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1. Inleiding 

 
 

In deze verhandeling worden de experimentele hoorspelen uit de jaren zeventig geanalyseerd in 

hun eigenheid. Dat wil zeggen dat de klemtoon ligt op de tekst en vooral het medium van het hoorspel, 

dat beschouwd kan worden als een eigen genre. Hoorspelen worden vaak onterecht gezien als een 

verlengde van literatuur, toneel of film, en het unieke pure auditieve aspect wordt miskend. De 

experimentele hoorspelen die ontsproten in de jaren zeventig, een periode die sowieso al vruchtbaar 

was op het gebied van experiment in de kunst, bewijzen zeer treffend dat het hoorspel een apart, 

volwaardig genre is. Toch zijn het Vlaamse hoorspel en het bestaan ervan als zelfstandig genre 

nauwelijks bestudeerd. Enkele masterscripties, zoals Het luisterspel bij Andries Poppe (1984) van Ann 

Baeyens ondernemen een verkennend onderzoek, maar er bestaat geen enkele diepgaandere Vlaamse 

studie. In het Duitstalige en Angelsaksische gebied daarentegen is de aandacht voor hoorspelen veel 

prominenter aanwezig. Zo beschrijft Elke Huwiler de verschillende verhaalstromingen van het hoorspel 

in Erzähl-Ströme im Hörspiel. Zur Narratologie der elektroakustischen Kunst (2005) en in 1999 

verzamelde Tim Crook de belangrijkste theorieën over hoorspelen in Radio Drama. Theory and 

practice. Niet alleen het theoretische veld dat hoorspelen omschrijft en bestudeert schiet te kort in 

Vlaanderen, ook de creatie van nieuwe hoorspelen is sterk verminderd tot uitgedoofd. Vandaag worden 

geen hoorspelen meer uitgezonden op de nationale radionetten van België. Luisterboeken lijken echter 

wel in opmars, maar dit valt buiten de grenzen van deze scriptie. Zelfs de archiefbewaring van het 

Vlaamse hoorspel werd lange tijd verwaarloosd. In het archief van de Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep (VRT), een belangrijke bron voor hoorspelen, werden zowat alle auditieve bronnen die 

vóór de jaren zeventig geproduceerd zijn per ongeluk vernietigd. Net omdat het hoorspel op sterven na 

dood is in Vlaanderen en het unieke stemmenspel van de experimentele hoorspelen uit de jaren 

zeventig steeds onderbelicht is, wil deze masterproef de specifieke karakteristieken van het 

experimentele hoorspel onderzoeken en belichten. Dit op basis van het script en het audiobestand van 

vijf hoorspelen uit de jaren zeventig die experimenteren met de mogelijkheden van het medium: 

Vernissage (1977), Een mooie vrouw (1978) en Familieband (1979) van Mark Insingel, Orchis militaris 

(1971) van Ivo Michiels en De dirigent (1980) van Tone Brulin. Mark Insingel (°1935), Ivo Michiels 

(°1923) en Tone Brulin (°1926) zijn generatiegenoten en behoren alle drie tot de naoorlogse neo-avant-

gardebeweging die verlangde naar experiment en vormvernieuwing. Dit uit zich dan ook in hun 

hoorspelen. De invloedrijke artistieke context van de experimentele hoorspelen in de jaren zeventig 

wordt besproken in § 2.1. Mark Insingels hoorspelen zijn gecreëerd als hoorspel an sich. Het zijn dan 

ook – vaak lyrische – stemmenspelen die lustig experimenteren met de mogelijkheden van het medium, 

bijvoorbeeld door het gebruik van geluidseffecten. Inhoudelijk hebben ze geen duidelijke plot, vormen 
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ze een reflectie op de maatschappij door middel van losse flarden tekst en benadrukken ze het medium 

door metamediale uitspraken. Ivo Michiels’ hoorspel daarentegen is een adaptatie van de roman Orchis 

militaris. Tone Brulins adaptatie van De dirigent is gebaseerd op een andere brontekst, namelijk een 

theaterstuk voor het Nieuw Vlaams Teater (Deboosere e.a. 1983: 207). Door die andere basis van hun 

hoorspelen en hun verschillende professionele achtergrond, zijn er ook verschillen te bemerken tussen 

hun hoorspelen. Mark Insingel is voornamelijk gekend als dichter, Tone Brulin is een theatermaker en 

Ivo Michiels is in de eerste plaats een prozaschrijver. Er wordt dan ook verwacht dat Insingels 

hoorspelen de meeste lyrische aspecten importeren, Brulins toneeladaptatie het meeste theatrale 

karakteristieken vertoont en dat Michiels’ Orchis militaris enigszins episch, verhalend is. Net daarom 

vormen deze drie figuren een representatief corpus voor het experimentele hoorspel. Het onderscheid 

tussen de hoorspelen pur sang en de adaptaties bevestigt nogmaals de eigenheid van het hoorspel als 

apart genre. Bovendien zijn in het corpus op dit vlak drie mogelijkheden vertegenwoordigd: het hoorspel 

pur sang, een adaptatie met als brontekst proza en een adaptatie op basis van een theaterstuk. De 

corpusanalyse zal uitwijzen welke consequenties die verschillende basismogelijkheden hebben voor de 

hoorspelen. 

In § 2.2. wordt het hoorspel als genre uitvoerig behandeld. De termen ‘hoorspel’ en ‘luisterspel’ 

worden in deze verhandeling als synoniemen benuttigd op basis van het Kramers woordenboek 

Nederlands (1996: 537). De specifieke eigenheden van het experimentele hoorspel dat het medium 

verkent als medium en experimenteert met de auditieve mogelijkheden ervan worden besproken in § 

2.3. Hoofdstuk drie bevat de individuele analyses van de vijf hoorspelen uit het corpus. Zowel de 

tekstuele als extratekstuele karakteristieken van de vijf hoorspelen worden dus onderzocht, maar ook 

de onderlinge verhouding tussen de twee. Op het tekstuele vlak wordt de aandacht gevestigd op de 

metamediale verwijzingen, de thema’s en motieven, zoals de veel voorkomende maatschappijkritiek, de 

mogelijke karakterisering van personages, de ruimte en de tijd, en de vormautonomie die zichtbaar 

wordt in herhalingen, ritmiek enzovoort. Extratekstueel wordt het gebruik van semiotische elementen 

zoals muziek, geluiden, technische effecten en stilte onderzocht, net zoals de invloed van het volume 

en de intonatie. Die auditieve mogelijkheden versterken vaak de inhoud van de tekst of dragen zelf een 

semantische lading. In de analyses wordt dan ook onderzocht hoe tekst en geluid samen de betekenis 

creëren. De lezer vindt de audiobestanden van de hoorspelen uit het corpus als bijlage. 

