit deze vaststelling, 

dat absolute stilte niet bestaat, zou Cage 

zijn 4’33’’ gecomponeerd hebben – een 

beroemd geworden avant-gardewerk in 

drie bewegingen, waarvan de partituur 

geen enkel geluid aangeeft.

echolocatie Het menselijk vermogen 

om objecten, zelfs als ze niet goed 

zichtbaar zijn, te lokaliseren op basis 

van hun echo of galm. Dat is mogelijk 

door de aanwezigheid van meer dan 

twintigduizend haarcellen in onze oren. 

De haren van deze cellen gaan door 

opgevangen geluidsgolven in de vloeistof 

van het binnenoor bewegen en vertalen 

deze beweging in zenuwsignalen, die 

vervolgens zeer precies door de hersenen 

geanalyseerd worden. Die analyse kan 

verregaande gevolgen hebben: vroeger 

hadden kapiteins op schepen bijvoor-

beeld de gewoonte om in dichte mist te 

fluiten naar de onzichtbare flanken van 

een rivier. Aan de manier waarop de echo 

terugkeerde, kon de bemanning opma-

ken of het er zanderig was of rotsachtig. 

Naar het schijnt kon zelfs de aanwezig-

heid van houtbalken in het water op die 

manier ontdekt worden. 

fonomnese Fenomeen waarbij men zich 

een klank verbeeldt, zonder het effectief 

te horen. Deze mentale activiteit gebruikt 

daarvoor het inwendig gehoor – bijvoor-

beeld tijdens muziekcompositie, of om 

geluiden die te maken hebben met een ge-

beurtenis in het verleden als herinnering 

op te roepen. Niet te verwarren met anam-

nese (het effectief horen van klanken roept 

bepaalde gebeurtenissen in het verleden 

op) en ‘rémanence’ (het mentaal blijven 

horen van geluid dat al gestopt is). 

meer: p. 19  +  59
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3/ STEM:    Waarom is men zo gefascineerd door de menselijke stem 
     en het horen van de eigen stem?  Welke rol speelt de stem  in jouw werk?

ddv: Mijn stem is mijn belangrijkste instrument. Hoewel ik ook wel eens geluidseffecten gebruik, is de brute 

kracht en de veelzijdigheid ervan de as van de muziek. Ook bij optredens met anderen draait al de rest om die as. 

Het gebruik van mijn stem in de muziek is een voortzetting van het gebruik van mijn lichaam in mijn perfor-

mances. Extreem, op de rand van het onuitstaanbare. 

arthur sauer: Die fascinatie is aangeboren. De stem speelt een rol in mijn werk als drager van 

teksten, en stemsynthese speelt een rol bij de verbeelding van de luisteraar. Ooit wel eens een vrou-

wenstem gehoord die in een tijdsbestek van enkele minuten langzaam daalt door een pitchshifter? 

simon williams: Ik geloof dat we ons op een onbewuste manier vertrouwd en/of ver-

vreemd voelen door de resonantie van onze eigen stem. Mijn eigen stem afgespeeld horen, 

is nog een ander gevoel. Ik vraag mij steeds af: wie bezit de stem? Waar is de stem? 

Ik beschouw de relatie van de stem tot het lichaam als iets wat tegelijkertijd binnen én bui-

ten is. Het is fascinerend: je spreekt, en tegelijkertijd hoor je jezelf ‘gesproken worden’. Alsof 

je stem werd gestolen. Behoort die stem het lichaam toe, of de luidspreker?  

 

maarten van cauwenberghe: Tot nog toe heeft de stem nog niet zo’n toonaangevende rol gespeeld in mijn 

werk, misschien wel omdat mijn eigen stem niet om aan te horen is. Dit is echter stilletjes aan het veranderen en 

ik experimenteer meer en meer met stem. Maar dan eerder de stem als geluidsbron, en minder als zang. Het is 

super om met een stem geluiden te creëren en die dan te bewerken. De mogelijkheden zijn oneindig. 

yves de mey: De fascinatie voor stem heeft verschillende redenen. Stem is het ultieme commu-

nicatie-instrument, een instrument dat rechtstreeks verbonden is met het menselijke brein. Een 

stem is het product van een aantal unieke fysieke factoren en de boodschap die de stem overbrengt, 

is in theorie ook nog eens het product van een individu. Stem is bijgevolg zowat het meest kenmer-

kende aspect van een mens. Stemmen kunnen gecatalogeerd worden, een stem roept associaties 

op, verbindt de menselijke luisteraar met een menselijke bron, en is ook de recipiënt van taal.

 

david helbich: Wat ik uitdagend vind is: een stem bevrijden van zijn potentieel voor taal. Dat zou niets 

anders dan ontvreemding zijn. Heel vruchtbaar voor de kunst, natuurlijk. Ik hoorde net Mike Patton opnieuw, 

in de Ancienne Belgique. Hij probeert hard (en erg goed!) om de stem te instrumentaliseren. Maar zijn succes is 

net het falen van dat niet-spreken zonder woorden. Ik hou van de overgang van de stem naar het ademhalen en 

weer terug. En van de kracht van de stem om te imiteren. En dat die stem niet gelijk is aan de mond.

‘...the voice is a good way to 

project perception into the 

world because it shares sound 

with hearing.’

Douglas Kahn, Noise Water Meat

‘...il n’y a aucune voix humai-

ne au monde qui ne soit objet 

de désir - ou de répulsion...’

Roland Barthes: La musique, la 

voix, la langue (L’Obvie et l’obtus,1982)
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aernoudt jacobs: Het frequentiebereik van het menselijk gehoor is afgesteld op de stem. Een anekdote: tijdens een 

gehoortest worden enkel de belangrijkste frequenties gemeten die overeenkomen met de stem. Er zijn theorieën (neuro-

biologie en antropologie) die staven dat zingen de allereerste vorm van communicatie is. Over het algemeen vind ik het 

problematisch om met de stem te werken omdat het direct invloed heeft op de inhoud (van een bepaalde tekst). Veel wer-

ken op de stem kan de inhoud nodeloos compromitteren. Ik vind het daarom interessanter te werken op de kwaliteit en de 

directheid van de stem. 

pierre bastien: Ik ken deze fascinatie niet. Voor mij is de menselijke stem 

het minst interessante muziekinstrument. Ik gebruik het bijna nooit.

 

peter van hoesen: De stem is directer dan enig ander instrument. Uitvoerder en instrument zijn één geheel. 

Ik hou ervan de analoge, natuurlijke eigenschappen van de stem te combineren met het digitale, om beide kleu-

ren te laten versmelten tot iets wat refereert aan beide werelden, maar toch op zichzelf staat. Mijn werk met Bent 

Object is daar een voorbeeld van. Daar was het uitgangspunt de fusie tussen stem en proces. 

marc appart: De stem is essentieel in mijn werk binnen dans. De 

stem doet zijn intrede op de momenten waar de choreografie toena-

dering en communicatie zoekt met het publiek of met de dansers. De 

stem is als het eerste element van geluid. Het is daar waar de techno-

logie niets vermag, het is daar en het is rijk, gevarieerd, dierlijk, mooi.

 

steve heather: De stem gebruiken is een manier om ingang te vinden in de ge-

luidswereld en natuurlijk geeft het maken van zo’n fysiek geluid een enorme kick.  

Heel ons lichaam produceert, vibreert, resoneert, absorbeert en reflecteert geluid. 

Ik vermoed dat het op de ene of andere manier laten zweven van je stem in de lucht 

– of je nu zelf de klanken produceert of dat ze op voorhand opgenomen zijn – iemand 

‘groter dan het leven zelf ’ maakt. Dat is altijd fijn, zeker op een podium.

 In mijn eigen stukken gebruik ik vaak mijn eigen teksten (maar niet steeds mijn eigen 

stem). In fear lab, een samenwerking met Siegmar Zacharias en Xander de Boer, wer-

den alle geluiden en teksten door draadloze hoofdtelefoons gestuurd  terwijl we een 

live film maakten. Zo creëerden we een geïsoleerde, individuele omgeving voor elke 

toeschouwer (de stem begeleidde je bij de creatie van je eigen fantasie in je hoofd). In 

het stuk met Ivana Müller, While we were holding it together, was een groot deel van 

het geluidsontwerp specifiek gemaakt om de illusie te creëren van stemmen die door-

heen de ruimte bewegen, van het ene lichaam naar het andere. 

3/ STEM:    Waarom is men zo gefascineerd door de menselijke stem 
     en het horen van de eigen stem?  Welke rol speelt de stem  in jouw werk?



50 4/ AUDITIEF-VISUEEL   Leven we in een visuele cultuur, waarbij het luisteren onderdrukt wordt? 
           Zijn we ‘ongetraind’ in het luisteren? 
                                                      Hoe uit zich dat in het werken binnen een theatrale context?

arthur sauer: Beeld zonder geluid is een dooie diashow. Geluid maakt ruimte bij beeld. Goed luiste-

ren vereist oefening. Bij multimediale presentaties met geluid worden er verbanden gelegd met het geluid 

en is er ruimte voor buitenmuzikale associaties. Dit kan ook van het echte luisteren afl eiden, wat in het 

theater vaak zal gebeuren. In een multimediale context geldt voor ieder element dat het ondergeschikt is 

aan het idee dat voor het voetlicht gebracht moet worden.  

ddv: Luisteren wordt helemaal niet onderdrukt in de visuele cultuur. Het is niet voor niets dat Coca 

Cola reclame met catchy tunes wordt opgesmukt en niet met het geratel van bakken over een transport-

band. Er is bijna geen enkel beeld in de visuele cultuur (behalve het merendeel van de puur beeldende 

kunst) dat los kan staan van geluid. En niet zomaar wat geluid, maar zeer selectief, gericht en uitge-

kiend geluid. Geluid is veel meer van toepassing in het sturen of controleren van mensen dan visuele 

beelden. Zo zijn hoge tonen in winkelcentra bedoeld om rondhangende jongeren weg te houden, of 

worden getrainde dj’s door de openbare vervoersmaatschappijen ingezet om de zenuwen te bedaren in 

metrostations.

simon williams: In theater is het gemakkelijk om geluid in deze positie te plaatsen. Geluid dient vaak als achtergrond voor 

performers of als decor. Eerder dan dat geluid onderdrukt wordt, zou ik zeggen dat het misbegrepen wordt.

 

yves de mey: We leven uiteraard in een visuele cultuur, met het traditionele bombardement van visuele impulsen als een 

steeds groter wordende constante.  Maar we leven evenzeer in een auditieve, of misschien zelfs een audio-cultuur. Er is uiteraard 

een verschil in tolerantie tussen beeld en geluid, wat wellicht het gevolg is van een minder grondige training, misschien gekop-

peld aan een kleinere interesse voor de auditieve kant van sensoriële impulsen.  

Luisteren is, biologisch beschouwd, ondergeschikt aan kijken – in die zin dat ons brein visuele prikkels automatisch boven 

auditieve prikkels plaatst. Dus, getraind of niet, we hebben puur fysiek weinig resistentie.  

De grote moeilijkheid van het werken met louter geluid is dat een doorsnee publiek al snel verlangt naar visuele prikkels, 

alsof er een collectieve behoefte is om beeld en geluid altijd tegelijkertijd te ervaren. De aanwezigheid van geluid is zelden een 

probleem, maar het is eerder de afwezigheid van beeld die shockeert. Wat ik daar meestal uit afl eid, is dat beeld blijkbaar een 

hoger entertainmentgehalte heeft dan geluid. Een andere vaststelling is dat geluid vaak wordt beschreven aan de hand van 

visuele vergelijkingen, wat omgekeerd wellicht heel zelden het geval is. 

david helbich: Ik denk zelfs niet dat luisteren noodzakelijkerwijs getraind moet worden. Wel dat het concentratie vergt. Natuurlijk stop-

pen we nooit met horen en dus is er geen ‘black-out’ in geluid. Maar luisteren heeft een bewuste richting (of richtingen) en heeft de differenti-

atie van tijd en momenten nodig. ‘Hinhören’ in het Duits. Actief versus passief.  In het theater zijn zowel het luisteren als het horen in beschou-

wing te nemen en te controleren. Vaak denk ik dat dansvoorstellingen waar muziek aan te pas komt, ons eerder doen horen en verblinden, dan 

dat ze ons doen luisteren en kijken. Het kan helpen, natuurlijk... De vraag wordt interessanter binnen de context van een concert: de beperkte 

mate waarin visuele cultuur onderzocht wordt in deze scène vol freaks, is verbluffend! 

 

peter van hoesen: We zijn ongetraind in het richten van onze aandacht. Dit heeft niets te maken met geluid en/of beeld, 

maar met informatie en onze verwerking ervan. De theatrale context vormt hierop (meestal) een uitzondering, aangezien de 

omgeving aanzet tot concentratie, tot ‘intenser’ beleven. Op het eerste zicht lijkt het me dan ook een ideale positie om muziek 

te presenteren. De link binnen het theatrale tussen geluid en drama lijkt dit alleen maar te versterken. 

aernoudt jacobs: We zijn meer geneigd de ogen te sluiten om aandachtig te luisteren, dan de oren dicht te stoppen om aandach-

tig te kijken. Het sluiten van de ogen brengt een verschuiving van onze perceptie teweeg, het geeft de mogelijkheid om als het ware 

auditief scherp te stellen. Ik denk dat het in de menselijke conditie zit om het visuele te laten primeren. Het kijken is directer. Luis-

teren vraagt een andere concentratie en heeft ook een tijdsgebonden aspect. Omwille van deze verschillen is, denk ik, het luisteren 

‘Sight isolates, sound 
incorporates.’

w. j. ong

‘We are more offended 
when a loud car tears down 

the street than when an 
ugly one does.’

max lord

© Anna Rispoli en David Helbich
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over het algemeen ‘ongetraind’. Zowel in een muzikale als een theatrale context. In een theatrale context zijn horen en zien de 

belangrijkste zintuigen. Het gaat om een constante wisselwerking tussen beide. Hierdoor kan geluid erg verschillende gradaties 

en concentraties aannemen zonder dat het altijd onmiddellijk als evident wordt waargenomen. De performatieve context is een 

erg goeie plek om geluidsexperimenten te doen, omdat de beleving daar erg direct en driedimensionaal is. 

pierre bastien: Ik zou luisteren en kijken niet tegenover elkaar plaatsen – zolang we niet spreken 

over dove en blinde mensen. Maar ik zou wel een onderscheid willen maken tussen sommige artistieke 

velden waar wel of geen nood is aan ondersteuning door geluid. Dans, theater en cinema hebben bijvoor-

beeld meestal geluid nodig om vertolkt of getoond te worden. In het geval van architectuur, schilder- of 

beeldhouwkunst werkt muziek op zichzelf, wat betekent dat het op zich al erg krachtig is. Als je de nood 

voelt om er een beeld bij te plaatsen,  betekent dat volgens mij dat de muziek op zich niet sterk genoeg is. 

Het is in dat geval beter om de muziek te herwerken dan om er extra beelden bovenop te kleven. 

Om even terug te komen op blinden en doven, we treden zelden op voor een compleet blind publiek. 

Een luisteraar is ook een toeschouwer, en een symfonisch orkest aan het werk zien, of een brass band of 

eender welk traditioneel ensemble, is altijd al indrukwekkend geweest. Moderne muziek zal zijn kracht 

niet verliezen door te tonen hoe het gemaakt wordt. Mijn eigen ervaring leert me dat ik beter commu-

niceer met de luisteraars wanneer ik hen de bron toon van elk geluid dat ze horen. Ze zullen zelfs meer 

genieten van de muziek wanneer ze het proces begrijpen en het mechanisme zien achter het aanslaan 

van de drum of het strijken van de snaren. Toch is dit geen theater: het is nog steeds muziek die je kunt 

voelen doorheen je oren, je huid, je zenuwen, je hersenen, en – waarom niet? – ook doorheen je ogen.

maarten van cauwenberghe: Ik denk dat de rol van muziek en geluid onderschat wordt. 

Onbewust is die volgens mij voor iedereen van groot belang. Altijd geweest trouwens, want zoals Plato al zei:

 

steve heather:

marc appart:
Tijdens mijn samenwerking met Arco Renz hebben we geprobeerd om het geluid en de dramaturgie op mekaar te 

betrekken, in die zin dat het geluid zich gedraagt als betekenisvol in relatie tot de rest (dans, licht, scenografi e) – maar 

ook in de zin dat deze specifi citeit integraal deel uitmaakt van het geheel, en sterk verbonden is met beweging, of de 

kwaliteit van het licht. Ik heb het moeilijk met de idee van suprematie van geluid door beeld. Dan moeten we ons ook 

afvragen waar we staan met de smaak, de reuk en de tast. Ik denk dat het allemaal veel complexer is. Als ik denk aan de 

zin ‘sight isolates, sound incorporates’ dan klinkt dat wel juist, maar in onze stedelijke omgeving lopen mensen zowat 

overal met iPods rond, en dat doet mij eerder het tegenovergestelde zeggen.

muziek

Is een morele wet

Zij geeft ziel aan het universum,

vleugels aan de geest

Vlucht aan de verbeelding

Charme aan het verdriet

Vrolijkheid en leven aan alles.

Het is de essentie van orde

En dient alles 

wat rechtvaardig, goed en mooi is.

Als ik muziek maak voor dans en theater, vind ik het van 

groot belang dat deze ten dienste staat van het groter 

geheel. Dit is volgens mij één van de moeilijkste aspecten 

binnen het creëren. Het geluid moet goed zijn, maar 

tegelijk niet té veel aandacht opeisen. Een moeilijke even-

wichtsoefening. Het moet alles ondersteunen en soms 

sturen, het moet verrassen, een sfeer opwekken of een sfeer 

aanvallen en omverwerpen. Het kan alles bepalen, maar 

dat mag niet te opvallend zijn.

 

‘Sound is listening 
in images.’

Bjarni Helgason

© Herbert Gairhos

© Ellen Vandepitte voor Echo.Base

©  Peter van Hoesen
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KWARTET
De Filmfabriek
Kwartet is én een opwindend rollenspel 
én een clash tussen giganten. Het is 
de liefde op zijn grimmigst, die kapotbijt 
tot het op is en anderen fijnmaalt 
om zichzelf te vermaken. DE STANDAARD
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www.toneelhuis.be
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HET TONEELHUIS WERKT MET SUBSIDIES VAN DE STAD ANTWERPEN,
DE PROVINCIE ANTWERPEN EN DE VLAAMSE OVERHEID 
VU: LUK VAN DEN BOSCH, JODENSTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN 
VORMGEVING: DOOREMAN & HOUBRECHTS

30 jaar Kaaitheater wordt gevierd met 11 producties die 

de jongste 10 jaar sterk gekleurd hebben: tien reprises door kunste-

naars die bij het Kaaitheater welbekend zijn en één 

wild card: Ivana Müller, een artieste voor de toekomst. 

En dat alles krijgt u voor de feestprijs van 6 euro per voorstelling. 

TRISTERO, Abigail’s Party • IVANA MÜLLER, While We Were 

Holding It Together • TINE VAN AERSCHOT & CLAIRE MARSHALL, 

I have no thoughts, and this is one of them •

FORCED ENTERTAINMENT, First Night • EMIO GRECO | PC, Extra Dry •

ABATTOIR FERMÉ, Moe maar op en dolend •

ZOO/THOMAS HAUERT, Cows in Space • CHARLOTTE VANDEN EYNDE

& KURT VANDENDRIESSCHE, MAP ME • XAVIER LE ROY, Self Unfinished •

RAIMUND HOGHE, Lettere amorose • JÉRÔME BEL, The Show 

Must Go On • PAK, Are you fit for Kaaitheater? •

free party: PONI IN CONCERT •

extra: BOEK HUMUS 3 + twee colloquia

www.kaaitheater.be
02/201 59 59

1977-2007

KAAI
THEATER
�30�

Shuffle
18>29.09.07

Kaaitheater & Kaaitheaterstudio’s

kaaitheater



0708: BEPROEFD REPERTOIRE EN PREMIERES

… Pareltjes van verschillende regisseurs 

IK VAL… VAL IN MIJN ARMEN (JOHAN SIMONS) | IK WIL DAT JIJ 
EEN BEER WORDT (SANNE VAN RIJN) | PLATFORM (JOHAN SIMONS)
MAGNA PLAZA (WUNDERBAUM) | OPENING NIGHT (IVO VAN HOVE)
MARTENS (BART MEULEMAN EN KOEN DE SUTTER) | ÜBER (SANNE VAN RIJN)
HET LEVEN EEN DROOM (JOHAN SIMONS) | MAETERLINCK (CHRISTOPH
MARTHALER) | ORESTEIA (JOHAN SIMONS) | WUNDERKEUZE (WUNDER-
BAUM) | DE ASIELZOEKER (JOHAN SIMONS) | UTOPIA GMBH/HANGENDE
TUINEN (PETER VERHELST)

… aangevuld door nieuw werk :

TIEN GEBODEN (JOHAN SIMONS) | MERLIJN (JOHAN SIMONS) INSTINCT
(JOHAN SIMONS) | KAMP JEZUS (WUNDERBAUM) | FORT EUROPA (JOHAN
SIMONS) | DE KONING STERFT (AUS GREIDANUS JR.)

... en we zetten de huisruil met onze collega’s uit Toneelhuis
Antwerpen verder en versturen eenzelfde uitnodiging richting KVS
Brussel. Ook Tg Stan en Ceremonia krijgen vrij spel in onze zaal.

Vraag onze uitgebreide seizoensbrochure aan en reserveer nu uw abonnement op 09 225 01 01 en www.ntgent.be 
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Knippen en plakken van geluid

Acteur en componist Pepijn Caudron (1975) is al sinds 
zijn twaalfde in de weer met bandopnemers en geluids-
fragmenten. ‘Mijn platenkast is mijn instrument. Dat 
bronmateriaal is als een kreng, een dood beest dat ik 
nieuw leven inblaas. Samples van die platen creëren een 
referentiekader in mijn composities. Ik refereer aan de ge-
schiedenis, ik citeer, en dat kan niet met nieuw materiaal. 
De klankkwaliteit van oude captaties is bijvoorbeeld heel 
belangrijk voor de beleving. Een op bakeliet opgenomen 
bluesplaat heeft een specifieke sfeer. Het heeft geen zin 
om die te imiteren. Omwille van copyright, breid ik die 
geluidssamples in mijn werk verder uit met veldopnames, 
sessiemuzikanten, of wat eigen gepruts met een doosje 
lucifers en een contactmicrofoontje.’
‘Mijn muziek klinkt niet als typische laptopmuziek. 
Mensen herkennen het als Kreng. Veel heeft te maken 
met de keuze van de klanken. Ik heb een voorliefde voor 
duistere, lage tonen, op de rand van het hoorbare. Die 
manifesteren zich vooral fysiek, in je buik en in de reso-
nantieruimten in je hoofd. Ik geloof sterk in die directe 
fysieke impact van muziek. Muziek werkt niet seman-
tisch, zoals taal. Een artikel over de Belgische fusion jazz-
groep Aka Moon deed mij inzien hoezeer muziek anders 
op ons inwerkt dan taal. Aka Moon was bij pygmeeën in 
Centraal-Afrika te gast. Fabrizio Cassol had voor hen op 
sopraansax, dus in een hoog register, het kinderliedje 
Frère Jacques gespeeld. Voor die pygmeeën klonk dat opge-
wekt en feestelijk. Nadien speelde Michel Hatzigeorgiou 
hetzelfde op zijn bas, in een laag register. Nu klonk de-
zelfde melodie voor de toehoorders depressief, somber. 
Ze hadden niet eens door dat het om dezelfde melodie 
ging. Ze begrijpen dat geluid dus niet als een vorm, maar 
gaan af op de directe, fysieke impact. Het was alsof dat 
mij bevestigde in mijn keuze om minder bezig te zijn met 
het intellectueel organiseren en structureren van geluid, 
en meer met de fysieke impact ervan. De basisvragen zijn: 

wat is klank, en wat kun je ermee doen? Voor de Abat-
toirvoorstelling Tourniquet (2007) had ik bijvoorbeeld de 
subbassen onder de tribune gezet, zodat iedereen mee in 
trilling werd gebracht.’
Toch noemt Caudron zijn composities nog steeds muziek. 
Het gaat nog altijd om de kunst van stukjes geluid in een 
bepaalde volgorde en verhouding ten opzichte van elkaar 
te plaatsen. Geluidsontwerp, geluidskunst of sound-
scapes zijn zo bekeken allemaal manieren om muziek te 
maken. ‘De Amerikaanse avant-gardecomponist John 
Cage schreef in 1952 een stuk voor stilte, met de titel 4’33’. 
In dit stuk doet een pianist gedurende 4 minuten en 33 
seconden niets anders dan de bladen van zijn partituur 
omslaan. Dat verplicht de luisteraar om het overige geluid 
dat aanwezig is, in zich op te nemen. Cage wou bewijzen 
dat elke klank muziek is als je die als dusdanig benoemt.’ 
Cage plaatste op die manier stilte op hetzelfde niveau als 
muziek, maar demonstreerde meteen dat volkomen stilte 
niet bestaat. Zelfs in een volledig geluidsvrije kamer hoor 
je nog het pompen van je eigen bloedsomloop. Het effect 
is dat de luisteraar zelf moet bepalen waar het lawaai 
ophoudt, en de muziek begint. 

De emotionele impact van stilte: 

horen, zien en voelen

Op zijn MySpace-pagina stelt Kreng uitdagend: ‘Noise 
lost its power to insult. Silence hasn’t.’ Waarom de nood-
zaak tot beledigen? En waarom is stilte daartoe een beter 
middel? ‘Beledigen is voor mij synoniem met een emo-
tionele reactie uitlokken. Dat is een positief effect van 
muziek. In de lijn van Cage dichtte Morton Feldman stilte 
een bijzondere rol toe in zijn composities. Na één frase, 
zelfs één noot, volgt tien seconden stilte. Zo word je erg 
nieuwsgierig naar wat komen gaat. Die spanning is heel 
inspirerend. Ze verschilt van het alomtegenwoordige la-
waai in de grootstad, zoals toeterend verkeer, rinkelende 
gsm’s, loeiende sirenes, pompende muziek uit auto’s of 

Kwade olifanten en happende kettingzagen
Een gesprek over geluid in het theater van Abattoir Fermé 

bram de cock Het Mechelse theatergezelschap, Abattoir Fermé, pleegt in zijn 
werk vaak een aanslag op de zintuigen en de referentiekaders van de 
kijker. In die groteske, associatieve tochten door de verbeelding slaat 
bellenman Kreng, het muzikaal alter ego van Pepijn Caudron de 
grote trom. Maar de grondtoon is stilte, zo blijkt.
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cafés… Onze hersens hebben geleerd dat lawaai te filteren 
en te plaatsen is. Op café kunnen we ons bijvoorbeeld 
concentreren op de stem van een gesprekspartner, onge-
acht de vele achtergrondgeluiden. Door die gewenning 
heeft lawaai, als element in een compositie, veel van zijn 
emotionele kracht verloren. Echte stilte kan meer con-
fronterend zijn. Dat wil niet zeggen dat ik geen lawaai of 
ruis ga gebruiken in mijn muziek. Alles hangt af van het 
moment en de context.’
Caudron werkt hoofdzakelijk voor Stef Lernous van Abat-
toir Fermé en Piet Arfeuille. Voor die laatste componeerde 
hij de muziek van Hamlet (2005). ‘Piet is een impressio-
nist. Bij hem is alles meer verinwendigd, meer intimis-
tisch, kleiner. Stef daarentegen is een expressionist: alles 
is uitvergroot, veruitwendigd. Met die twee regisseurs 
kan ik twee registers bespelen.’ Het lijkt evident dat bij 
het impressionisme van Arfeuille ook stilte en rust horen, 
maar hoe rijmt de hang naar stilte van Kreng met het ex-
pressionisme van Abattoir Fermé? Caudrons werk haakt 
in op het onderzoek van Abattoir Fermé naar de kracht 
en de meerduidigheid van het beeld. De beeldende, quasi 
tekstloze voorstellingen zoals Moe maar op en dolend (2005), 
Testament (2006) en Tourniquet (2007) noemt Caudron 
‘stille’ voorstellingen, ondanks de nadrukkelijke plek 
van de muziek, ook in narratieve zin. ‘In de tekstvoorstel-
lingen waaraan ik meewerkte, zoals de Chaostrilogie 
(Indie, Tinseltown en La La Land), moest ik ruimte laten 
voor tekst en beeld. Mijn verhaal als componist werd naar 
het tweede plan geduwd. In de tekstloze voorstellingen 
ligt het verhalende voor de helft in mijn kamp. Beeld en 
geluid worden evenwaardige narratieve componenten.’ 
Maar daarom hoeft de compositie nog niet de helft van 
de aandacht van de kijker/luisteraar op te eisen. Idealiter, 
denkt Caudron, merk je ze niet eens op. ‘Stilte’ betekent 
dat de toeschouwer de compositie niet bewust registreert, 
maar ondergaat. ‘Wanneer een toeschouwer de vraag 

“Wat vond je van de muziek?” beantwoordt met “Ah, was 
er dan muziek?” dan heb je je werk goed gedaan.’ 
Die ‘stilte’ vinden in de stormachtige, bruuskerende voor-
stellingen van de laatste jaren, is Caudrons grote uitda-
ging. ‘Mijn ideale score zou volledig gegenereerd worden 
op het podium zelf, bijvoorbeeld door een decor. Ik zou 
graag zien dat de muziek niet meer uit speakers komt of 
op een geluidsdrager  vastligt. Hoe dat moet, weet ik nog 
niet maar we zullen bij Abattoir Fermé ooit wel uitkomen 
bij een volledig ontmenselijkte, ontzielde voorstelling. 
Zoals in Tourniquet: de spelers staan daar en ze ‘doen 
gewoon’. Vertaal dat naar een decor dat eveneens ‘gewoon 
doet’, wat betekent dat dan op het gebied van klank? Dat 
onderzoek moeten we nog voeren. Picasso zei ooit: “If you 
know exactly what to do, then what’s the point in doing 
it?” En gelijk heeft hij.’

De dramaturgie van geluid: 

bekrachtigen of ontkrachten?