Een auditief medium woordelijk omschrijven houdt een risico in. Hoe vermijd je immers dat het 

auditieve ondergeschikt wordt aan termen van de linguïstische studie (Page e.a. 2010: 218)? Om 

geluiden, muziek, ruis, intonatie of geluidseffecten zoals echo’s te omschrijven, moet deze 

masterscriptie noodgedwongen teruggrijpen naar de taal. Het is dus belangrijk dat men zich bewust is 

van dat mogelijke linguïstische imperialisme. In de conclusie (cf. § 4) worden de vaststellingen over de 
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tekst en het medium van het experimentele hoorspel uit de jaren zeventig samengevat. Er wordt 

eveneens geconcludeerd of de mogelijke driedeling tussen het meer lyrische hoorspel pur sang, de 

epische bewerking van een roman en de dramatische bewerking van een theaterstuk al dan niet nuttig 

en betekenisvol is.  
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2. Theoretische inbedding 

 
 

2.1. Artistieke context van het experimentele hoorspel 
 
Het is geen toeval dat de experimentele hoorspelen voornamelijk in de jaren zestig en zeventig 

gecreëerd werden. Door de grote ontnuchtering na de twee wereldoorlogen, schreeuwde de hele 

kunstsector in de naoorlogse periode om vernieuwing. De neo-avant-gardekunstenaars verlangden 

naar een nieuw begin, hoewel er vaak ook enigszins voortgebouwd werd op de traditie. Een 

bloeirijke periode van experiment ontstond. De hoorspelen opgenomen in deze scriptie passen 

volledig binnen hun artistieke tijdscontext door hun experiment met en vernieuwing van het genre. 

Bovendien schreven zowel Ivo Michiels als Mark Insingel vernieuwend proza gedurende die periode 

en liggen overeenkomsten in vorm en inhoud tussen hun proza-experimenten en 

hoorspelexperimenten voor de hand. Tot 1953 schreef Tone Brulin eveneens vernieuwende 

literatuur met onder andere bijdragen voor het avant-gardistische tijdschrift Tijd en Mens (Opsomer 

1997: 10), maar hij is voornamelijk gekend voor zijn experiment met de theaterconventies. Omdat 

de drie auteurs van dit corpus actieve vernieuwers waren in die bloeirijke periode, is het belangrijk 

om de proza- en theatervernieuwingen in Vlaanderen in de jaren zestig en zeventig beknopt te 

bespreken.  

 

 
Het vernieuwende proza 
 
J.J. Wesselo schetst een overzicht van het Vlaamse vernieuwende proza uit de periode 1960-1980 

in Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960 & 1980 (1983). 

‘Vernieuwend’ is volgens hem de correcte term voor het proza uit die periode omdat het “aan[geeft] 

waar het in de eerste plaats om gaat: om het op een authentieke en vooral vormvernieuwende 

manier hanteren van het materiaal” (Wesselo 1983: 8). De Vlamingen, die toen zowel cultureel, 

sociaal als talig min of meer geïsoleerd waren, bleken bijzonder vatbaar voor vernieuwing (Wesselo 

1983: 22). Wesselo onderscheidt drie vernieuwingsgolven. Onmiddellijk na de ontidealiserende 

Tweede Wereldoorlog brengen Louis Paul Boon en Hugo Claus het internationale modernisme naar 

Vlaanderen, voornamelijk op inhoudelijk vlak, maar ook op formeel vlak spelen de auteurs al met de 

mogelijkheden van literatuur. In het tijdschrift Tijd en Mens, het forum voor vernieuwers, verdedigde 

Jan Walravens in deze periode ook het vernieuwende proza. In de jaren zestig komt een tweede 

vernieuwingsgolf tot stand met radicalere vernieuwingen door onder andere Ivo Michiels, Willy 

Roggeman en Paul de Wispelaere. Ivo Michiels wordt beschouwd als de allereerste experimentele 
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schrijver van Vlaanderen. Het hoogtepunt van het Vlaamse proza-experiment situeert zich volgens 

Wesselo tijdens die tweede vernieuwingsgolf: tussen 1965 en 1970. De derde en laatste 

vernieuwingsgolf ontstaat rond 1970, met Mark Insingel als belangrijkste figuur. De tendensen uit de 

jaren zestig worden verspreid en de vormvernieuwing wordt nog verder uitgebouwd: de tekst komt 

los van de werkelijkheid te staan. 

 

Het gecreëerde proza in heel de bloeiperiode was zeer gevarieerd, maar vormde toch een 

geheel door gemeenschappelijke kenmerken op zowel inhoudelijk als formeel vlak (Wesselo 1983: 

9). Inhoudelijk combineerde de West-Europese literatuur voornamelijk twee belangrijke thema’s: 

een zoektocht naar een eigen identiteit enerzijds, en toenemend maatschappelijk engagement 

anderzijds, dat zich ook in de praktijk manifesteerde met onder andere de protesten in mei ’68 

(Wesselo 1983: 20). Wesselo verwoordt het treffend als “[e]en van de wereld weg willen zijn of 

(maar vaak ook: en!) er krampachtig de armen naar uitstrekken” (1983: 20). Ook de hoorspelen van 

Mark Insingel (cf. § 3.1.–3.4.) zijn een combinatie van isolement en engagement. Door het 

veelvuldig gebruik van de stereofoniemogelijkheden, waarbij de ene stem links gehoord kan worden 

en de andere rechts, wordt een afstand tussen de verschillende stemmen gecreëerd. Die fysieke 

afstand tussen de stemmen symboliseert het isolement, terwijl de teksten op een dieper niveau ook 

maatschappijkritiek uiten. De paradox van de groeiende afstand tussen de wereld en het individu en 

het evenredig groeiende verlangen naar die wereld wordt weergegeven door de taal in het 

vernieuwende proza (Wesselo 1983: 25). Mimesis en maatschappelijk taalgebruik werden bijgevolg 

met veel scepsis benaderd. De vernieuwende romans streefden kortom naar autonomie: tekst wordt 

vorm en “bevindt zich in de werkelijkheid, is gemaakt van materiaal uit die werkelijkheid, maar staat 

er tevens totaal los van […]. Vandaar ook de opvallende rol die andere kunstvormen in het literaire 

vernieuwingsproces spelen” (Wesselo 1983: 25). Die “andere kunstvormen” zijn bijvoorbeeld 

aanwezig in het oeuvre van Ivo Michiels, die vaak een wisselwerking liet ontstaan tussen literatuur 

en film of beeldende kunst. Een tuin tussen de hond en wolf is bijvoorbeeld een filmtekst, een 

narratief werk met filmische passages. Samuel, o Samuel omvat dan weer vier teksten, die Michiels 

zelf omschrijft als evoluerend van leestekst naar hoortekst naar kijktekst (Michiels 1973). Drie van 

de vier teksten, namelijk ‘Hoe laat is het?’, ‘Samuel, o Samuel’ en ‘De madeliefjes, liefje, de 

madeliefjes’ werden effectief als hoorspel geproduceerd (Archief VRT 2009). Samuel, o Samuel 

maakt deel uit van zijn Alfa-cyclus, waarin Michiels’ interesse in andere kunstdisciplines naar voren 

komt. De keuze om een hoorspel te maken van Orchis militaris, ook een onderdeel van de Alfa-

cyclus, is dus niet verrassend. 
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Michiels’ multimediale interesse wordt gedreven door een gelijkstelling tussen ongelijkheden: 