De voorstellingen van Abattoir Fermé zoeken een modus 
vivendi tussen de klankband en de radicaliteit en brutali-
teit van de teksten, beelden en handelingen. Het creatieve 
principe in de regie en de compositie blijft evenwel juxta-
positie of het ter wille van het contrast naast elkaar plaat-
sen van de meest uiteenlopende elementen. Daarin kan de 
klank steeds twee kanten op: bekrachtigen of ontkrachten. 
‘De klankband van Tinseltown (2006) verzuipt in een teveel 
aan informatie. Ik bespeel een heel breed referentiekader: 
de openingstune van 20th Century Fox, popcorn, heavy 
metal, klassieke muziek,… kortom een potpourri van 
klanken die het mierennest van associaties in het hoofd 
van het hoofdpersonage, Walter Pateet, vorm geven. Dat 
is een manier om de tekst te bekrachtigen. Testament gaat 
over overdaad, pijn, verdriet, dood. Daarom gebruikte ik 
agressieve klanken: toeterende free jazz blazers die mijn 



58  1 Naar: Chesher, Chris,  Layers of code, layers of subjectivity,beschikbaar op het internet: http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backis-sues/j005/Articles/cchesher.htm2 Chesher, Chris, Why the digital computer is dead, beschikbaar op het inter-net: gepubliceerd op 4/4/2002, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3343 Homerus, Odyssee, vert. H.J. de Roy van Zuydewyn, Amsterdam: De Ar-beiderspers 1992, Boek XII, v. 154-1644 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3125 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschap-pen, Onderzoeksrapport,  Universiteit Antwerpen, Departement Thea-terwetenschappen, beschikbaar op het internet: http://www.audiostore.org/index.php?type=releases&txt_id=39&lng=eng6 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003.7 LaBelle, Brandon, Background Noise: perspectives on sound art, The Conti-nuum International Publishing Group Inc., 2006, p. 136.8 Vanhanen, Janne, Loving the Ghost in the Machine, beschikbaar op het internet: gepubliceerd op 26/11/2001, www.ctheory.net/articles.aspx?id=3129 Sloterdijk, Peter, Sferen. Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.10 Cascone, Kim, ‘The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music’, in Computer Music Journal, MIT Press, 24:4 Winter 2002 .11 Sloterdijk, Peter, Sferen, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2003, P. 340.
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vriendin steevast associeert met kwade olifanten, en ‘num-
ber stations’. Dat zijn dode punten op radiogolffrequenties 
die in de jaren ‘70-‘80 tijdens de Koude Oorlog gebruikt 
werden om cijfercodes door te sturen: een hoop ruis met 
cijfercombinaties die herhaald worden. Je begrijpt niet wat 
er gezegd wordt, enkel dát er iets gezegd wordt. Testament 
is als een ingewikkeld computerprogramma dat niet kan 
draaien omdat de hardware het niet kan verwerken. Het 
is alsof je Windows zou willen draaien op een oude Com-
modore 64. Die Commodore kan dat niet aan, net zoals 
onze hersens de dood niet kunnen verwerken. Ook daar 
bekrachtigt de klankband het gebeuren.’ 
Caudron gelooft echter ook sterk in het ontkrachten van 
een scène met geluid. ‘Voor Moe maar op en dolend kon ik 
niet illustratief werken. De expliciete beelden eisen hun 
eigen bestaansrecht op, maar als je ze op zich zou bekij-
ken, dan zou je je bescheuren. De muziek die ik eronder 
schoof is dan weer doodsaai als je er gewoon naar luistert. 
Maar de beelden en de muziek werken goed in combinatie 
met elkaar. Ze creëren de juiste spanning net omwille van 
die tegenstelling. Hoewel er tussen beeld en klank geen 
direct verband bestaat, wordt de kijker er wel toe verleid 
om daarnaar te blijven zoeken. Anderzijds biedt de klank-
band soms ook versterking: een druppelende kraan, een 
vliegje dat rond zoemt van links naar rechts, samples uit 
horrorfilms, veel ruis, het geluid van een onophoudelijk 
slaande deur, hoewel er geen deur op de scène staat… Dat 
zijn beschrijvende klanken. Ze suggereren een situatie, 
een context. Je creëert een universum door dingen naast 
elkaar te plaatsen die niets met elkaar te maken hebben. 
Dat gebeurt ook in Tourniquet. Terwijl mensen zich klaar 
maken om naar een feest te gaan, laat ik lage frequenties 
horen die beknelling communiceren. Dat is het tegendeel 
van een opgewekte, feestelijke sfeer.’
Er zit niet veel logica achter deze keuzes. Het werkt, of 
het werkt niet. ‘Ik leer bij Abattoir Fermé heel veel over de 
dramaturgie van geluid. Hoe je met geluid een vertelling 
kan opzetten die niet aan taal gebonden is maar aan de 
associaties die klank oproept bij toeschouwers. Iedere toe-
schouwer brouwt zijn persoonlijke verhaal, zijn drama-
turgie uit wat wij aanbieden. We willen rondspoken in het 
hoofd van de toeschouwer. We doen dat zonder dingen te 
intellectualiseren of te benoemen. We zetten geen drama-
turgie op schrift. Een te concrete narratieve uitwerking 
werkt dikwijls remmend en vernauwend. We volgen ons 
instinct, onze onderbuik. Die impulsiviteit laat zich niet 
in een academisch jargon vatten. Onze dramaturgie is as-
sociatief en emotioneel. Bij Testament zijn we daar heel ver 

in gegaan. Daar ís de vorm de dramaturgie. De mensen 
hadden het daar moeilijk mee, ze hebben nog niet geleerd 
van zo te kijken en te luisteren.’ 
In de voorstellingen van Abattoir Fermé is klank meer 
dan een voorgeprogrammeerd geluidstapijt dat uit de 
luidsprekers rolt. De actie, de acteurs en de rekwisieten 
zijn vaak ook rumoerig, wat een grappig, grotesk effect 
oplevert. En daarmee een soort van publiekslouterende 
ontlading. Het totale klankbeeld is een luidruchtig feest 
van rondhappende kettingzagen, vuurspuwende slijp-
schijven, rinkelende takels, uitputtend gehoest en gehijg, 
hysterische, schrille spreekstemmen, knarsende raderen, 
ronkende dieselmotoren en pruttelende koffiezetappara-
ten. ‘Ik heb geen probleem met die andere geluidsbron-
nen. Als er een toneelattribuut is dat geluid kan maken, 
geef ik het een plaats. Ik verdoezel dat niet. Mijn klanken 
zijn niet echt, ze komen uit software en luidsprekers, ter-
wijl de kettingzaag die in Tinseltown op een meter van de 
eerste rij vervaarlijk door de lucht zaagt, onontkoombaar 
concreet is. Dat kan ik nooit bereiken met mijn klank, 
maar ik kan het wel versterken. In de voorstelling toont 
de pornoregisseur Walter Pateet (vertolkt door Chiel Van 
Berkel) zijn filmpje op een televisietoestel aan het pu-
bliek. Dat filmpje heeft de grofste klankband die ik ooit 
maakte. Het geluid begint eerst op de tv en wordt vervol-
gens afwisselend links en rechts versterkt door de luid-
sprekers in de zaal. Zo krijg je een ronddraaiend effect 
waardoor je als kijker meegezogen wordt in de geluidsbrij 
van het filmpje. Door dat afleidingsmanoeuvre kan Chiel 
op het achterplan de kettingzaag in gang trekken en naar 
voor komen zonder dat je het door hebt. Als je dat filmge-
luid dan wegtrekt, komt de kettingzaag des te verrassen-
der en luider aan.’ 
Het lijkt mijlenver verwijderd van de stilte waarmee 
Caudron op een alternatieve manier heftige reacties pro-
beert uit te lokken, maar het effect is hetzelfde en daar 
gaat het uiteindelijk om bij Abattoir Fermé. Het is de nood-
zakelijke hefboom om de referentiekaders en associaties bij 
de toeschouwer open te breken. Elke voorstelling roept een 
nieuwe context op, een nieuwe sfeer en daaruit volgt een 
geëigende strategie om met stilte en lawaai om te gaan. Het 
hangt er dus vanaf wat een voorstelling vanuit haar eigen-
soortige dramaturgie nodig heeft van geluid. Vast staat dat 
geluid het beeld en de tekst volgt en niet omgekeerd. Ook 
stilte is aan die beperking gebonden.
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fonotonie Ook wel: effet fonotonique. 

Verwijst naar het euforisch gevoel dat 

opgeroepen wordt door een bepaalde 

luisterervaring, wat vrijwel meteen een 

bepaald gedrag uitlokt: iedereen veert 

op, begint te dansen, gebaren worden na-

gebootst, enz. Dit verklaart ook waarom 

muziek beluisteren dikwijls een stimu-

lerende rol kan spelen tijdens dagelijkse 

activiteiten, alleen of in groep.

glitch Genre binnen elektronische 

muziek waarin mechanische of on-

natuurlijke geluiden worden gebruikt. 

Glitchmuzikanten zijn daarbij vaak 

geïnteresseerd in alle geluiden die onge-

wenst ontstaan tijdens het digitaliseren 

van muziek. Deze glitches zijn gewoon-

lijk erg kort en nemen de plaats in van 

traditionele percussie of andere akoes-

tische instrumenten. Hier geen drums, 

bas of piano – maar blips, clicks, scratches, 

glitches, squeals, squiggles, clanks, cuts, 

scrapes, cracks, buzzes, pops, hovers, pulses, 

hiss en noise. 

granulaire synthese Sample-gebaseerde 

compositietechniek waarbij een klein 

stukje geluid in minuscuul kleine onder-

deeltjes wordt versnipperd (duizendste van 

een seconde). Deze grains worden vervol-

gens via filters en effecten gemanipuleerd 

en opnieuw samengesteld. Het resultaat 

is een nieuwe, ruisachtige klankwolk, die 

alle frequenties van het brongeluid bevat. 

Tegenwoordig bestaat er heel wat software 

om granulaire synthese toe te passen. 

De techniek bestond echter al in analoge 

vorm: een magnetische band in kleine 

stukken knippen, in een andere volgorde 

gooien en opnieuw aan elkaar vastplakken. 

objet sonore Term geïntroduceerd door 

Pierre Schaeffer om het kleinste deeltje 

binnen een geluidsomgeving te beschrij-

ven dat volledig – dus onafhankelijk van 

de geluidsbron – op zichzelf staat. Op-

genomen klanken konden op die manier 

beschouwd worden als ‘echte’, evenwaar-

dige geluiden. Zie ook: schizophonie. 

  

plunderphonics Term uitgevonden 

door de Canadese componist John Os-

wald om een muziekpraktijk te beschrij-

ven waarin popmuziek naar lieve lust 

‘geplunderd’, gesampled en geremixed 

wordt – meestal humoristisch bedoeld. 

schizofonie Verwijst naar de scheiding 

van een origineel geluid van haar elek-

tro-akoestische reproductie. Verontrust 

door de ontwikkeling van opnametech-

nieken in de twintigste eeuw, wou R. 

Murray Schafer met deze dramatische 

term de grens duidelijk stellen: originele 

klanken hangen vast aan de mechanis-

men waardoor ze geproduceerd worden, 

elektro-akoestische klanken zijn kopieën 

en mogen gereproduceerd worden op 

andere tijdstippen en plaatsen. Zie ook: 

objet sonore.

Sharawadji effect Overweldigend 

gevoel dat iemand kan overvallen bij 

het aanhoren van bepaalde muziek, een 

klank of een hele geluidsomgeving. De 

schoonheid ervan zou zo onbevattelijk 

groot moeten zijn, dat men de indruk 

heeft meegevoerd te worden naar een 

plaats ver hier vandaan… Alhoewel de 

term exotisch klinkt – ze werd al in de 

zeventiende eeuw geïntroduceerd door 

reizigers die van China naar Europa te-

rugkeerden – zit de kracht van een échte 

Sharawadji naar het schijnt verscholen 

in de banaliteit van de klank waaruit ze 

voortkomt. Geef dus de moed niet op.

spectromorfologie Discipline, geïn-

troduceerd door Pierre Schaeffer, die 

de interactie in elektro-akoestische 

muziek beschrijft tussen geluidsspectra 

en de manieren waarop ze veranderen 

en gevormd worden binnen een bepaald 

tijdsverloop. Deze manier van denken 

stelt de kwaliteiten van een dynamisch 

klankspectrum voorop – eerder dan het 

traditionele compositiemodel waar  

specifieke noten binnen een metrische 

structuur functioneren. Het resultaat 

van een spectromorfologische beschrij-

ving is een driedimensionaal geluids-

beeld: een verloop in tijd volgens een 

frequentie-as en een amplitudeniveau.

Un-Ort Fenomeen waarbij een perfor-

mance het effect simuleert van aanwe-

zigheid en authenticiteit, terwijl deze in 

werkelijkheid niet aanwezig zijn.

Vococentrisme Term geïntroduceerd 

door Michel Chion, die hiermee de heer-

sende rol van de stem wou benadrukken. 

In audiovisuele media staat die volgens 

hem aan de top van de geluidspiramide: 

men hoort altijd eerst de stem, daarna 

muziek, tot slot lawaai. 

<TITEL> audiolexicon
<AUTEUR> maarten soete
<TITEL> ALLES wat je graag over geluid wilde weten, maar na zoveel programmaboekjesjargon  
en zelfzekere receptiepraat niet meer luidop durfde vragen: een audiolexicon voor BEGINNERS.

59
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5/ GELUID-RUIMTE   Welke rol speelt ‘ruimte’ voor jou in relatie tot jouw werk?

arthur sauer: Een belangrijke. Met mijn stichting The Game of Life hebben we een op WaveFieldSyn-

thesis gebaseerd geluidsweergavesysteem gebouwd. Zie de website www.gameofl ife.nl. Interessant is dat 

een dergelijke precieze ruimtelijke weergave heel andere eisen stelt aan de muziek die ervoor gecompo-

neerd wordt. In het theater kan net zo goed gespeeld worden met de lokalisatie van geluid. Hoe zorg je 

ervoor dat de plaatsing van het geluid een betekenis krijgt? Door geluiden los van elkaar in de ruimte te 

plaatsen, krijgen ze een geheel andere relatie tot elkaar. Door geluiden op dezelfde plaats te zetten, fuseren 

ze eerder met elkaar. Hier bestaan geen harde regels voor. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de 

invloed van de plaatsing van geluid op de perceptie van het geluidsbeeld dat je maakt. 

ddv: Het is een valstrik om te denken dat sommige muziek enkel of beter past in bepaalde 

ruimtes. Afgezien uiteraard van de technische vereisten van bijvoorbeeld een symfonieorkest, 

moet je als muzikant elke ruimte aankunnen. Wij hebben er altijd een punt van gemaakt om op 

diverse plekken op te treden, gaande van fabriekshallen tot woonkamers. In relatie tot ruimte 

speelt enkel de afstand tot het publiek een rol, die in het beste geval wordt herleid tot nul. 

simon williams: De ruimte weerspiegelen is essentieel. Indien mogelijk hou ik eraan de ge-

luidsomgeving van de ruimte te absorberen vooraleer ik in de studio van start ga. Deze vraag naar 

de rol die ruimte speelt, houdt verband met de vraag waar geluid in de ruimte zelf gemanipuleerd 

kan worden, wat kan leiden tot inspirerende resultaten. En dan is er ook nog ruimte in geluid…

yves de mey: Ruimte is misschien wel één van de belangrijkste elementen in mijn werk. Het 

defi niëren van een ruimte, het suggereren, het tastbaar maken van grenzen en materie, het werken 

met de bestaande omgeving, met de dimensies van een decor... Het zijn allemaal elementen die een 

kader scheppen waarin de harmonische inhoud zijn plaats kan vinden. Een deel van mijn werk, 

vooral dan met Christoph De Boeck/Audiostore, behandelt ruimte als akoestisch gegeven, als dé 

plaats waar het geluid zich manifesteert, en niet zozeer als de plaats waar het waargenomen kan 

worden. Ook de creatie van een ruimte door bepaalde materialen is een deel van het onderzoek.  

david helbich: Het ruimtelijke aspect is altijd aanwezig maar wordt slechts af en toe benadrukt. Tijdens 

mijn voorstellingen met Shila Anaraki, Keine-Spiele en Keine-Spiele mehr, werd er wél sterk op gefocust. 

In Keine-Spiele mehr wandelen we voornamelijk met het publiek door de (theater)ruimte, tot Shila boven 

onze hoofden – heel hoorbaar – een gelijkaardig parcours afl egt. Hierdoor wordt de transformatie van 

onze ervaring van (de) ruimte, naar onze verbeelding ervan in gang gezet. In de context van The Mobility 

Department of The Temporary Institute organiseerde ik wandelingen met verschillende concepten. Ruimte en 

beweging, een cliché dat betekenisvol wordt als de uitvoerder niet de enige is die beweegt.

aernoudt jacobs: Vanuit de architectuuropleiding die ik volgde, heb ik een nauwe band met ruim-

telijkheid. Ik zie mijn klankwerk als een logische voortzetting daarvan omdat er veel overeenkomsten 

zijn tussen muziek en architectuur. Architectuur is gebaseerd op ruimtes van solide constructies, ge-

luid kan ook fysisch zones begrenzen. Klank in een bepaalde ruimte geeft bovendien altijd informatie 

over haar ruimtelijk kwaliteit. Elke ruimte heeft zo een eigen akoestische vingerafdruk. 

 

arthur sauer
thesis gebaseerd geluidsweergavesysteem gebouwd. Zie de website www.gameofl ife.nl. Interessant is dat 

een dergelijke precieze ruimtelijke weergave heel andere eisen stelt aan de muziek die ervoor gecompo-

neerd wordt. In het theater kan net zo goed gespeeld worden met de lokalisatie van geluid. Hoe zorg je 

ervoor dat de plaatsing van het geluid een betekenis krijgt? Door geluiden los van elkaar in de ruimte te 

plaatsen, krijgen ze een geheel andere relatie tot elkaar. Door geluiden op dezelfde plaats te zetten, fuseren 

ze eerder met elkaar. Hier bestaan geen harde regels voor. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de 

invloed van de plaatsing van geluid op de perceptie van het geluidsbeeld dat je maakt. 

‘I like our music to feel
 three-dimensional.’

David Gilmour

‘Like a car speaker blasting 
too much music, sound 

overfl ows borders. 
It is boundless on the one 

hand, and site-specifi c 
on the other.’

Brandon LaBelle
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maarten van cauwenberghe: Ruimte als in ‘ruimte laten binnen je muziek’. Dit is in mijn ge-

val iets dat je door de jaren heen meer en meer leert. In het begin durf je al eens je geluidscreaties vol 

te steken. Je gaat je op kleine details focussen, waardoor je het geheel uit het oog verliest. Je moet 

durven ruimte laten, durven niet  spelen. Het juiste geluid op de juiste plaats, dat is de kunst.

Ruimte als in ‘de ruimte, de plaats waar het geluid opgenomen is of vandaan komt’ is voor mij ook 

een heel belangrijk aspect. In mijn werk speel ik bijvoorbeeld vrij vaak met verschillende types van 

galm en echo. Zo kan je een ruimtelijk gevoel toevoegen aan je geluiden. 

Maar ook de plaats waar je een microfoon zet om een geluid op te nemen, is van belang. Een micro-

foon op tien meter van een piano, in een afvoerbuis kan tot fantastische effecten leiden en een heel 

andere ruimtelijke dimensie toevoegen dan de klassieke manier om een micro te plaatsen.

Ruimte als in ‘de theaterzaal’ is tenslotte ook van belang. Voor het theaterpubliek is het bijvoor-

beeld een totaal andere ervaring als het geluid vooraan uit de speakers komt, of uit de speakers 

achteraan op de scène. 

peter van hoesen: Binnen de muzikale context is er voor mij: 1) Ruimte als een abstract mentaal gegeven – de 

ruimte die ontstaat door de muziek. Wanneer ik werk, bevind ik me in deze ruimte/wereld.2) Ruimte gekleurd/

gemoduleerd/gevuld met muziek – de ruimte waarin de muziek ontstaat of gepresenteerd wordt. 

Ik hou ervan beide gegevens te combineren. Dit leidt telkens tot interessante vragen met betrekking tot de ver-

houding tussen de twee. Er is geen antwoord, er ontstaan slechts nieuwe vragen. 

marc appart: Ruimte in mijn werk, dat is de balansknop van de stereo op een hifiketen: links-rechts. De 

technologie laat het toe om 360° te benutten. Dit geeft een erg interessante beweeglijkheid aan geluid, een 

beetje zoals de wind. In het kader van een voorstelling heeft geluid (dankzij spatialisatie) de specifieke capa-

citeit om de ruimte (van de scène) uit te breiden en om deel te gaan uitmaken van de suggestie, de illusie.

steve heather: De belangrijkste ruimte is voor mij de ruimte in de muziek of het geluid zélf. Relatieve stiltes, 

volumes, afstanden en kwaliteiten tussen verschillende geluiden. Vanaf het moment dat het geluid de speaker of 

het instrument verlaat, is het onderhevig aan de fysieke/architecturale ruimte. Wanneer je dus geluid maakt voor 

een specifieke fysieke ruimte of een aantal specifieke fysieke ruimtes, dan moet je met dit alles rekening houden. De 

fysieke ruimte kan vaak allesbepalend zijn. Wanneer ik aan iets werk waarvan ik weet dat het in een bepaalde ruimte 

uitgevoerd zal worden, dan zal ik steeds proberen om het op locatie, in die bewuste ruimte zelf te maken.

Alive in the Dog Box was de titel van een performance én een CD die ik maakte voor een hele kleine kamer in Am-

sterdam,  waarin ik overigens veel te lang heb gewoond. 

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia; the day I accepted it, got over it and learnt to love it, was de titel van een instal-

latie rond fobieën en ervan afgeraken. Ik maakte deze installatie voor een kelder, waar het geluid uitgezonden 

werd naar draadloze hoofdtelefoons om een meer persoonlijke isolatie te creëren met geluiden die zowel van 

binnen- als van buitenuit in de ruimte kwamen. Ik heb ook verschillende bin aurale audio tours gemaakt door 

botanische tuinen en winkelcentra. 

3/ STEM:    Waarom is men zo gefascineerd door de menselijke stem 
     en het horen van de eigen stem?  Welke rol speelt de stem  in jouw werk?
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6/ STILTE   Wat is stilte voor jou in relatie tot jouw werk?

maarten van cauwenberghe: Ik sluit mij volledig aan bij de twee citaten. Stiltes zijn uitermate 

belangrijk binnen het componeren van muziek. Zij kunnen veel meer spanning opbouwen dan zogezegd 

spannende muziek. Stilte voor de storm. Stiltes creëren ook ruimte en geven extra dimensies binnen je 

werk. Meestal echter neem ik ook wel stiltes op, want zoals David Toop zegt: stilte is niet hetzelfde als niets 

horen. Stilte kan je voelen. En als je het opneemt, lijkt het alsof je niets hoort – maar je hoort stilte.  

arthur sauer: Stilte is goed bruikbaar om duidelijk te maken dat er de hele tijd iets geklon-

ken heeft. Een doorsnee fi lm heeft bijvoorbeeld altijd geluid. De geluidsman neemt hiervoor 

zogenaamd setnoise op. Ik heb bijvoorbeeld in de voorstelling De Grote Oorlog (Hotel Modern) 

een scène waar het voor het eerst echt stil wordt (dus ook geen setnoise) als iemand langzaam 

sterft. De stilte voelt drukkend. Dit is eenzelfde soort ervaring als degene die je in een geluids-

dode ruimte hebt. Je hoort je zenuwen en je hoort je bloed ruisen. Heel onaangenaam.

Verder heeft stilte natuurlijk alles te maken met frasering. Betekenis ontstaat door onder-

scheid en de stilte maakt het onder andere mogelijk om onderscheid te maken. 

ddv: Stilte is het korte moment van doofheid na het abrupte einde van een noise-optreden. 

simon williams: Stilte geeft perspectief aan het narratieve (aspect) van geluid. Stilte is goud waard en 

tegelijkertijd bestaat stilte niet. Heel lang geleden werkte ik als sociaal werker met dove mensen. In het 

begin was dat vreemd: ik die geobsedeerd was door geluid, bracht mijn dagen door met mensen die niet 

konden horen! Dat fascineerde mij mateloos. Bovendien leerde ik dat het zelfs voor hen nooit stil is.

pierre bastien:
Voor mij is dat niet echt een vraag: stilte is altijd al inherent geweest aan muziek. 

Merkwaardig genoeg noemt men die stilte ‘rust’, alsof geluid iets uitputtend is! 

Als ik het nodig vind, gebruik ik stilte. Zonder daarover te theoretiseren.

 

peter van hoesen:
Stilte is de mogelijkheid tot contrast – essentieel vanwege zichzelf, 

maar ook vanwege de mogelijkheid tot verandering. 

marc appart:
Stilte fungeert voor mij als de architectuur van de constructie 

van een compositie. Stilte is structurerend en hyperdynamisch.

‘Silence and quiet 
are not the same condition.’

David Toop, Haunted Weather

‘In the West, silence has 
for many centuries been 

unfashionable.’
r. murray shafer, The music 

of the environment
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yves de mey: Stilte, als noodzaak of behoefte, is voorwaarde nummer één om mijn werk in een bepaalde 

theatrale context te laten bestaan. Mijn eerste vraag is steeds of geluid en/of muziek noodzakelijk zijn om te 

vertellen wat er verteld moet worden. Stilte is ook iets waar ik als persoon (en bijgevolg in mijn werk) meer 

en meer naar op zoek ga. De afwezigheid van artificiële sonore input is een groeiend verlangen, en de moeite 

die ermee gepaard gaat om dat te vinden is een frustratie die inspireert. Als stilte gedefinieerd kan worden 

als de afwezigheid van geluid, dan is het binnen een theatrale context een gangbaar iets. Stilte wordt zelden 

gedefinieerd door z’n aanwezigheid, maar eerder door de afwezigheid van andere geluiden.  

Het suggereren van stilte door net de aanwezigheid van geluid te gebruiken, is een ander deel van mijn werk. 

De emotionele kant van stilte, het effect of de impact die het heeft op performer én publiek kan vaak even 

goed bekomen worden door geluid dat stilte illustreert. En net op dat moment wanneer het geluid in functie 

van stilte zichzelf in vraag stelt, krijg je volgens mij de perfecte balans van wat je hoort en denkt te horen.

david helbich: Ik schreef een aantal stukken, binnen een muzikale context, waar enkel het uitvoerende lichaam 

overblijft (Hallo 1-2-3-4-5,  Haltungsschaden,…). Hallo 5 is bijvoorbeeld een stuk voor luchtgitaar aan het einde 

van een reeks gitaarstukken, waar de voorbereiding en het spelen zelf meer en meer gedissocieerd worden van het 

geluid, en tenslotte van het instrument. Heel leuk! Maar niet echt stil.

In instrumentale composities denk ik graag na over de duur van een “intellectuele echo” van muzikale events. Wat 

de gaten daartussen opvult, is het geheugen. En de verwachtingen. Misschien ook de anticipatie. En, afhankelijk 

van het werk (en de plaats) ook omgevingsgeluiden. (Dat is vraag 6 beantwoord met vraag 4 en 5: De ‘breuk’ is dat-

gene dat beslist of het de visuele aspecten van de performance, dan wel de ruimte is, die je aandacht vasthouden...).

 

aernoudt jacobs:
Is stilte een niet-akoestisch fenomeen? 

Het relationele aspect van stilte intrigeert me. Stilte bestaat in relatie tot iets wat nog stiller of iets 

luider is. Stilte ontstaat omdat er niet genoeg akoestische energie is om iets te kunnen horen. 

Indien stilte iets is wat men niet kan horen, dan vind ik het enorm interessant om het onhoorbare 

hoorbaar te maken. Ik wil manieren vinden om de grenzen van wat hoorbaar is, te verleggen. 

steve heather:
Stilte is niet iets wat voorkomt in mijn werk. Het is eerder iets als het inlas-

sen van een kleine pauze en dan gaan we weer verder. De illusie van stilte 

is een enorm middel om spanning, om ‘momentum’ te creëren. Ik heb het 

al lang opgegeven te denken dat stilte zelfs mogelijk is dezer dagen. Wat 

wel interessant is, zijn al die kleine geluiden die aanwezig zijn wanneer we 

denken dat we stilte ervaren. Laten we dus spelen en ons amuseren met die 

kleine rakkers!

3/ STEM:    Waarom is men zo gefascineerd door de menselijke stem 
     en het horen van de eigen stem?  Welke rol speelt de stem  in jouw werk?
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65Het leven achter de foto’s.
Over Sister van Rosas

pieter t’jonck
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Sister opent met zwart-wit dia’s, geprojecteerd op een 
scherm tegen de achterwand van het podium. Fumiyo 
Ikeda toont daarop poses en bewegingen uit Rosas-voor-
stellingen zoals zij zich die herinnert. Fotografe Mirjam 
Devriendt schoot meer dan tweehonderd van die beelden, 
maar Vincent Dunoyer selecteerde er slechts zowat dertig. 
Het zijn verwarrende beelden, want los van hun context 
van decors, kostuums en samenspel is het moeilijk om ze 
te plaatsen. Ze hebben onmiskenbaar iets ‘Rosas-achtig’ 
maar het blijkt onbegonnen werk om deze beelden te 
laten aansluiten op vele, maar vaak onvolkomen eigen 
herinneringen van stukken die je ooit zag. Het materiaal 
wordt nog onherkenbaarder omdat het hier slechts door 
één lichaam, dat van Ikeda, gefilterd werd. Als stukken 
waarin veel unisono gedanst wordt, zoals Bartok bijvoor-
beeld, met een andere cast hernomen wordt ervaar je ze 
om die reden inderdaad vaak als een quasi nieuw stuk, 
ook al zijn de passen exact dezelfde. Bij een herneming 
treedt immers meestal slechts één van de oorspronkelijke 
dansers als repetitor op. Zo worden alle kleine interpre-
tatieverschillen tussen dansers, die het oorspronkelijke 
werk zijn kleur en smaak gaven, uitgevlakt. Een nieuwe 
cast brengt onwillekeurig weer andere nuances aan bo-
venop die ‘afgevlakte’ versie. Die andersoortige wrijving 
tussen choreografische schriftuur en de interpretatie doet 
als het ware een ander werk ontstaan.  
Zo bekeken is het auteurschap van een choreografie altijd 
een dubbelzinnige kwestie. Ook als slechts één persoon, in 
dit geval Anne-Theresa De Keersmaeker, tekent voor een 
stuk, blijkt zelfs de impact van één enkele vertolking soms 
beslissend voor de manier waarop een toeschouwer het stuk 
voltooit in zijn hoofd. Waar is dan het origineel? Die vragen 
zijn in Sister aan de orde.