 
Or is everything and word and sound and movement and space, eye and ear, surface and 
depth, hollow and volume, canvas and notch, flesh and bone, cry and silence, pulling down and 
breaking through, play and earnestness, language, knowledge, nerve, intellect, consequence, 
level? Simplicity and multiplicity? (Michiels1978: 85) 

 
De hoorspeladaptatie van Tone Brulins theaterstuk De dirigent sluit eveneens aan bij het 

crossmediale experiment van de jaren zeventig. 

De auteurs van het vernieuwende proza reflecteerden vaak op het schrijverschap zelf, wat 

uitmondde in het thematiseren van literatuur en schrijven (Wesselo 1983: 36). Die reflectie op het 

medium is ook in de experimentele hoorspelen voorhanden in de vorm van verwijzingen naar 

‘horen’. In Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) wordt de uiting “Je hoort er zoveel over. Je ziet er zo weinig 

van” bijvoorbeeld voortdurend herhaald (Insingel & De Sutter 1978). Het stuk zet op die manier aan 

tot reflectie op het auditieve hoorspelmedium in contrast met visuele media zoals theater en 

televisie. Wesselo beschouwt Mark Insingel en Ivo Michiels als belangrijke vernieuwers omdat ze 

de “taalkritiek, de taalontmaskering en – zuivering” toevoegden aan hun werk, waardoor “een vorm 

van literaire maatschappijkritiek bedreven wordt: de taal wordt immers in haar negatieve 

maatschappelijke toepassingen (commercie, autoriteit, enz.) getoond” (Wesselo 1983: 42). Beide 

schrijvers hechten kortom veel belang aan de taal, het middel bij uitstek om hun maatschappijkritiek 

te uiten. Ze creëren een eigen taalwerkelijkheid die de autonome vorm onderstreept. In 

tegenstelling tot C.C. Krijgelmans, voor wie de taal volgens Wesselo een nulpunt bereikt en dus 

geen vervolg kan hebben, ontstaat er voor Michiels en Insingel wel een nieuwe taalfase (Wesselo 

1983: 41). Een formeel spel met betekenis en woord wordt gecreëerd, waarbij taalkritiek en 

taalopbouw dikwijls samenhangen. De vorm en de inhoud worden één. Dit houdt echter niet in dat 

een tekst geen boodschap meer kan uitdragen, en wel integendeel: de taal wordt metataal. Mark 

Insingel beweert dat “even in the most ‘formalistic’ art a content can be discerned” (Insingel 1978a: 

97). Het belang van die autonomie onderstreept hij in een interview in september 1986:  

 
De enige mogelijkheid om onaantastbaar te zijn, is door dat volstrekt affe, dat wil zeggen dat 
volstrekt autonome, het naar zichzelf verwijzende en aan zichzelf genoeg hebbende literaire 
werk. (Gryp 1987: 11) 
 

Insingel heeft een “geweldige bewondering voor cijfers die je in een verband kunt brengen, en die 

dan kloppen” (Insingel 2010). Net daarom probeert hij proza te creëren als “wiskundige 

constructies” door onder andere veelvuldige herhalingen (Gryp 1987: 11). De referentiële functie 

van taal wordt beperkt en maakt plaats voor het poëtische en lyrische, met vaak ruimteloosheid en 
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tijdloosheid tot gevolg. Insingels hoorspelen Een mooie vrouw en Familieband (cf. § 3.2.-3.3.) zijn 

eveneens wiskundige constructies door hun cyclische structuur, herhalingen en ritmiek. 

 

 

Het vernieuwende theater 

 

In de theaterwereld kondigden de jaren zestig eveneens een periode van experiment aan. Tone 

Brulin ontwikkelde tijdens zijn theateropleiding de utopische opvatting dat theater “een droom [is] 

voor de toekomst van de mensheid”: hij wenste het leven te herontdekken in de kunst en vice versa 

(Opsomer 1997: 5, 10). Hij ontwikkelde al snel een vernieuwende regiestijl en innovatief repertoire 

in de hoop een alternatief te creëren voor het klassieke werk in de grote schouwburgen (Opsomer 

1997: 11-12). Vanaf 1963 neemt zijn experiment nog toe in zijn eerste atonaal theaterstuk: Ogen 

van krijt (Opsomer 1997: 16). Atonaal theater schuift geen duidelijke betekenis naar voren, maar 

maakt gebruik van impulsieve geluiden en gebaren (Opsomer 1997: 11). De tekst wordt enkel als 

vertrekpunt beschouwd, het potentieel van de performance staat centraal en het experiment van de 

acteurs creëert het uiteindelijk stuk (Opsomer 1997: 24). Brulin wou begrippen en dingen 

“losscheuren uit hun conventionele context” en ze voorzien van “een nieuw lichaam en daardoor 

ook van een nieuw leven” (Opsomer 1997: 24). De tekst komt op gelijke voet met muziek, dans en 

andere expressiemiddelen tot een autonoom, aliterair toneelstuk gecreëerd is (Opsomer 1997: 25, 

39). Inhoudelijk wou Brulin geen valse ethiek, maar authenticiteit, waardoor hij onder andere veel 

stukken over migranten en de apartheid in Zuid-Afrika schreef (Opsomer 1997: 39). Hij verzette zich 

tegen autoriteit en engagement enerzijds, maar ook tegen de drang naar verinnerlijking en isolatie 

anderzijds (Opsomer 1997: 41). Brulin introduceerde eveneens de performancecultuur in 

Vlaanderen door zijn medewerking aan Saboo, een aliterair theater van het Théâtre Laboratoire 

Vicinal met visuele en auditieve prikkels (Opsomer 1997: 44). Bovengenoemde 

theaterexperimenten illustreren Tone Brulins drang naar experiment en engagement. Bovendien 

omschreef hij in een interview zijn behoefte om verschillende disciplines te combineren: 

 
Ik denk niet meer in stukken. Ik noem het ‘producties’. Je verzamelt er van alles in. Je neemt 
van de beeldhouwkunst wat mee, van de filmwereld, van de muziek, enz. Maar ik kan dat niet 
op papier zetten. Ik weet niet hoe ik zo’n ‘productie’ moet schrijven. Ik jat van alles, van links en 
rechts, zoals iemand die een model kneed. Ik pak dat allemaal samen en kneed het in iets en 
zeg: “Hier is het nu!” (De Bin e.a.) 
 

Al die elementen samen verklaren enigszins zijn aandeel in de experimentele hoorspelen uit de 

jaren zeventig. 
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2.2. Het hoorspel als genre en als medium 
 

Wanneer ik het heb over de poëzie van het luisterspel, dan bedoel ik daarmee de potentiële 
faculteit, die het luisterspel bezit om met het gesproken woord, al dan niet geaccentueerd 
door andere akoestische elementen, een spanning, een emotie, een innerlijke verrijking aan 
de luisteraar mee te geven. De manier, waarop dit gebeurt, heeft van het luisterspel een 
volwaardig en zelfstandig genre in de moderne literatuur gemaakt, heeft het akoestische 
drama laten evolueren tot een vorm van woordkunst, die dichter bij de lyriek dan bij om het 
even welke andere literatuurvorm staat. – Andries Poppe 
(Baeyens 1984: 135) 

 

 

Terminologie: wat betekent ‘medium’, ‘genre’ en ‘teken’? 

 

Om verwarring over het begrippenapparaat te vermijden, is het cruciaal de belangrijkste termen in 

deze scriptie, zoals ‘medium’, ‘genre’ en ‘teken’, duidelijk te definiëren. In de inleiding van Narrative 

across Media (2004) merkt Marie-Laure Ryan op dat ‘medium’ op verschillende manieren 

geïnterpreteerd kan worden, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Een culturele theoreticus 

zal radio, televisie en internet bestempelen als media, terwijl voor kunstcritici veeleer muziek, 

theater, fotografie en literatuur media zijn (Ryan e.a. 2004: 15-16). In deze scriptie wordt die laatste, 

vrij ruime visie op ‘medium’ gehanteerd gezien de scope van het onderzoek: het hoorspel, literatuur 

en theater worden beschouwd als verschillende media die op hun zelfstandige, unieke wijze 

betekenis overbrengen. De twee hoorspeladaptaties in het corpus, Orchis militaris (cf. § 3.5.) en De 

dirigent (cf. § 3.6.) zijn bijgevolg ontstaan door een overgang van het ene medium, respectievelijk 

literatuur en theater, naar het andere, het hoorspel. De focus van de term ‘medium’ is in deze 

scriptie dus niet zozeer de technische drager die de boodschap overbrengt, in het geval van het 

hoorspel zou het medium dan radio zijn, maar wat als semiotisch geheel gezien wordt. Die definitie 

sluit het beste aan bij de uitgangspunten van deze scriptie, namelijk het onderzoek vanuit 

overwegend letterkundig standpunt naar zowel de tekst als de unieke, auditieve tekens van het 

hoorspel. 

 

Dit brengt ons bij de definitie van ‘teken’. Een teken is een betekenisdragend element dat zowel een 

representatief karakter (denotatum), als een interpretatief moment (interpretant) heeft (Van Gorp 

e.a. 2007: 427). Dit houdt in dat elk teken enerzijds staat voor iets anders, en anderzijds door elke 

persoon voor wie het teken functioneert een individuele connotatie toegewezen krijgt. 
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Een teken heeft dan ook steeds een drieledige relatie: 

1. Met andere tekens 

2. Met datgene waarvoor het staat 

3. Met de tekengebruiker, de persoon voor wie het teken functioneert 

(Van Gorp e.a. 2007: 427). 

 
Muziek kan bijvoorbeeld een heel andere betekenis overbrengen bij verschillende individuen. De 

semiotiek bestudeert die betekenisoverdracht van tekens en tekensystemen. In de klassieke 

narratologie werd lange tijd het woord als het voornaamste teken beschouwd, met een verbale 

hegemonie tot gevolg (Page e.a. 2010: 5). Ruth Page (2010: 3) stelt terecht dat het woord slechts 

als “only one of many semiotic elements integrated together in the process of storytelling” 

beschouwd moet worden. Dit idee is zeer waardevol voor de hoorspelanalyses, aangezien de taal 

inderdaad niet het enige tekensysteem is dat narratieve betekenis creëert in het hoorspel, maar ook 

bijvoorbeeld muziek en geluid. Het volgende subhoofdstuk ‘Het hoorspel als genre’ omvat een 

uitgebreide bespreking van die mogelijke auditieve tekens in het hoorspel. 

 

In deze scriptie wordt het hoorspel niet alleen als medium beschouwd, maar eveneens als genre. 

Ryan (2004: 19) verwoordt treffend het – soms kleine – verschil tussen ‘medium’ en ‘genre’: 

 
Whereas genre is defined by more or less freely adopted conventions, chosen for both personal 
and cultural reasons, medium imposes its possibilities and limitations on the user. 

 
De conventies van genres worden met andere woorden bepaald door de mens, terwijl de 

mogelijkheden van een medium beïnvloed worden door “their material substance and mode of 

encoding” (Ryan e.a. 2004: 19). Genres zijn kortom teksttypes die binnen een specifieke cultuur als 

verschillend beschouwd worden op basis van een unieke combinatie van eigenschappen (Ryan e.a. 

2004: 6). Een medium kan dan ook verschillende genres ondersteunen. De genres luisterspel, 

miniluisterspel en radiofeuilleton (cf. subhoofdstuk ‘Het hoorspel als genre’) behoren bijvoorbeeld 

alle tot het hoorspelmedium. De drie hoofdgenres die onderscheiden worden in de literatuur op 

basis van zowel inhoudelijke als formele eigenschappen, zijn lyriek, epiek en dramatiek (Van Gorp 

e.a. 2007: 188). Aangezien een mogelijke driedeling in lyrische hoorspelen, een meer episch en 

een meer dramatisch hoorspel onderzocht wordt in het corpus van deze verhandeling, is het 

belangrijk om die genres duidelijk te definiëren. Volgens de genredriehoek van Julius Petersen 

kunnen de drie hoofdgenres als volgt onderscheiden worden: 

- Lyriek is een uitbeelding van een toestand in de vorm van een monoloog. 
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- Epiek is een bericht over een handeling in de vorm van een monoloog. 

- Dramatiek is een uitbeelding van een handeling in de vorm van een dialoog. 

(Van Gorp e.a. 2007: 188) 

 
In lyrische teksten spreekt kortom het subjectieve innerlijk in een tijdloze en vaak ruimteloze 

toestand. Het ritme van de taal is belangrijk in dit evocatieve genre (Van Gorp e.a. 2007: 279). In de 

objectieve dramatiek daarentegen voeren acteurs vaak dialogen en worden handelingen uitgebeeld 

in het hier en nu. De epiek is dan weer dikwijls een mengvorm van beide, met zowel dialogerende 

acteurs als een verteller. Het is veeleer een monologisch bericht gebracht in een heden en verleden 

dat vervloeit (Van Gorp e.a. 2007: 188-189).  