Foto’s verhullen de verschillen en nuances van een cho-
reografie. Het zijn geen, of slechts verraderlijke herin-
neringsbeelden, die de echte maar vluchtige herinnering 
overschrijven. Toch zijn foto’s vaak het enige wat over-
blijft van een werk. Hoe win je dan de complexiteit van de 
levende ervaring terug? Valt een geschiedenis zelfs maar 
te schrijven? Misschien, maar dan niet door te piekeren 
maar gewoon door te doen. Het lijkt op dat probate mid-
deltje om een verloren voorwerp terug te vinden: als je 
nauwgezet alle handelingen herhaalt vanaf het moment 
dat je het voorwerp nog wel had, komt vaak plots glashel-
der dat ene verstrooide moment naar boven waarop je het 
ding weglegde. In dit geval liggen de kaarten natuurlijk 
ingewikkelder: het materiaal dat de foto’s representeren 

is bedacht, gekleurd, vervormd, bewerkt door de grote 
groep dansers die ooit deel uitmaakten van het gezel-
schap. Dunoyer ging daarom op een bijzondere manier 
aan de slag met het materiaal van Ikeda/Devriendt.  
Hij bracht het naar dansers die op één of ander ogenblik 
lid waren van het gezelschap. Sommigen, zoals zangeres 
Nicole Balm of Jordi Cassanovas Sempere, slechts één 
maal (ter gelegenheid van Ottone Ottone) en anderen, zoals 
Cynthia Loemij, zowat vijftien jaar lang. Hij vroeg elk van 
hen om twee foto’s te verbinden door een nieuwe choreo-
grafische zin. (In zijn vorige werk, Cadavre Exquis paste hij 
dit procédé al eens toe op foto’s van zijn eigen werk. Toen 
liet hij Parts-studenten de beelden aan elkaar lijmen.) 
Sister is zo een onmogelijke reconstructie, van duizenden 
nuances in een kopie zonder origineel.

Als Dunoyer het podium opkomt, verschijnt achter de 
diabeelden een opname van een rij plastic tuinstoelen op 
het scherm. Dunoyer schakelt de diaprojectie uit, en nu 
komt het achtergrondbeeld in beweging als een travelling 
shot langs de wanden van een parochiezaaltje: een groot 
lokaal met hoge ramen aan één lange zijde; en op de korte 
zijde, waar de camera stilhoudt, een wat krakkemikkig 
podium, omzoomd met rode fluwelen gordijnen. Pere 
Pladevall, ooit lid van de tweede cast van Ottone, Ottone en 
nu burgemeester van een klein dorpje boven Barcelona, 
verschijnt op dit podium, kijkt naar de camera – Dunoyer 
is hier als blik aanwezig – en vraagt of hij het een paar 
keer zal doen tot het oké is. Je ziet hoe Pladevall ‘zijn’ twee 
poses van Ikeda al dansend verbindt. In de eerste staat 
Ikeda in profiel, één been vooruit, handen en lichaam naar 
voor gestrekt. Bij de tweede zit ze neer op haar knieën, met 
een vinger die vooruit priemt naar de camera. Pladevall 
heeft wel zes of zeven pogingen nodig om ‘zijn’ choreogra-
fie hierbij op een voor hem bevredigende manier weer te 
geven. Hij komt recht, stapt opzij en heft zijn armen in een 
grote ‘O’ boven zijn hoofd. Ook zijn mond vormt een ‘O’. 
Dan draait hij twee keer, zwierig charmant als een schuch-
tere vrouw om zijn as – Rosas, Rosas! – en komt terug tot 
stilstand. Een stap naar voren, handen die met de palmen 
naar boven vooruit komen, als een gebaar van overgave of 
openheid. Maar na een kleine aarzeling schrompelt hij in 
elkaar en stuikt licht zijwaarts neer op de grond. Op dit 
dieptepunt, een theatraal zwaar beladen beeld, rolt hij een 
paar keer om zijn as en wint zo genoeg snelheid om weer 
op te veren en overeind te komen op zijn knieën. Zijn arm 
zwiert omhoog en zijn vinger wijst plots naar de kijker. 
Bijna parmantig zegt hij dan ‘Tu’. Einde van de zin. 
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Het is een wonderlijke passage: de tol- en rolbeweging,  
de schuchtere elegantie, eerder vrouwelijk dan mannelijk, 
de spanning tussen staan en vallen, neergaan en opveren, 
het is alles samen als een klein compendium van topoi 
in het oeuvre van Rosas, van Rosas danst Rosas tot D’un soir 
un jour. Het is een dans die Pladevall, een wat vierkante, 
corpulente man, allerminst op het lijf geschreven is. Toch 
draagt hij ze met plezier en delicatesse. Hier is een man 
met veel verbeelding en sensibiliteit aan het werk. Plade-
vall zoekt dan ook heel lang om de juiste toon te vinden. 
Elk detail moet juist zitten. Bij de eerste pogingen komt 
hij vaak niet verder dan enkele passen vooraleer hij het 
gevoel heeft dat hij niet de juiste snelheid of toon te pak-
ken heeft. Hij zwaait even met zijn vuist omhoog, hoofd-
schuddend en sakkerend dat het niet ‘dat’ is en herbegint 
tot de frase er uiteindelijk staat. De herinneringsarbeid 
spat van het scherm af. Je ziet de man tegelijk de chore-
ografe imiteren – en ze zo ook terug oproepen – die het 
materiaal verzon. Je ziet hoe hij dat ervaren heeft. Het 
is een soort absurde oefening in herinneren omdat dit 
moment, deze dans, nooit bestaan heeft. Toch spreekt 
hieruit een soort waarheid over het gezelschap, de chore-
ografe en deze ene uitvoerder. Een ingedikt beeld van alle 
herinneringen die hij met zich meedraagt.

Zo krijg je 31 (!) korte dansen in deze voorstelling. Bij 
het slot van de film vervaagt het beeld door felle lichten 
die achter het projectiedoek opgaan. In dat scherpe 
tegenlicht doet Vincent Dunoyer de hele zin, die je on-
derhand zowat van buiten kent, na. Op zijn manier dan: 
scherper, soepeler, helderder. Het tegenlicht wist daarbij 
veel details uit, zoals de gelaatsuitdrukkingen van de 
oorspronkelijke danser. Er staat ook gewoon een danser 
met een andere fysionomie. Peziger, kleiner, compacter. 
De herhaling voor tegenlicht heeft iets van een röntgen-
foto van de oorspronkelijke dans. Ze toont het skelet 
ervan. Dadelijk daarna schijnt het voetlicht vooraan aan 
het podium. In dat schemerlicht speelt Dunoyer nu de 
dertig volgende dansfragmenten zonder onderbreking 
na elkaar, alsof het een nieuwe choreografie is. Het is 
één extreem lange, complexe bewegingszin, die de er-
varingen van dertig dansers, de geschiedenis van het 
gezelschap én ook die van Dunoyer zelf, samenbalt. Dat 
maakt de dans erg beladen. Ze vertelt in een notendop het 
verhaal van de complexe relatie tussen een choreografe 
die ‘tekent’ voor een werk, en de dansers die het werk 
mee getekend hebben. Het materiaal is – hoe kan het ook 
anders – merkwaardig divers. De dans volgt een hobbelig 

parcours van ongelijksoortige bewegingen, met verschil-
lende intensiteit en zelfs een verschillende verhouding tot 
het publiek. Af en toe zit er een grapje in, zoals de plotse 
niesbui of de vette knipoog die Taka Shamoto inbracht. 
Lijken dansers de ene keer heel dicht te blijven bij de ‘taal’ 
van De Keersmaeker, de andere keer komt een andere 
auteur nadrukkelijk op de voorgrond. De foto’s uit het 
begin ontwikkelen zich zo tot iets veel complexer dan 
een simpele Rosas-pastiche. Dunoyer brengt het allemaal 
met dezelfde, iets of wat afstandelijke precisie, tot en met 
de passen die dansers zetten vooraleer zij hun bijdrage 
leveren. Het lijkt alsof hij al die bewegingen ‘proeft’ door ze 
te imiteren. ‘Lezen’ kan je het ook noemen. Net zoals er in 
het hoofd van een lezer een nieuwe tekst ontstaat door de 
associaties en beelden die opduiken tijdens het lezen zelf, 
krijg je ook hier een verhaal bovenop 31 verhalen bovenop 31 
foto’s bovenop een geschiedenis van een choreografe en een 
hele groep dansers. Dat ‘leeseffect’ geeft het disparate mate-
riaal weer een eenheid. Ze spruit louter voort uit de persoon 
die de dans neerzet en de manier waarop hij dat doet. Voor 
de kijker beginnen in deze dans op een bizarre manier de 
meest diverse beelden en herinneringen door elkaar heen 
te schemeren. Je herkent de typische toets van Dunoyer, je 
vermoedt hier en daar de hand van een danser – al blijft het 
meestal bij een wilde gok – en je ziet tenslotte ook echo’s van 
vroegere werken van Rosas en van hun uitvoerders. 

In deze reeks zitten twee buitenbeentjes. Op een bepaald 
moment hoor je op een klankband een man en een vrouw 
spreken in het Frans: Jordi Casanovas Sempere en Nicole 
Balm, die beiden meewerkten aan Ottone, Ottone. De vrouw 
zegt de man na – net zoals in de dans alles ‘nagezegd’ 
wordt. Maar die tekst is ook echt een bijdrage van Nicole 
Balm, die als zangeres geen blijf wist met de vraag van 
Dunoyer en fluks de ene beweging aan de andere plakte. 
Dit klankfragment, met zijn bijzondere vorm, blijkt erg 
pertinent. ‘Je ne m’en souviens pas. (…) Je te connais. Je 
t’ai vu quelque part, mais où? Je crois que je t’ai vu sur 
une photo, photo, photo, photo… Mais où et quand? Mais 
peut-être que tu as changé? Non, ça ne marche pas comme 
ça…’. De zinnen krijgen een merkwaardige echo en bete-
kenis in het tweede deel van het stuk. 
Het tweede buitenbeentje is een filmpje met Kitty Kor-
tes Lynch in close-up. Het volgt nadat Dunoyer de dans 
afsluit waar ze begonnen was, bij de bijdrage van Pere 
Pladevall (deze keer toont hij één diens mislukte pogin-
gen). Met een ernstige blik zingt ze een liedje, een eigen 
compositie wellicht, over een zuster. ‘Oh, jealous sister, 
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you jab me with your elbow, I jab you with mine, this jea-
lous sister love…’. Waarop ze plots in een lichtjes verlegen 
lachbui vervalt. 
En dan is ze daar zelf, die Sister. De Keersmaeker komt op, 
in een strak om haar lichaam gewikkeld kleedje, op hoge 
hakken. Het voetlicht maakt plaats voor het felle licht 
van tl-buizen met glanzende reflectoren, die opzij van 
het podium schuin opgehangen zijn en de dans letterlijk 
in een heel ander licht plaatsen. Dunoyer trekt zich vanaf 
nu terug achter de zijlijn die door die tl-buizen getrokken 
wordt. Het duurt even voor je beseft dat De Keersmaeker 
dezelfde dans brengt als Dunoyer. Niet alleen omdat ze op 
een ander punt in de ketting van dansfragmenten stapt 
als Dunoyer: haar eerste foto is die waarop ze de handen 
op de grond plaatst en de benen de lucht inwerpt. Ook 
niet omdat ze door het sterke licht rechtstreekser met het 
publiek kan communiceren dan Dunoyer, die in dit stuk 
de schaduw, de boodschapper is. Het werkelijke verschil 
zit in de theatraliteit die ze toevoegt aan het materiaal. 
Ze varieert bijvoorbeeld veel meer op het tempo van de 
oorspronkelijke danspartituur. Haar interpretatie duurt 
beduidend langer. Het is het choreografische equivalent 
van een nadrukkelijke, invoelende tekstvoordracht in het 
theater. Haar soms vorsende, soms smachtende blikken 
naar de zaal of het soort ijsberen over het podium dat we 
sinds de recente solo’s, Once of Keeping Still, zo goed ken-
nen, versterkt dat effect nog. Zo trekt ze het materiaal dat 
haar aangeboden werd naar zich toe. Het is veel meer: ‘zie 
mij dit doen, dit doorwerken’ en veel minder ‘wat staat 
hier, wat is dit?’. Toch is het niet ‘haar’ materiaal, maar 
een ‘cadavre exquis’ van beelden uit haar eigen werk. Een 
hapering in de dans, waarbij Dunoyer haar de volgende 
beweging ‘souffleert’, geeft dat duidelijk aan. Net dan 
volgt een filmfragment waarin Cynthia Loemij als een 
wervelwind door haar materiaal raast om haar begin- en 
eindpose te verbinden. Ook hier wordt het vreemde van 
het materiaal genoteerd. 
Hierna gooit De Keermaeker haar schoenen uit, en brengt 
ze Pladevall. Even later volgt een ‘coup de théâtre’. Terwijl 
ze voorovergebogen haar rok optrekt, zegt ze plots, half 
verward: ‘I don’t remember’. Het is de eerste zin van het 
tekstje van Nicole Balm, maar in het Engels, zodat je het 
niet meteen herkent. De tekst blijkt nu echter wel bijzon-
der relevant. ‘I know you, I have seen you somewhere, but 
where? I think I saw you on a photo, photo, photo, photo… 
But when and where? But maybe you changed. I changed.’ 
En dan volgt één extra zinnetje: ‘I changed position’. 
Hier kwam De Keersmaeker de eerste avond echter in de 

problemen. Ze trok de nadrukkelijkheid van haar dans 
door in de manier waarop ze de tekst speelde, waardoor 
het een flauw toneeltje werd. Dat leidde de aandacht af 
van de werkelijke reden waarom deze tekst hier figu-
reert, en zelfs van het feit dat het een herneming is van 
de tekst van Balm. De tweede avond speelde ze het veel 
onderkoelder. Plots werd wel duidelijk dat deze woorden 
onmiskenbaar een voetnoot plaatsten bij de werking van 
het basismateriaal, de foto’s van Ikeda, in dit stuk. Hoe 
foto’s staan voor, maar nooit samenvallen met herinne-
ringen. Hoe ze het echte gebeuren nooit herstellen, maar 
wel een nieuwe keten van gedachten kunnen uitlokken, 
de verbeelding op gang trekken. (Op een vreemde manier 
toonde die eerste avond dat te veel inleving, te veel thea-
traliteit, in tegenstelling tot wat aangenomen wordt, niet 
tot meer herkenbaarheid of invoelbaarheid, maar tot een 
soort abstractie leidt: je herkent alleen nog de conventie, 
de theatraliteit, maar die overstemt de concrete inhoud en 
de betekenis van de dans of de tekst). 
Van nu af aan danst De Keersmaeker op Zögernd leise, een 
lied van Schubert op tekst van Grillparzer, waar – als een 
echo van de structuur van het stuk – een vrouw en man-
nen elkaar voortdurend nazingen. Die achtervolging van 
stemmen zoekt het stuk ook op: de wisselwerking tussen 
de tonen en kleuren van de ‘oorspronkelijke’ choreografie 
en de manier waarop De Keersmaeker die weer naar zich 
toe trekt. Dat blijft een spannende strijd: je ziet hoe De 
Keersmaeker worstelt om de juiste toon te vinden tegen-
over dit materiaal dat vertrouwd en vreemd tegelijk is. 
Het einde van het stuk, een filmpje van John Jasperse is 
daardoor wat ironisch. Hij toont zijn beweging en stapt 
dan naar de camera toe terwijl hij zijn hand opsteekt en 
zegt: ‘Have fun with it’. Terwijl het tegenlicht achter het 
scherm weer opgaat, komt Dunoyer naar voor en maakt 
net hetzelfde afscheidsgebaar. De echte ‘fun’ is inderdaad 
voor de kijker, die in zijn hoofd eindeloos kan blijven spe-
len met het materiaal dat hem hier geschonken werd. 