 

Werner Wolf omschrijft lyriek in ‘The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for 

Reconceptualisation’ (2005). Volgens hem omvat het lyrische genre op heden “a vastly 

heterogeneous text corpus” met onder andere verschillende experimentele vormen uit de twintigste 

eeuw (Wolf 2005: 23). Verscheidene experimentele hoorspelen kunnen bijvoorbeeld als 

overwegend lyrisch bestempeld worden. Volgens Wolf wordt de lyrische wereld niet door een 

expliciete, maar een suggestieve stijl gecreëerd (Wolf 2005: 24). De poëtische taal, met 

bijvoorbeeld rijm, ritmiek en stijlfiguren, is dan ook belangrijk (Wolf 2005: 26). Door de focus op het 

individuele bewustzijn zijn externe acties die een narratieve ontwikkeling inhouden onbelangrijk of 

ontbreken ze zelfs (Wolf 2005: 29-30). De lyrische wereld is “dereferentialized” en heeft een hoge 

graad van “self-referentiality” en “self-reflexivity” (Wolf 2005: 26, 30). Met andere woorden 

referenties naar de wereld zoals men die kent zijn miniem en figuren blijven gemakkelijk anoniem. 

Lyrische teksten lenen zich dan ook bij uitstek tot ruimteloosheid, tijdloosheid, 

onwaarschijnlijkheden en een onlogisch tijdsverloop (Wolf 2005: 36). Werner Wolf noemt lyrische 

teksten daarom “absolute texts”, die volgens hem gemakkelijk algemeen geïnterpreteerd kunnen 

worden omdat de ontvanger zijn persoonlijke ideeën en ervaringen kan projecteren op de tekst 

(Wolf 2005: 30).  

Epiek is een “verzamelnaam voor alle verhalende literaire werken” (Van Gorp e.a. 2007: 146). 

Epische teksten zijn vaak objectieve verhalen over een handeling, die in contrast staan met 

experimentele, ‘vormbewuste’ teksten, die veeleer lyrisch zijn (Van Gorp e.a. 2007: 146).  

Dramatiek tot slot houdt alle meer dialogische vormen van literatuur in. Dramatische teksten 

omvatten vaak een intrige, eenheid van handeling, plaats en tijd, en psychologisch uitgediepte 

personages, waardoor de toeschouwer wordt meegesleurd in de dramatische illusie (Van Gorp e.a. 

2007: 130). 
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De duidelijke afbakening tussen lyriek, epiek en dramatiek is uiteraard niet altijd houdbaar door de 

vele tussenvormen. Zo bevindt het episch theater zich op de grens van epiek en dramatiek omdat 

de dramatische illusie doorprikt wordt door een episch element (Van Gorp e.a. 2007: 130). In het 

hoorspel De dirigent van Tone Brulin (cf. § 3.6.) is de “Kommentator” bijvoorbeeld een episch 

experiment in een overwegend dramatisch hoorspel. De hoorspelen uit het corpus zullen dan ook 

niet steeds bestempeld kunnen worden als eenduidig lyrisch, episch of dramatisch. Veeleer zal voor 

elk hoorspel geconcludeerd worden welke hoofdgenres het prominentst en het minst aanwezig zijn. 

 

 

Het hoorspel als genre 

 

In de periode tussen 1960 en 1980 zond de Belgische Radio- en Televisieomroep (BRT), de 

toenmalige Vlaamse Radio- en televisieomroep (VRT), dikwijls hoorspelen uit. De BRT maakte een 

onderscheid tussen vier inhoudelijke en vormelijke genres: het luisterspel, het miniluisterspel, de 

radiodocumentaire en het radiofeuilleton (Van Durme 1982: 4). Aangezien het corpus van deze 

scriptie luisterspelen en miniluisterspelen van de BRT omvat, is het interessant te bekijken wat de 

definitie van de BRT voor deze genres is. Het luisterspel brengt een langdurig fictief verhaal en 

duurt vaak langer dan één uur. Het is in de eerste plaats dramatisch, met een min of meer klassieke 

indeling in ruimte, tijd en handeling (Van Durme 1982: 4). Het vertoont dus veel gelijkenissen met 

het theater, maar combineert het dramatische aspect vaak met een lyrische stemming of episch 

karakter, door bijvoorbeeld toevoeging van een stream of consciousness (Van Durme 1982: 8). De 

VRT klasseert in haar archief De dirigent en Orchis militaris als luisterspelen. De dirigent van Tone 

Brulin past volledig binnen het genre door zijn lange duur (63 minuten) en overwegend dramatisch 

karakter. Orchis militaris van Ivo Michiels heeft een kortere duur (34 minuten) en minder 

dramatische karakteristieken, maar wordt toch bij de luisterspelen ondergebracht. Het tweede genre 

onderkend door de BRT, het miniluisterspel, is korter van duur en omvat inhoudelijk vaak een 

sociale aanklacht. De dramatiek is soms nog aanwezig, maar het lyrische overweegt: een 

gevoelswereld wordt weergegeven door middel van stemmen, geluiden en muziek (Van Durme 

1982: 17). Vormelijk is het genre ideaal voor experimenten met taal en geluid. Vernissage, 

Familieband en Een mooie vrouw van Mark Insingel zijn experimentele miniluisterspelen die door 

vaak absurdistische uitingen en geluidseffecten een maatschappelijke aanklacht verklanken. 

 

Eugen Kurt Fischer differentieert de hoorspelgenres op basis van andere criteria en 

onderscheidt in Das Hörspiel, Form und Funktion (1964: 67) dramatische, epische en lyrische 



12 

 

hoorspelen, met mogelijke tussenvormen zoals adaptaties van proza of theater. In het dramatische 

hoorspel primeren de traditionele vijfdeling uit het theater, het performatieve en de dialoog. Niet-

verbale semiotische elementen zoals muziek en geluidseffecten kunnen de spraak versterken. In 

het epische hoorspel heeft de verteller dan weer een belangrijkere rol en speelt het gebeurde zich 

af op een meer innerlijk niveau. Het lyrische hoorspel tot slot tast volgens Fischer het innerlijke nog 

meer af in een zoektocht naar het eigen ik.  