© foto’s: Mirjam Devriendt
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concept, fotografie en realisatie  : –: Myriam Van Imschoot : –: Chris Van der Burght : –:  Jan Maertens,  
naar aanleiding van maybe forever ,  een dansvoorstelling van en door Meg Stuart en Philipp Gehmacher, 
productie Damaged Goods en Mumbling Fish.  Met dank aan Damaged Goods

maybe forever
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maybe forever, het eerste gezamenlijke project van 
Meg Stuart en Philipp Gehmacher, geeft aan stilstaan 
in dans een actuele invulling, die optimaal uit de verf 
komt dankzij de alchemie tussen twee verwante makers. 
Vervreemding en melancholie wijken voor een kern van 
harmonie die ontroert door kracht en kwetsbaarheid. De 
impact doet opnieuw geloven in een authentieke aanwe-
zigheid binnen een theatraal kader. 

Meg Stuart en Philipp Gehmacher staan in maybe forever 
als choreograaf en danser voor de gevoeligheden van 
twee generaties. Stuarts debuut uit 1991, Disfi gure Study, 
registreerde, illustreerde en becommentarieerde ver-
vreemding, snelheid en versplintering in een voortja-
gende tijd. Een jaar later maakte ze wel een solo waarin 
stilstand het ‘bewegingsmateriaal’ was. Die keuze voor 
stilstand introduceerde geen nieuw perspectief in haar 
choreografi sch werk, maar werd hier expliciet gehanteerd 
om een politieke boodschap te ventileren. De man op de 
podiumvloer was de Franse criticus en programmator 
Jean-Marc Adolphe die in Parijs een choreografi sch pro-
ject organiseerde rond stilstaan als reactie tegen de oorlo-
gen in de Golf en in Bosnië. Algemeen was er een tendens 
om stilstaan in dans te gebruiken als politiek, rationeel 
of conceptueel statement, aan het lichaam opgelegd of 
toegevoegd.

Philipp Gehmacher haalt stilstaan en onderbreking naar 
binnen. Telkens opnieuw staat hij stil om aandachtig hier 
en nu de realiteit van zijn lichaam in deze omgeving in 
zich op te nemen. Zijn bewegingen zijn onzeker, bij elke 
stap lijkt hij verloren. Hij stelt zich kwetsbaar op, wars 
van sociale en theatrale schijnvertoning. Telkens op-
nieuw ook gaat hij de verbinding aan met zichzelf en zijn 
omgeving. Hij ontsluit zo in zijn lichaam een weg naar 
transformatie en vernieuwing. Door van Gehmachers 
stilstaan de nexus van de voorstelling te maken, kan 
maybe forever gelezen worden als een uitdrukking van 
een hoge nood aan individuele overlevingsstrategieën en 
individuele verantwoordelijkheid in wat Peter Sloterdijk 
omschrijft als het hyperkinetische project van de moder-
niteit waarin voortdurende en steeds snellere beweging 
motor en bestaansreden is. Wie in dat raderwerk verstrikt 
is, heeft geen tijd voor wat nu aanwezig is. Onmogelijk 
heden vindt er compensatie in wens en melancholie over 
wat voorbij is. En laat nu net die twee gegevens in maybe 
forever  dienen als kader. 

Verwantschap en verschil
De impact en de aard van hun respectieve danstaal moest 
Philipp Gehmacher (Salzburg, 1975) en Meg Stuart (New 
Orleans, 1965) wel tot zielsverwanten maken. Weg van 
thuis drukten ze alle twee van meet af aan een stempel 
op het dansveld, met een idioom dat zich op een gelijk-

De zerk van ons verlangen. 
Philipp Gehmacher en Meg Stuart in maybe forever

lieve dierckx
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73aardige manier liet beschrijven. Wat hen verbindt, is de 
representatie van vervreemde lichamen in een spiraal van 
manke communicatie. De verschillen in de manier waar-
op ze die kijk omzetten in podiumbeelden werden mooi 
geïllustreerd in de voorstellingen die ze elk apart eerder 
dit jaar in het Kaaitheater gaven. 

In februari zag ik Like there’s no tomorrow van Gehmacher, 
een bezwerende voorstelling met drie dansers in een, op 
geluidsboxen na, naakte ruimte waarbinnen de disfunc-
tionele relatie van lichaam, tijd, ruimte en communicatie 
afgetast wordt. Met het vocabularium: blind kijken, 
reiken, tasten, geaborteerde aanraking, aarzelen, horten, 
wankelen, neerzijgen op handen en knieën, ontspint zich 
in Like  there’s no tomorrow zo ook een repetitieve cyclus van 
vertraging en versnelling, op omwentelingen van dansers 
in tijd en ruimte. Achteraf kleeft mijn geheugen er het 
etiket ‘klassiek’ op. Klassiek als in tijdloos, universeel. 
Gehmacher wil niet uitleggen. ‘Als een algemene regel wil 
ik in mijn stukken niets dat uitlegt wat ik doe – het zou 
altijd gewoon het moeten zijn, in het moment. (…) In tijd 
en ruimte is dat altijd iets wat ik doe – de tijd ontregelen, 
de ruimte ontregelen – zo ontstaat betekenis voor mij en 
dat is het formalisme van mijn werk.’ Daarmee legt hij 
meteen de vinger op het verruimde nu dat ik terugvind in 
maybe forever. 
 
Naast dat cyclische, naar binnen gekeerde minimalisme 
van Gehmacher leek Blessed van Meg Stuart, dat in april in 
première ging, meer op een (ijzersterk) barok epos. Barok 
in de zin van scenografisch, choreografisch en dramatur-
gisch overdadig gestoffeerd. 
In een kartonnen decor van beeldend kunstenares Doris 
Dziersk wikkelt zich in vijf tableaus een ecologische apo-
calyps af rond een man, danser Francisco Camacho, die 
geen weet heeft van zichzelf en zijn omgeving. Zelfs zijn 
verdwazing houdt geen gelijke tred met de ineenstorting 
van de wereld om hem heen. Zijn bewegingsmateriaal 
evolueert van houterig naar oversoepel do-gooder idi-
oom tot grote, oncontroleerbare spasmen van een mens 
in shock. Intussen vergaat zijn wereld van kartonnen 
kunst – schuilhokje, palmboom en zwaan – middels een 
aanhoudende stortbui uit de podiumhemel met tergend 
trage onafwendbaarheid tot een vormeloze brij van pulp. 
In een heldere, lineaire structuur wordt in Blessed een 
welhaast politieke boodschap afgeleverd, die naadloos in 
bewegingsmateriaal, scenografie, kostuums en belichting 
verweven is. Meg Stuart haalt nadrukkelijk de buitenwe-
reld binnen in haar werk; in de thematiek van milieu en 
vervreemding én in de persoon van kunstenaars en muzi-
kanten die met haar samenwerken.

Voor altijd, misschien
Twee dansgeneraties in fasen van respectievelijk ‘cyclisch 
binnen’ en ‘lineair buiten’, rond en langs een kern van 
vervreemding. Op welk punt vinden ze elkaar? Hoe sla-
gen ze er in van één plus één drie te maken? Mijn stilaan 

overprikkelde nieuwsgierigheid maakt dat ik twee keer 
achter elkaar ga kijken naar maybe forever. 
Op een basso continuo van lieflijke natuurklanken, gor-
gelend water en kwetterende vogeltjes in een grijzige 
dageraad wordt een duet ingezet tussen een man en een 
vrouw. Hij sleept zich over de podiumvloer naar haar 
toe als een man in de woestijn, op zoek naar een druppel 
water. Als ze naast hem ligt en zich aan hem vastklampt, 
pint hij haar agressief op de vloer met haar hals gevangen 
in de holte tussen zijn romp en elleboog. Als ze even later 
rechtstaan, probeert hij opnieuw contact te maken. Hij 
reikt naar haar, blind, en omhelst haar met gestrekte 
voorarmen, handpalmen naar boven. Dan gaat hij van 
haar weg om zijn gebaar, als een offer, knielend neer te 
leggen op de grond. Zij kleeft zich opnieuw aan hem vast, 
hij zeult haar mee terwijl hij zich van haar verwijdert. 
Keer op keer verliezen ze het pleit: er is geen ontmoeting. 
Deze kleine cyclus is de inzet van wat op het eerste gezicht 
te omschrijven valt als een parabel over verlangen, verlies 
en melancholie, met twee ex-geliefden die hun verhaal 
vertellen in een opeenvolging van dansduetten en -solo’s, 
alleenspraken en songs. De protagonisten zijn een man 
(Philipp Gehmacher), een vrouw (Meg Stuart) en een 
muzikant (Niko Hafkensheid). De laatste is een hyper-
coole, solitaire choreut, die af en toe een grapje debiteert 
en zo de sfeer wat lichter maakt. Begeleid door zijn elek-
trische gitaar, becommentarieert hij wat zich afspeelt in 
pretentieloze evergreens die dagenlang in het geheugen 
rondzweven. ‘Maybe forever,’ zingt hij, ‘this day is taking 
me out/and I wonder if I’m now on my powerful side/this 
day comes true/when my wishes all slip out.’ Daarmee 
kondigt ook het koor tijd en verlangen aan en dat neem ik 
als toeschouwer verder mee in de voorstelling.
Elk aspect van deze voorstelling lijkt een bouwsteen die 
de tragiek van gemiste ontmoeting en onmogelijkheden 
illustreert. Keer op keer moet het heden wijken voor een 
melancholisch rouwproject: verlangen naar wat niét hier 
en nu aanwezig is. De tijd vertaalt zich in wat voorbij is en 
wat had gekund: liefde, herinneringen en wensen. 
De melancholie is verweven in de liedjes en in elk van de 
attributen op de scène. Tegen de achterwand is een pla-
fondhoog beeldscherm opgehangen met aan weerszijde 
donkergrijze gordijnen. Eén beeld blijft op het ritme van 
de voorstelling in wisselende kleur- en helderheidgrada-
ties geprojecteerd: twee uitgebloeide, pluizige paarden-
bloemen. Blaasbloemen noemden wij ze als kind. Als je 
alle pluisjes in één keer wegblies, mocht je een wens doen, 
net als met de kaarsjes op de verjaardagstaart. Achter 
de hoge gordijnen is de ruimte waar wensen misschien 
werkelijkheid worden – later kondigt de muzikant een 
Reward-walsje aan en mogen de geliefden even echt sa-
men dansen als beloning voor al hun onvervulde streven. 
Links voor het beeldscherm staat een lage, grijs gekleurde 
constructie, een soort estrade met twee brede treden die 
naar een klein platform leiden. Een altaar voor de offerri-
tuelen van verlangen of een graftombe voor wat vervlogen 
is. De tijd zal het uitwijzen. 



74 Er staan vooraan enkele microfoons waar verklaringen 
afgelegd en herinneringen opgerakeld worden. Dan is er 
de soundscape die aan het verhaal nog een laag van tijd 
toevoegt: ‘Shall we make our wishes at the same time so we don’t 
have to listen to each other?’ horen we de vrouw zeggen. 

Harmonie
Met de eerste solo van Gehmacher ga je de gebeurtenissen 
anders lezen. Hij komt op en lijkt te aarzelen. Hij zet een 
wat slungelige stap naar voor en zet zich neer op de vloer, 
benen voor zich uitgestrekt, armen langs het lichaam. Hij 
spreidt zijn armen opzij en naar boven. Zijn bewegingen 
zijn niet vloeiend. Telkens opnieuw wordt het verloop er-
van onderbroken, staat hij stil, keert terug om van daaruit 
opnieuw te vertrekken. Hij reikt omhoog, laat zich op zijn 
knieën vallen en legt wat hij ginder vond hier voor zich 
neer. Ondertussen etaleert de vrouw zich op de treden van 
de tombe. Hij staat op, loopt naar het scherm, kijkt voor 
zich uit naar het beeld en heft opnieuw zijn armen. Zij 
gaat naast hem staan en imiteert zijn bewegingen. Ik ben 
ontroerd, tot tranen toe. Hoezo?
   
Gehmacher schudt de tijd van zich af en maakt het heden 
mogelijk. Hij slaagt er in om mij, de toeschouwer, te be-
trekken in zijn cryptisch geformuleerde ‘het-moment’. 
Hoe doet hij dat? Ik ontwaar twee ‘technieken’. Er is zijn 
idiomatisch repertoire van aarzelen, horten, stilstaan 
– evenveel manieren waarmee hij zichzelf de tijd geeft om 
telkens opnieuw terug te keren naar wat nu aan de hand 
is. Het pantser van vertoon is overbodig: er is plaats voor 
inkeer en een kwetsbare openheid. Daar komt de tweede 
uitpuring in het bewegingsmateriaal van Gehmacher om 
de hoek kijken – wat ik hier maar zijn mental-idioom zal 
noemen. Hij schuifelt met ingedraaide voeten en licht 
gebogen hoofd voorbij ons ‘intello’s’  in de zaal alsof hij 
niet van deze wereld is. Er gaan grote spasmen en schok-
kerige bewegingen door zijn lichaam, die hij niet onder 
controle lijkt te hebben. Elke stap vooruit is eerder een 
vooruit vallen. Zijn blik staat op oneindig. Hij brengt 
het vocabularium van een disabled mind, een andersvalide 
geest, die we associëren met gedrag dat geen toegevingen 
doet aan sociale disciplinering en dat geen weet heeft van 
zelfbewust etaleren van ego. Zijn voortbewegen laat zich 
niet opjagen door wensen en verwachtingen. Hij creëert 
een nexus die tijd en ruimte ontglipt. Er blijft geen ander 
referentiepunt dan het hier en nu in zijn lichaam, waar-
mee hij trillingen in de ruimte doet ontstaan.

Harmonie is de sleutel voor de impact van Gehmachers 
taal. Nu mag je zijn onderbroken en hortende beweging 
niet meteen rijmen met harmonie, toch is die er. Zo sterk 
zelfs dat ze ontroert. Hij gebruikt stilstaan als ontslui-
tingsmechanisme, zoals John Cage composities bouwt 
rond stilte: elke stilte is uniek, geïsoleerd van de herin-
nering aan soortgelijke momenten. Stilte is keer op keer 
mogelijkheidsvoorwaarde en wordingsproces. Een mu-
sicus die de creatieve kracht ervan kan toelaten, verbindt 

zich voor Cage met de fundamentele heterogeniteit van 
de Natuur. Cage haalde de boter bij de oude taoïstische ge-
dachte van wu wei, via zijn geliefde orakelboek, de Tao Te 
Ching. Het taoïsme ziet alle fenomenen als een organisch, 
verbonden geheel in een cyclisch transformatieproces. 
Om in harmonie te komen met dat grotere geheel wordt 
wu wei (niet-handelen of niet-ingrijpen) of nog, wei wu wei 
(bewust niet-handelen) voorgeschreven. Gehmacher past 
hetzelfde procédé toe: telkens opnieuw onderbreekt hij 
beweging en laat hij toe wat aanwezig is om er telkens 
opnieuw de individuele verbinding mee aan te gaan. 

Contrapunt
Het ‘nu’ van tijd zit in het lichaam van Gehmacher en is 
vanaf zijn eerste solo de kern van de voorstelling. Daar 
omheen doet een weefsel van herinnering en melancholie 
dienst als contrapunt. Het aandeel van Meg Stuart zit 
in de kracht en visie waarmee ze de ontmoeting aangaat 
en dat contrapunt accentueert: ze etaleert haar lichaam 
terwijl hij in zichzelf keert, ze klampt zich vast terwijl hij 
zich verder sleept. Ze probeert zijn bewegingen te imi-
teren en vindt een taal om uit te drukken hoe ‘nu’ angst 
aanjaagt. Haar tekstsolo is een snoer van herinneringen 
die ze aan elkaar knoopt met telkens opnieuw de aanzet 
‘Do you remember…?’. 
‘Oké, … One, two…’ zegt ze in de microfoon om dan, na 
een grote heftige inademing, te stokken. ‘I’m not ready!’ 
Ze springt weg van de microfoon en haar lichaam is één 
kramp van afweer. Ze komt terug: ‘It’s all around, my brave-
ry is all around’. Even later wordt duidelijk welke vorm van 
dapperheid aan de orde is: ‘His eyes are wide, he’s going to ex-
plode, bravery is all around’. Op het ritme van de tekst keert 
ze terug in de tijd: ‘Where did they go then,then,then,then…?’ 
Gehmacher komt eraan en gaat op de zerk zitten, met zijn 
rug naar de zaal. Ze plaatst zich naast hem. Ook uit hun 
ruggen blijkt het verschil. 
De hare toont zich, de zijne is ingekeerd. Het pezige,  
‘dappere’ lichaam van Meg Stuart is de som van een ande-
re (dans)geschiedenis dan het zachte, ingekeerde lichaam 
van Philipp Gehmacher. 

In het contrapunt zit ook de kracht van de voorstelling. 
Het maximaliseert de impact van hoe hier een nieuw 
gegeven wordt toegevoegd aan de geschiedenis van gebro-
ken en verbrokkelde beweging en lichamen, van stilstaan 
in dans. Het nieuwe open en generatieve ‘nu’-moment 
wordt in de verf gezet door alles wat ‘niet-nu’ is: herin-
nering en verlangen – de evergreens, het beeld van de 
wensbloem, woorden uit het verleden op de soundscape, 
de zerk/annex altaar. Tegelijk wordt duidelijk dat er geen 
verleden bestaat dat niet langer werkzaam is: elk verste en 
kleinste verleden blijkt vorm te geven aan nieuwe verbin-
dingen, die van het ‘nu’ van het lichaam een voortdurend 
hernieuwd heden maken dat meetrilt in een voortdurend 
hernieuwde ruimte. Gehmacher gaat naar binnen, opent 
zich voor wat nu aanwezig is, integreert, herpositioneert 
en gaat verder, om telkens opnieuw de hele procedure te 



herhalen. Zo wordt bij elke stilstand ook elke herinne-
ring, elk gegeven dat voorbij is, meegenomen. 
In de tekstsolo, die de voorstelling afsluit, zegt hij dat in 
zoveel woorden. Als hij eerst voor de ene microfoon gaat 
staan, en daarna voor de tweede, hoor ik iemand in de 
zaal zijn keel schrapen. Je had niet verwacht dat Gehma-
cher zou kunnen praten, maar zijn ritme is in perfecte 
harmonie met de muziek van de soundscape. Heel traag, 
in verschoven tijd, alsof hij een brief meeleest terwijl die 
geschreven wordt, zegt hij: 

‘ Th is   is  t he  moment    where  
I   h ave   to  a c c ept   t he   pla c e …  pla c e   I’m   in.  
I    wa nt you  to  k now  
t h at   I   love   a nd   cher ish  you. 
You  g ave me   my   beg in n ing ’. 

En met die woorden wordt de afl ossing aangegeven.  

Bron: Lepecki, André. “Still: On the Vibratile Microscopy of Dance.” 

ReMembering the Body. Brandstetter, Gabriele and Völckers, Hortensia 

(Eds). Ostfi ldern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2000: 334-366.

 Sloterdijk zoals geciteerd in: Lepecki, André. Exhausting 

Dance: Performance and the politics of movement.. New York : 

Routledge, 2006.

 Philipp Gehmacher in een interview met Martin Hargrea-

ves in 2002, zoals geciteerd in: Hargreaves, Martin. “Een 

poging tot een goed-genoegrelaas over Philipp Gehma-

chers good/enough. Peeters, Jeroen (ed). Schaduwlichamen. 

Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe. Shadow bodies. On 

Philipp Gehmacher and Raimund Hoghe. Maasmechelen: CC 

Maasmechelen, 2006: 9-26.

 Zie ook Bernard, Michel.”Danse et musicalité: Les jeux de 

la temporalisation corporelle”. De la création chorégraphique. 

Centre national de la danse, 2001. 
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Dat het theater uitdrukking geeft aan ’s lands cultuur, is een 
stelling die is heengegaan samen met Herman Teirlinck. 
Vandaag representeren artiesten zichzelf en voeren ze op-
positie. En toch was het precies Teirlincks idee waarmee ik 
eind mei thuiskwam van de vijfdaagse Zweedse Theaterbi-
ennale in Örebro. In de twaalf geselecteerde ‘beste Zweedse 
producties sinds 2005’ die ik zag passeren, liet theater zich 
weer lezen als de weerspiegeling, zelfs de constructie van 
een nationale identiteit. Met de scheuren erbij. 

Zweeds theater? We zien op onze Vlaamse podia de hele 
wereld passeren, maar uit Strindbergs land kennen we 
amper meer dan Strindberg zelf. Van Ingmar Bergman 
hebben we enkel de films gezien, van Per Olov Enquist 
lezen we de romans. En Lars Norén was wel even hét heb-
beding van regisseurs in de jaren tachtig, maar behalve 
Theater Zuidpool in Oorlog heeft geen gezelschap zich nog 
afgevraagd waar het met deze ‘traumaticus’ heenging 
sinds hij midden de jaren negentig zijn claustrofobische 
psychodrama’s afzwoer. The rest is silence. Staffan Göthe, 
de Zweedse Pagnol? Kristina Lugn, grande dame van het 
ironische feminisme? Suzanne Osten, de Eva Bal van het 
Europese jeugdtheater? Als deze namen al een belletje 
doen rinkelen, dan is het van horen zeggen. Zweeds thea-
ter is in Vlaanderen vooral een cliché: het bestaat uit don-
kere familiedrama’s met een hoog naturalistisch gehalte. 
Verrassend genoeg blijkt dat cliché grotendeels te klop-
pen met de werkelijkheid, of toch met de selectie van de 
zeven theatercritici die de Biënnalejury bemannen. Hun 
bewuste keuze voor vers gepende dramateksten van jonge 
auteurs die zich opwerken uit de schaduw van de genoem-
de grote namen, lijkt één groot erfgenaamschap in de lijn 
van Strindberg. Officieel heet het dat hun schrijfsels allen 
representatief zijn voor ‘de opvallende heropbloei op de 
Zweedse podia van een actuele, maatschappijkritische 
en veelal brutale dramaturgie’, maar daaronder spreekt 
nog steeds de laat-negentiende eeuw. Neem  Vinter snart 
(Straks weer winter), op een tekst van Lena Andersson voor 
het lokale Länsteatern Örebro. Tegen een achtergrond van 
smalle berkjes tekent zich een typisch Zweedse, buiten-
steedse familie af. Onder de trotse blauwgele vlag van de 
natie zorgt moeder voor spijs en drank, traint dochterlief 
in de zomerse zon voor het komende skiseizoen en kampt 
haar broer met zijn mannelijkheid. Blij gemutst komt 
papa van zijn maitresse thuis om in deze schoot van het 
familiale geluk midzomernacht te vieren, maar het enige 
dat hij op zijn bord krijgt, is bagarre. Zo fel komen zijn 
dierbare vrouw en kinderen tegen zijn autoritaire en in 

Strindberg is nog steeds niet dood
HET zWEEDSE THEATER ANNO 2007

wouter hillaert

illustraties : www.strindbergandhelium.com
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wezen egocentrische almacht in opstand dat hij op het 
eind eenzaam ten onder gaat in een sneeuwstorm. Het 
lijkt De Vader van Strindberg wel.
 Vinter snart staat niet alleen in zijn herinnering aan de tijd 
dat de Scandinavische dramatiek voorop lag in Europa. 
Ook Drömmer om att dö (Ik droom van sterven – tekst van 
Dennis Magnusson voor Teater Terrier uit Malmö), Nu är 
du gud igen (Nu ben jij weer God – tekst van Anders Duus voor 
het reizende Unga Riks/Riksteatern) en de enige twee 
ietwat oudere teksten En uppstoppad hund (Een opgezette 
hond – tekst van Staffan Göthe ingespeeld voor de Zweed-
se televisie) en Modet att döda (De moed om te doden – Lars 
Norén geënsceneerd door het Stockholmse Teater Giljo-
tin) ontwikkelen hun naturalistische (familie-)verhalen 
vanuit een duidelijk begin naar een afgerond slot, in 
volstrekte harmonie met de klassieke narratologie. Ook al 
worden hun ongecompliceerd realistische lijnen af en toe 
doorkruist door gedroomde interludia, toch blijven ook 
die zweren bij strikt afgebakende rollen. Op de scène zelf 
is niet alleen het decor navenant, maar ook het spel: onder 
een voorzichtig humoristisch sausje blijft het deeg een 
sterke, psychologische inleving. Alsof Brecht nooit aan 
Stanislavski heeft geraakt. Zelden heb ik me zo bewust 
geweten van mijn Vlaamse ‘gestande’ en ‘gerooverde’ 
ogen. Van dit Zweedse spel gaan ze een beetje pijn doen.
Natuurlijk is dit premoderne vertelschema niet het hele 
verhaal. De meest indringende ervaring van de Biënnale, 
is een Riksteater-enscering van Mirja Unges Var är alla? 
(Waar is iedereen?), waarin een nerveuze dialoog plaats-
vindt tussen een tienermeisje in jeans en een even oud 
dienstertje in een benzinestation, vóór het tragische voor-
val dat ze samen proberen te verwerken: het eerste meisje 
werd de stille getuige van de verkrachting van het tweede 
meisje door twee hormonale knullen op dezelfde plek. Ze 
greep niet in. Je krijgt het gebeuren rauw opgediend na 
het verhaal erover. De twee delen van Samlarna (De verza-
melaars) van Teater Bhopa uit Gotenburg volgen elkaar 
logischer op in de tijd, maar romanschrijfster Lotta Lot-
ass suggereert in haar theaterdebuut zo’n onbeweeglijke 
toestand (twee broers sluiten zich op in hun geboortehuis 
tot de dood van de oudste zoveel jaar later) dat er eigenlijk 
geen sprake is van een dramatische ontwikkeling. Het 
bleek de enige écht interessante nieuwe tekst in Örebro. 
Niet zozeer om zijn Beckett- en Fosse-achtige inspiratie, 
maar ook omdat er in Lotass’ suggestie zoveel kieren open 
blijven dat er meerduidigheid ontstaat (over xenofobie, 
daadkracht, angst voor verlies en vergankelijkheid...). 
Het is een kwaliteit die in veel andere teksten schittert 

door afwezigheid. Dubbelzinnigheid? Emancipatie van 
de kijkersfantasie? Het Zweedse theater lijkt je liever bij 
het handje te nemen.
Generaliseer ik? Wat valt er anders te concluderen als de 
enige postdramatische tekst op dit tweejaarlijkse best of 
festival geschreven blijkt voor jongeren? Dan då Daan dog 
(De dag dat Daan dood ging – van Rasmus Lindberg voor het 
Jämtlands länsteater, sinds 1997 het jongste regiotheater 
in Zweden) is zo’n verademing omdat alle verhaallijnen 
rond de hond Daan gezwind door elkaar kronkelen en de 
taal zich vrij genoeg voelt om af en toe totaal los te flippen 
van de handeling. De acteurs wisselen even spontaan van 
rol als ze schakelen tussen absurditeit en gevoeligheid. 
En voor één keer is het simpele decor met zijn getekende 
achterdoek geen één-op-één illustratie, maar een extra 
verbeeldingselement. Zoals we het in Vlaanderen zien 
in minstens de helft van de producties dus. In die vader-
landse spiegel toont het Zweedse theater zich – in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld het Noorse – wat bestoft, en in 
elk geval geïsoleerd van de huidige Europese tendensen. 
Zweden spreken dan ook niet van ‘wij, Europa’, maar van 
‘jullie, Europa’. 

Democratie op de planken
Valt een theaterveld te lezen vanuit de cultuur van het 
land waarin het ligt? In zekere zin is zo’n kijkwijze pro-
blematisch, want ‘nationale cultuur’ is een negentiende-
eeuws begrip dat sinds de versplinterende én tegelijk 
uniformiserende globalisering na de Tweede Wereld-
oorlog steeds meer is gaan thuishoren onder de vlag van 
extreemrechts. Zeker voor Zweden geldt die evolutie: de 
Scandinavische sterkhouder is met zijn Angelsaksische 
oriëntatie en zijn multinational-economie (Zweden is 

Strindberg is nog steeds niet dood
HET zWEEDSE THEATER ANNO 2007

wouter hillaert
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Ikea) zowat het enige Europese land waar extreemrechts 
(de partij heet hier Sverigedemokraterna: de Zweedse demo-
craten) niet in het parlement vertegenwoordigd raakt. Daar 
staat tegenover dat het land gedurende in totaal zestig van 
de laatste zeventig jaar opgebouwd is door sociaal-demo-
cratische (minderheids-)regeringen, door één partij dus. En 
dat heeft wel degelijk zijn sporen nagelaten: het gevierde 
folkhemmet (het Zweedse volkshuis), dat iedereen in hoge 
mate sociaal beschermt, en waar gendergelijkheid hét topic 
is dat het hele maatschappelijke debat dooradert. Er be-
staat dus zeker zoiets als een Zweedse cultuur, en ze wordt 
naar buitenuit en vooral in de EU verdedigd als democra-
tisch, links-progressief en in hoge mate sociaal betrokken. 
De weerspiegeling daarvan in het theater toont zich 
nog het mooist in de opening van de Theaterbiënnale op 
de stoep van het Slot van Örebro. Op het eerste niveau 
doet dit officiële moment erg on-Zweeds aan, want door 
en door ironisch. Uit een old-timer verschijnt de lokale 
bekendheid Markurell uit Wadköping, het fictieve hoofd-
personage uit Hjalmar Söderbergs gelijknamige roman 
uit 1919. Van onder zijn hoge hoed verkettert deze verkle-
de acteur het hele theatersysteem op zijn Vlaams Belangs: 
dat het theater enkel subsidies verspilt met onnuttig gelul 
voor steeds dezelfde cultuurfats. Met zoveel stilistische 
bravoure spettert het uit de boxen dat je bijna geneigd bent 
om hem gelijk te geven. Maar plots stokt Markurells fan-
tastische tirade. Hij twijfelt: is het theater in essentie niet 
‘het verlengde van de democratie’? Zo valt zijn speech dan 
toch erg Zweeds uit en wordt de toekijkende goegemeente 
weer volop bevestigd in zijn theatervisie. Waar het theater 
bij ons iets wil zijn dat schuurt, bevraagt en onderuithaalt, 
definieert het zich in Zweden volgens een construerende 
taak. Het theater dient de democratie zoals die gedurende 
zestig jaar is uitgetekend in de geest van Olof Palme.  
 Het resultaat op de scène draagt daar steevast de stempel 
van en maakt voor mij meteen ook de grote verdienste van 
het Zweedse theater uit. Het biedt een waaier aan thea-
trale benaderingen van de sociaal-politieke werkelijkheid 
buiten de theatersalons. Zo bekende Angereds Teater zich 
voor The mental states of Gothenburg tot de internationaal 
toenemende interesse voor ‘verbatim theatre’: letterlijk 
overgenomen antwoorden van Gotenburgse jongeren 
op vragen rond liefde en toekomstdromen, door Mattias 
Andersson bewerkt tot een genereuze, docuvoorstelling 
waarbij de acteurs tussen het publiek plaatsnemen in een 
groot vierkant rond de scène. De opstelling is anti-auto-
ritair op zich: groepsgesprekken waaraan iedereen onder 
dezelfde voorwaarden mag deelnemen, zijn altijd al het 

Zweedse format voor het maatschappelijke debat geweest. 
Ook producties als Var är alla? en vooral När du gud igen lij-
ken bijna specifiek geschreven om het schoolse nagesprek 
over hun heikele onderwerpen makkelijker los te maken. 
Van verkrachting toont Riksteatern de verschillende 
perspectieven zonder ze al op voorhand te veroordelen, 
terwijl de schijnbaar toevallige dialoog over spiritualiteit 
en geloof tussen het grootste krapuul en de mooiste seut 
van de school in Nu är du Gud igen een context moet creëren 
waaraan leerlingen spontaan hun eigen mening over deze 
gevoelige thema’s kunnen toevoegen. 
Inhoudelijk toont het Zweedse theater zich dan toch een 
beetje brechtiaans: these en antithese ‘clashen’ tot een 
synthese die het publiek in principe zelf moet trekken, 
mocht het daarvoor niet al in een duidelijke richting 
gestuurd worden onder de voorstelling zelf. Soms ligt de 
moraal van het verhaal er in deze geselecteerde ‘actuele, 
maatschappijkritische dramatiek’ zo dik op dat ze op het 
randje van humanitair wordt. Afwijkende boodschap-
pen van het goede en het ware, zoals je ze van een ‘ver-
lengde van de democratie’ zou verwachten, heb ik in elk 
geval niet gehoord op de Biënnale. Laat staan ‘brutale’ 
zienswijzen. Als een eenstemmig koor verdedigen deze 
Zweedse schrijvers en regisseurs mee de open en gelijk-
waardige samenleving waar ook het hele dagelijkse leven 
van ademt. De long voor deze culturele overtuiging laat 
zich moeilijk benoemen maar is toch het eerste wat me, 
vijf jaar na mijn tweejarig studieverblijf in Stockholm en 
Göteborg, weer opvalt. Het is een soort naïef, bijna half-
zacht geloof in een betere wereld. Een geloof dat onge-
schonden is gebleven dankzij de Zweedse neutraliteit in 
zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.