 

Ondanks de mogelijke onderverdeling in eigen genres, wordt het hoorspel vaak beschouwd als 

slechts een verlengde van literatuur of theater, of een product van beide. Van literatuur zou het 

hoorspel de mogelijkheid ‘lenen’ om een lyrische (stemmingen, gevoelens) of epische 

(gebeurtenissen, avonturen) inhoud te hebben. Een roman kan je echter lezen wanneer je wil en 

spreiden over verschillende momenten, terwijl een hoorspel in de jaren zeventig eenmalig werd 

uitgezonden en dus een unieke ervaring was. Met theater delen de dramatische hoorspelen dan 

weer de drie eenheden en de dramatische vorm: een verhaal met intrige, climax en ontknoping 

wordt auditief gebracht. Hierdoor wordt het hoorspel door velen als minderwaardig beschouwd, als 

een ‘theater voor blinden’, waarbij het gebrek aan het visuele aspect benadrukt wordt. Ook het 

woordenboek Van Dale definieert het hoorspel als “een door de radio uitgezonden toneelstuk” 

(http://www.vandale.be) en legt zo de nadruk op het dramatische aspect. De eigenheid van het 

hoorspelgenre en de niet-dramatische hoorspelen worden echter miskend wanneer we die visie 

hanteren. Het zuiver auditieve bestaan van het hoorspel maakt net dat het een volwaardig genre is 

met unieke mogelijkheden. Hühn e.a. (2009) pleiten terecht dat het medium van een kunstwerk 

“affects the kind of information that can be transmitted, alters the conditions of reception, and often 

leads to the creation of works tailor-made for the medium” (261). Dit geldt ook voor het 

hoorspelgenre dat via een unieke combinatie van verbale, non-verbale en paraverbale (vb. 

intonatie) semiotische elementen de betekenis overdraagt. De luisteraar kan het hoorspel pas ten 

volle beleven wanneer hij zijn fantasie laat prikkelen door die verschillende tekens. De informatie 

van een verhaal wordt in theater aangevuld door de fysieke eigenschappen van de personages, het 

gebruik van decor, kostuums, mimiek enzovoort. In een hoorspel vult de luisteraar informatie aan 

naar eigen believen op basis van eigen ervaringen. Salomon De Vries Jr. stelt dat “[k]ijken betekent 

ontnuchterd worden. Horen beduidt: het spel zijn gevraagde kans geven op de vlucht in de fantasie” 

(1949: 192). In dit opzicht ziet Tim Crook een vergelijking tussen hoorspelen en muziek: de 

uiteindelijke compositie hangt af van de performance en de interpretatie en verbeelding van de 

luisteraar (1999: 162).  
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Götz Schmedes onderscheidt in Medientext Hörspiel. Ansätze einer Hörspielsemiotik am 

Beispiel der Radioarbeiten von Alfred Behrens (2002: 68) elf belangrijke semiotische elementen van 

het hoorspel. Spraak, stem, ruis, muziek en stilte noemt hij algemene tekens, Blende, montage, 

geluidsmix, stereofonie, elektro-akoestische manipulatie en Originalton zijn specifiek aan het 

luisterspel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van die belangrijkste tekens.  

 

1. Spraak De spraak wordt bijna altijd het meest gebruikt (Schmedes 2002: 71). 

2. Stem De stem kan een verbale, non-verbale (vb. gelach, gezucht) of 

paraverbale (vb. intonatie, spreekpauze) code dragen. Het kan onder 

andere leeftijd, geografische of sociale afkomst en geslacht van een 

personage verduidelijken. Sprekerspauzes kunnen grammaticaal of 

psychologisch zijn (Schmedes 2002: 74). 

3. Ruis Ruis kan een inhoudelijke, structurele of symbolische functie hebben, 

afhankelijk van de context. Is het geluid afkomstig van een mens? Is het 

autonome ruis? Is het op de voor- of achtergrond aanwezig? (Schmedes 

2002: 78-79) 

4. Muziek Muziek kan, net zoals de stem, een boodschap brengen. Een stem kan 

anderzijds ook muzikaal klinken. Muziek heeft twee mogelijke functies: 

a. Syntactische functie: 

Inleiding of afronding van het hoorspel of een scène.  

b. Semantische functie:  

Ondersteuning van bestaande betekenis of toevoeging van 

betekenis (contrast, commentaar, ironie, vervreemding) 

(Schmedes 2002: 80).  

5. Stilte Stilte is het gebrek aan andere betekenisvolle signalen. Het is dus niet 

gelijk aan zwijgen of een pauze, die beide deel zijn van het paraverbale 

tekensysteem van de stem. In narratieve hoorspelen komt stilte zelden 

voor (Schmedes 2002: 82). 

6. Blende  Blende, montage en geluidsmix zijn de drie elementen die de continuïteit 

van het hoorspel kunnen bewerkstelligen of net bewust afbreken. 

 

Blende betekent het geleidelijk overvloeien van twee scènes door het af- 

en toenemen van geluidssterkte en door middel van geluiden, muziek of 

woorden. Op die manier kan een beweging in de ruimte of tijd duidelijk 
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gemaakt worden, alsook de overgang van een realistische naar een 

imaginaire gebeurtenis (Schmedes 2002: 87-88). 

7. Montage De montage kan de overgang tussen twee scènes duidelijk maken 

(Schmedes 2002: 87-88). 

8. Geluidsmix Geluidsmix is de verhouding van de geluidssterkte tussen de 

verschillende geluidsbronnen (Schmedes 2002: 87-88). 

9. Stereofonie Bij stereofonie kan een geluid links of rechts gelokaliseerd worden. 

Enerzijds kan dit perspectiefwisseling suggereren, anderzijds beweging in 

de ruimte (Schmedes 2002: 89-90).  

10. Elektro-

akoestische 

manipulatie 

Bij elektro-akoestische manipulatie wordt een oorspronkelijk teken 

gemanipuleerd met bewuste vervreemding tot gevolg (Schmedes 2002: 

91).  

11. Originalton Originalton is akoestisch materiaal dat oorspronkelijk niet opgenomen is 

voor het hoorspel, zoals een dagelijkse conversatie (Schmedes 2002: 84). 

Dit kan een bevreemdend effect hebben.  

 
De informatie wordt dus niet alleen verbaal overgebracht in een hoorspel (in de vorm van dialogen 

en monologen), maar ook bovengenoemde non-verbale elementen voegen cruciale informatie toe.  

 

 

Geluidseffecten 

 

Laten we de mogelijkheden van geluid in een hoorspel gedetailleerder onderzoeken. 

Hoorspelregisseur Tim Crook beschouwt geluid als “equally powerful as a visual force in the 

psychological dimension” (1999: 8). De kracht van het geluid ligt in zijn potentieel de fantasie van 

luisteraars te prikkelen, waardoor zij actieve participanten worden. Crook gaat zelfs een stapje 

verder wanneer hij het hoorspel een vijfde dimensie toekent: “the imaginative spectacle” (1999: 62). 

De luisteraar kan volgens hem een volledig spectrum van sensorische ervaringen beleven tijdens 

het luisteren en zich de kleur, geur, textuur, smaak en het uitzicht van het vertelde inbeelden. 

Geluid heeft geen inherente iconische waarde, in tegenstelling tot de taal die gedachten kan 

representeren en causale relaties kan leggen (Hühn e.a. 2009: 276), maar brengt veeleer 

gevoelens en een bepaalde sfeer teweeg. De combinatie van taal, die een conventionele betekenis 

bezit, met muziek en geluid geeft net de meerwaarde van het hoorspelgenre. Welke emotie 

losgemaakt wordt, is zeer individueel verschillend en komt niet per se overeen met de bedoeling 
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van de geluidsregisseur. Die diversiteit aan betekenissen kan ook net uitgebuit worden, zoals dat 

het geval is in het experimentele hoorspel Een mooie vrouw (cf. § 3.2.). Aan het begin van dit 

hoorspel is bewust een Originalton toegevoegd, de studiogeluiden van de stemacteurs die 

discussiëren over de inhoud van het hoorspel. Sommige stemacteurs beschouwen het als slechts 

woordspielerei, anderen zien een filosofisch en maatschappelijk debat ontluiken. Nog voor de 

luisteraar zelf een mening heeft gevormd over de betekenis van Een mooie vrouw, worden hem 

bepaalde ideeën opgedrongen.  

 

Brits radioproducer Lance Sieveking onderscheidde al bij het prille begin van het hoorspel in 

1934 de mogelijke effecten van geluid in een hoorspel. Omdat zijn ideeën toegepast kunnen 

worden in de analyses van het hoorspelcorpus (cf. § 3), worden ze hier besproken op basis van Tim 

Crook (1999: 70-75).  

 

Realistisch, bevestigend effect Een geluid bevestigt wat er woordelijk gezegd wordt. 

Vb. Er wordt gesproken over de dierentuin als setting van het 

verhaal, dus dierengeluiden worden toegevoegd. 

Realistisch, evocatief effect Een geluid wordt toegevoegd zonder een woordelijke aanleiding.  

Vb. Een grimmige sfeer wordt opgeroepen door het geluid van 

een storm, kettingzaag, enzovoort. 

Symbolisch, evocatief effect Een geluid staat symbool voor gevoelens of een gemoed. 

Vb. Een abstract ritme evoceert een spannende sfeer. 

Conventioneel effect Herkenbare geluiden.  

Vb. Geluid van een auto. 

Surrealistische effect Geluid illustreert de wereld van de droom. 

Vb. Herhalingen, artificiële stemmen en echo’s markeren een 

crisis bij het personage. 

Muziek als effect Muziek kan het woordelijke versterken, maar kan op zichzelf ook 

suggestief zijn en personages karakteriseren. 

Vb. Spannende muziek. 

 
Door het spel met geluid en het vertelde kan de woordelijke betekenis verduidelijkt en versterkt, 

maar ook weerlegd worden. Wanneer een dialoog over het huwelijk bijvoorbeeld ondersteund wordt 

door een begrafenislied, krijgt het verhaal een diepere betekenislaag. De botsing tussen sfeer van 

geluid en vertelling kan ook een ironisch, komisch effect hebben, zoals het geval is in de hoorspelen 
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van Mark Insingel opgenomen in het corpus van deze scriptie. De hoorspelmaker denkt na over 

elke component van de compositie die de uiteindelijke betekenis verwezenlijkt (Crook 1999: 78). 

 

 

Tijdloosheid en ruimteloosheid 

 

Andries Poppe en J. Smeyers beweren dat in een hoorspel “de begrippen ‘ruimte’ en ‘tijd’ niet 

langer aan een logische continuïteit gebonden blijven”, maar “verbrokkeld worden tot 

mozaïekstukken, die in hun onderlinge samenhang tot een nieuw soort eenheid van tijd en 

handeling groeien, een eenheid die louter ‘innerlijk’ is” (1966: 16). George Brandt (1971: 133) 

bevestigt dit idee met de bewering dat radio “the greatest space-time freedom” heeft. Het hoorspel 

is het genre bij uitstek om de tijd- en ruimteconventies te doorbreken. Sprongen in de tijd of 

ruimtewisselingen worden verduidelijkt door middel van geluidseffectjes of muziek in de montage. 

Het onderscheid tussen innerlijke en uiterlijke handelingen kan verhelderd worden door een 

verschillende akoestiek of kan bewust uitgewist worden. In een hoorspel kan de ruimte ook – in 

tegenstelling tot in een theaterstuk – onbegrensd zijn, waardoor de ruimte ontstaat in de fantasie 

van de luisteraar. Net daarom bestaat er in het veld een onderscheid tussen “Ort”, de ruimte 

bepaald door de auteur, en de “Bühne”, de ruimte die de luisteraar zelf creëert in zijn fantasie 

(Baeyens 1984: 16). De “Bühne” kan ontstaan door suggestieve geluiden die gevoelens teweeg 

brengen, maar ook door tekstuele hints. Zo omvat Mark Insingels hoorspel Vernissage (cf. § 3.1.) 

geen woordelijke verwijzingen naar een ruimte, maar de titel en het auditieve geroezemoes op de 

achtergrond sturen de lezer in zijn fantasie. Fischer (1964) onderscheidt als mogelijke 

hoorspelruimten, naast de ruimteloosheid, nog “realen Räumen, Phantasieräumen und der Freien 

Komposition verschiedene Raumelemente” (219). In experimentele hoorspelen overheerst de 

ruimteloosheid. De taalinstanties in Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) van Mark Insingel representeren 

bijvoorbeeld een soort innerlijke ruimte in een stream of consciousness.  

 

Ook het tijdstip van een hoorspel kan onbepaald zijn. Schwitzke (1960: 26) beweert dat “[d]as 

Hörspiel […] unzeitlich [ist]”. Wanneer een hoorspel een specifieke situatie verticaal uitdiept door 

middel van stemmen die gedachten of herinneringen uiten, ontstaat het idee van tijdloosheid. Het 

kan opnieuw beschouwd worden als een auditieve stream of consciousness, waarbij de situatie 

symbool staat voor een maatschappelijk thema. Volgens Andries Poppe drijft het luisterspel dan 

“niet noodzakelijk op een dialoog, die de handeling activeert”, maar is “de actie innerlijk, zij voltrekt 

zich binnen het personage” (Baeyens 1984: 27).  
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2.3. Het experimentele hoorspel 
 

Na de bespreking van het hoorspelgenre in het algemeen in voorgaand hoofdstuk, is het belangrijk 

de specifieke karakteristieken van het experimentele hoorspel te onderzoeken. De experimentele 

hoorspelen ontsproten in de jaren zestig en zeventig, zoals besproken werd in § 2.1. De neo-avant-

garde toetste meer dan ooit de mogelijkheden van het hoorspelgenre af en gooide definitief het idee 

van ‘het theater voor blinden’ overboord. Vanaf de Tweede Wereldoorlog had men eveneens de 

technologische middelen om de vorm van het hoorspel en het medium te exploiteren (Schwitzke 

1960: 13).  