Arabische blackfaces
Draai je de verhoudingen echter om, en probeer je de cul-
tuur van een land te lezen vanuit zijn theater, dan bieden 
de beste Zweedse producties sinds 2005 een boeiende 
keerzijde. Zo’n tegenbeeld biedt bijvoorbeeld Dennis 
Magnusson in Drömmer om att dö. De premier die in zijn 
stuk wordt verbeeld heeft nooit bestaan (ook al heeft hij 
trekjes van Göran Persson), maar suggereert van alles 
over hoe het algemene machtsspel iemand van zijn ide-
alen kan beroven. Macht wordt een strijd op zich, op de 
dunne grens tussen privé en publiek. De nationale bur-
gervader (vertolkt door Tom Ahlsell) wil alleen nog maar 
zelfmoord plegen, maar wordt daarin de weg versperd 
door zijn dode voorgangers Olof Palme en Tage Erlander, 
die hem in zijn dromen bezoeken. Verder weerhouden 
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hem zijn ex, die politiek journaliste is geworden, en zijn 
hysterische dochter, die zich bekeert tot death metal op de 
nationale zender om toch maar zijn aandacht te trekken. 
In deze crisis van de mannelijke macht spiegelt Drömmer 
om att dö opvallend veel andere voorstellingen op de Biën-
nale. De ondergang van de vader in Vinter snart, het verzet 
van de zoon tegen zijn pa in Modet att döda, plus de trau-
matische herinneringen van de broers in Samlarna aan 
hun gestorven ouweheer: voor een samenleving die het 
hoogste aantal vrouwen in het parlement zitten heeft, is 
deze fixering op het patriarchale bijna voorhistorisch. Of 
geeft het theater hier zicht op een onverteerde klomp op 
de maag? En leeft de tijd dat Strindberg De Vader schreef, 
en Ibsen Een Poppenhuis, verder onder de oppervlakte van 
het gelukkig gelijkwaardige Zweden? De oprichting in 
2005 van de politieke vrouwenpartij Fi (Feministisch 
Initiatief) doet het laatste vermoeden.
 Als je het vaderbegrip uitbreidt tot macht en autoriteit 
in het algemeen, krijg je nog meer het gevoel dat er een 
heel ander Zweden bestaat dan het alom verkondigde 
democratische en antihiërarchische folkhemmet. Vooral de 
onderscheiden productie Invasion! van het Stockholmse 
Stadstheater (tekst Jonas Hasse Khemiri, regie Farnaz 
Arbabi) bracht mij op zulke gedachten. De titel verwijst 
naar wat juist na aanvang van de voorstelling gebeurt: 
terwijl twee acteurs met gezwollen gestes het stof af-
blazen van Carl Jonas Love Almqvists klassieke stuk 
Signora Luna, worden ze in de nek gesprongen door twee 
allochtone grote bekken uit het publiek. Beiden nemen 
de traditionele Zweedse scène over met een eigen show. 
Die swingt een stuk meer: er komt dans, muziek en een 
schelms verhaal over hoe de mystieke naam ‘Abulkasem’ 
tussen de twee maatjes is gaan fungeren als een multi-in-
terpretabel codewoord. De hele verdere ontwikkeling van 
hun show bestaat erin dat juist deze Abulkasem reïncar-
neert in steeds andere fictieve droomfiguren, projecties 
zonder inhoud: een Koerdische, feminstische professor, 
een nachtclub-uitbater... Belichaamd door vier Zweedse 
acteurs met Arabische roots, is de boodschap alweer weinig 
subtiel: er bestaat geen vaste identiteit. Het kleedje dat 
Abulkasem echter het vaakst aangetrokken krijgt, is dat 
van een vervaarlijke moslimterrorist die door onnozele 
detectives opgespoord wordt in een ‘komisch’ tv-program-
ma. En zo is de hele voorstelling opgevat: als vrolijk enter-
tainment op basis van uitgekauwde clichés en ingeteerde 
trucs (nog eentje om het af te leren: een man die in Farsi 
ABBA roemt, wordt door een tolk zo vertaald dat hij gaat 
klinken als een orthodoxe moslim op weg naar zijn eerste 

en laatste zelfmoordactie). Het zijn bijna uitsluitend zulke 
traditionele stereotypen die in Invasion! aangezet en dan 
weer gesloopt worden, en goed gespeeld zijn ze al evenmin. 
Maar het Zweedse publiek ligt voortdurend in een deuk en 
vergast de spelers achteraf op een grootse staande ovatie, 
terwijl Farnaz Arbabi nog een fijne prijs van de verzamelde 
Zweedse theaterkritiek te wachten staat.
Begrijpe wie kan. Toont dan niemand enige scepsis 
over de grote gelijkenis tussen deze invasie van nieuwe 
theaterstemmen en de oeroude Amerikaanse blackface-
traditie, waarbij zwarte cabaretartiesten hun snoet in het 
zwart en hun lippen in het rood dienden te verven, wilden 
ze het witte publiek onderhouden? Ook voor Arbabi en 
haar acteurs lijkt entertainment het enige mogelijke 
toegangsbiljet tot de officiële scène, en de clichés van het 
publiek het enig mogelijke kostuumpje. Als de ‘vernieu-
wende’ boodschap anno 2007 nog steeds moet luiden 
dat ‘niet alle moslims terroristen zijn’, dan vraag je je 
af of de Zweedse samenleving zich werkelijk zo open en 
machtsbevrijd getoond heeft tegenover ‘de ander’. Mijn 
buitenlandse blik zag in het Hjalmar Bergmantheater in 
Örebro veeleer een salon dat met het grootst mogelijke 
enthousiasme een bepaald schuldgevoel over een natio-
naal vreemdelingenvreemdheid scheen weg te applaudis-
seren. Je moet in Zweden gewoond hebben om die onaan-
gepastheid tegenover niet-Zweden te vatten, maar één 
overdreven scène uit  Vinter snart komt aardig in de buurt, 
namelijk die waarin de vader vlak voor zijn val de meest 
naïeve vragen afvuurt op de Iraans-Zweedse vriend van 
zijn zoon. ‘Wat is je verhouding tot je vader?’, is nog de 
meest gewone. Het Biënnalepubliek giechelde ook hier, 
als in de spiegel van zijn nationale identiteit. Die is dub-
bel, erg dubbel. Het theater in Zweden is maar half het 
verlengde van de democratie. Het is veeleer het blijvend 
naturalistische podium waar een gespleten verhouding 
tot de oude patriarchale macht botst met een onderdrukt 
wantrouwen tegenover ‘de anderen’ die van onderuit ook 
hun deel opeisen. Tijd voor een goeie Zweedse golf.
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David Bergé is werkzaam als beeldredac- 

teur voor diverse kunstpublicaties, waar-

onder Etcetera.  Daarnaast werkt hij als 

freelance fotograaf samen met verschil-

lende choreografen.  www.papa-razzi.be 

Bojana Cveji ́ c, redacteur van Etcetera, 

is performancewetenschapper, perfor-

mer, musicoloog en lesgever binnen de 

dans-en muzieksector. ze publiceert in 

tijdschriften als Maska, Ballet-Tanz en 

Performance Research. 

Pieter De Buysser is toneelschrijver en 

filmmaker. Hij is tevens artistiek leider 

van Lampe. www.lampesite.be  

Bram De Cock studeerde onder andere 

vergelijkende cultuurwetenschap en 

theaterwetenschap. Hij publiceert over 

theater en is actief als muzikant en DJ. 

Anne Dekerk, redacteur van Etcetera, 

studeerde theaterwetenschap en is 

psycholoog (psychoanalyse). Daarnaast 

is ze lid van het kunstenaarscollectief 

Echo.Base. www.echobase.be 

Sally De Kunst, redacteur van Etcetera, 

studeerde theaterwetenschappen. 

Momenteel werkt ze samen met Arco 

Renz aan het opzetten van Monsoon, een 

uitwisselingsplatform tussen Aziati-

sche en Europese kunstenaars, en is ze 

verbonden aan Theater Gasthuis voor 

het ontwikkelen van een internationaal 

onderzoeksplatform. 

Daniëlle de Regt, redacteur van Etce-

tera, studeerde vertaler/tolk, film- en 

beeldstudies, theaterwetenschap 

en cultuurmanagement. Momenteel 

is ze onderzoeksmedewerker bij de 

Hogeschool Antwerpen, en medewerker 

cultuur voor De Standaard. 

Jelle Dierckx is doctor in de kunstwe-

tenschappen. Van 2000 tot 2006 was hij 

werkzaam aan het IPEM - departement 

Musicologie van de Gentse Universiteit. 

Momenteel is hij artistiek coördinator 

bij het Festival van Vlaanderen Gent. 

Lieve Dierckx studeerde theaterweten-

schap, met een zwaartepunt dans. ze 

verkent lichamelijkheid en loopbanen in 

het danslandschap. ze werkte voor Stof 

vzw, en is actief bij Urbanmag. 

DD Dorvillier werkt als choreograaf in 

New York. Nottthing is Importanttt is 

haar laatste voorstelling. 

Ludovic Fresse studeerde compositie 

aan het conservatorium Pantin. Hij is 

betrokken geweest bij verschillende 

muziekfestivals  in Frankrijk, België 

Duitsland en Polen, en bracht al enkele 

cd’s uit. Op dit moment woont hij in 

Berlijn. 

Danielle Goldman is assistent dans-

geschiedenis en –theorie aan The New 

School. ze publiceert in Dance Research, 

Dance Research  Journal, The Drama 

Review en Women  & Performance. 

Wouter Hillaert studeerde Germaanse 

en Theaterwetenschappen, werkt 

als freelance theatercriticus voor 

De Morgen en Klara, en is redacteur 

podiumkunsten voor het kunstkritische 

tijdschrift rekto:verso.  

Jan Maertens ontwerpt vaak het licht 

voor verscheidene hedendaagse dans- 

en theatervoorstellingen. In dit nummer 

is een beeldbijdrage opgenomen op 

basis van zijn lichtontwerp voor MAYBE 

FOREVER (Meg Stuart &  

Philipp Gehmacher). 

Christian Rizzo is choreograaf. Sinds 

1997 presenteert hij zijn eigen perfor-

mances binnen de productiestructuur 

l’association fragile. 

Maarten Soete, redacteur van Etce-

tera, studeerde Germaanse talen en 

volgde de master na master  Theaterwe-

tenschap. Hij is als medewerker docu-

mentatie verbonden aan het  Vlaams 

Theater Instituut. 

Pieter T’Jonck is ir. architect en publi-

cist voor onder andere De Morgen. 

Elke Van Campenhout, redacteur van 

Etcetera, is freelance publicist voor 

diverse kunsttijdschriften, en werkt 

als curator en dramaturg rond dans, 

nieuwe media, theater en kunst in het 

algemeen. 

Chris Van der Burght is fotograaf. Hij 

maakt naast eigen werk ook werk in 

opdracht voor choreografen en thea-

termakers als Alain Platel, Meg Stuart, 

Hans Van den Broeck, Ivo Van Hove en 

Koen Augustijnen. 

Myriam Van Imschoot is dramaturge, 

curator en schrijver. In tandem met 

Jeroen Peeters leidt ze Sarma, een plek 

voor artistiek onderzoek, dramaturgie 

en kritiek. www.sarma.be 

Pieter Verstraete doet promotieonder-

zoek over de perceptie en narratieve 

verbeeldingskracht van de luisteraar 

in hedendaags muziek- en audiothe-

ater, geluidskunst en interactieve 

installatiekunst, bij ASCA en Theater-

wetenschap aan de Universiteit van 

Amsterdam. home.medewerker.uva.
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Theater op de Markt

Met o.a. Acrobat (AUS), Anomalie (F), Cie Un loup pour l’homme (F/CAN), 
Groupe Acrobatique de Tanger (MAR), Maboul Distorsion (F), Ockham’s Razor (UK) e.a.

Info en tickets: Provinciaal Domein Dommelhof – Tel +32 (0)11 80 50 02
theateropdemarkt@limburg.be - theateropdemarkt.be

INTERNATIONAAL CIRCUSTHEATERFESTIVAL
31 oktober – 4 november 2007  - Provinciaal Domein Dommelhof

Theater op de Markt is een intiatief van de Provincie Limburg en wordt georganiseerd

door het Provinciaal Domein Dommelhof. 

Theater op de Markt geniet steun van de Vlaamse Gemeenschap.

5de editie

K/W PRODUCEERT VOORSTELLINGEN, EVENEMENTEN,
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN HET VELD VAN DE
HEDENDAAGSE DANS. EEN GROEP KUNSTENAARS 
EN THEORETICI UIT VERSCHILLENDE DISCIPLINES REA-
LISEREN HUN PROJECTEN BINNEN HET SAMENWER-
KINGSVERBAND K/W. ALS AUTONOME CELLEN VOEREN
ZE ELK EEN EIGEN ARTISTIEKE KOERS ONDER EIGEN
NAAM.

ALEXANDER BAERVOETS
MARC VANRUNXT

JEAN LUC DUCOURT
F,R,O,G,S OS

SARMA 
PAUL DESCHANEL MOVEMENT RESEARCH GROUP 

KUNST/WERK 
WWW.KUNST-WERK.BE

k/w

G I R L Z  O N LY
Alexander Baervoets

met Claire Croizé, Lin Snelling, Karen Lamberts,
Daniel Janssens, Hans Meijer e.a.

Première: 19 oktober 2007 in Monty

Voorstellingen:
20 oktober 2007 in Monty
26 oktober in Buda, Kortrijk
29 oktober in CC Maasmechelen

Productie : Kunst/Werk
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Monty, Antwerpen
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