De Vlaamse experimentele hoorspelen zijn amper bestudeerd en ook in buitenlandse 

secundaire literatuur is de aandacht voor het hoorspelexperiment miniem. Vermoedelijk was het 

extreme experiment in Vlaanderen, net zoals op prozagebied, enigszins uniek. Het doel van deze 

verhandeling is dan ook een verkennend onderzoek van de karakteristieken van het Vlaamse 

experimentele hoorspel met zijn unieke samenspel van verbale, non-verbale en paraverbale tekens. 

Gezien de artistieke periode waarin de hoorspelen gecreëerd werden en op basis van de 

buitenlandse experimenten die wel beschreven werden, kunnen bepaalde eigenschappen van het 

experimentele hoorspel alvast gedistilleerd worden. Net zoals het vernieuwende proza en theater, is 

het experimentele hoorspel zowel inhoudelijk als vormelijk vernieuwend. Inhoudelijk zijn de 

maatschappijkritiek enerzijds en het individuele isolement en de identiteitscrisis anderzijds nooit ver 

weg. Vormelijk experimenteert het hoorspel met de akoestische en narratieve mogelijkheden van 

het genre. Van een realistische, mimetische representatie van het verhaal met duidelijk 

gekarakteriseerde personages verschuift de focus in de jaren zestig naar de weergave van een 

innerlijk bewustzijn (Crook 1999: 74). De verteller is niet slechts een commentator meer die de 

luisteraar begeleidt in het verhaal, maar wordt zelf een personage of verdwijnt volledig in het 

stemmenspel. Personages evolueren tot taalinstanties die veeleer een innerlijke stream of 

consciousness weergeven. F. Knilli erkende die evolutie van personage naar taalinstantie al in 

1961: 

 
Diese Darstellung beginnt bei der natürlichen Stimme als Ausdruck einer physischen Person, 
und erstreckt sich über die imaginären Stimmen körperlosen Gestalten und weiter über die 
irrealen Stimmen aussermenschlicher Wesen und Mächte bis hin zur Stimme als reine Trägerin 
des Wortes und der Gedanken. (Knilli 1961: 99) 

 

Het idee van een autonome kunst stimuleert de hoorspelschrijvers om enerzijds de mogelijkheden 

van de semiotische elementen zoals stem, muziek en geluid te ontdekken, en anderzijds de 

“aesthetic qualities of ‘radiogenic’ expression” (Crook 1999: 202). De ruimte en tijd zijn bijgevolg 
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vaak onbepaald. Van de verschillende hoorspelen die Fischer onderscheidt, besproken in het vorige 

hoofdstuk (§ 2.2.), leunt het experimentele hoorspel vermoedelijk het dichtste aan bij het lyrische, 

innerlijk gerichte hoorspel. Het corpus van deze verhandeling omvat echter ook twee adaptaties van 

twee verschillende bronteksten, namelijk een theaterstuk en een roman. De proza-adaptatie, Orchis 

militaris, zal naar alle waarschijnlijkheid meer epische karakteristieken omvatten. De dirigent, 

oorspronkelijk een theaterstuk, zal vermoedelijk door zijn brontekst een meer dramatisch hoorspel 

zijn.  

Ann Baeyens (1984) onderzocht de hoorspelen van Andries Poppe en onderscheidde drie 

periodes in zijn oeuvre. Opmerkelijk is de overeenkomst van die drie periodes met de verwachte 

driedeling in het corpus van deze verhandeling. Andries Poppe was dramaturg, dichter en 

hoorspelschrijver. De drie periodes in zijn oeuvre representeren mijns inziens elk één van zijn 

interesses die op dat moment overheersten: een dramatische, lyrische en ‘hoorspel pur sang’-

periode. Als dramaturg bewerkte hij in eerste instantie zijn toneelstukken tot episch-dramatische 

hoorspelen met theatrale personages en een duidelijke tijd, ruimte en handeling. In die eerste 

periode overweegt het gebrek aan het visuele aspect nog en maakt hij amper gebruik van de 

auditieve mogelijkheden van het hoorspel (Baeyens 1984: 64). In een tweede periode ontpopt 

Poppe zich tot een hoorspelmaker, maar schemert zijn dichterschap ook door, wanneer hij 

poëtische taal gebruikt en de auditieve mogelijkheden van het hoorspelgenre exploiteert (Baeyens 

1984: 82). Hij creëert dramatisch-lyrische hoorspelen waarin een gedachte- of gevoelswereld 

centraal geplaatst wordt door middel van stemmen, muziek, geluid, montage, etc. Het narratieve 

aspect is gereduceerd, personages zijn voornamelijk ‘ontpersoonlijkt’ tot stemmen (Baeyens 1984: 

88). De sfeer, ruimteloosheid en tijdloosheid staan centraal in de verticale uitwerking van een 

specifieke, vaak maatschappijkritische gedachte (Baeyens 1984: 97). Tijdloosheid beduidt in dit 

geval het gebrek aan een gespecificeerde tijd van de verhaalwereld in het hoorspel, en niet van het 

medium hoorspel, dat uiteraard sterk tijdsgebonden is. Het lyrische aspect overweegt soms zodanig 

in Poppes dramatisch-lyrische hoorspelen dat het de grenzen met de poëzie aftast (Baeyens 1984: 

97). In een derde en laatste periode zal het hoorspelexperiment pur sang in Poppes oeuvre volledig 

overheersen. Een vorm van woordkunst met vooral korte, suggestieve uitspraken ontstaat. De 

beeldende kracht van het woord wordt uitgebuit, gegoten in een vorm van humoristische 

woordspielerei. Er is absoluut geen sprake meer van personages of typetjes, alleen stemmen. De 

regieaanwijzingen zijn beperkt en de auditieve tekens versterken de gevoelssfeer (Baeyens 1984: 

98). Lyrisch-absurdistische uitingen roepen een gevoel op, dat bij iedere luisteraar anders kan zijn 

(Baeyens 1984: 119). Behalve de evolutie van een overwegend dramatisch hoorspel naar een 

overwegend lyrisch hoorspel, stijgt de graad van vernieuwing en experiment met het genre in de 
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drie periodes van Poppes oeuvre. Bovengenoemde driedeling is vermoedelijk in grote lijnen 

vergelijkbaar met de driedeling in het corpus van deze scriptie. Tone Brulin is representatief voor de 

eerste periode, met het minst experimenterende, meest dramatische hoorspel van het corpus: De 

dirigent. Ivo Michiels representeert de tweede periode: hij experimenteert meer, is lyrischer. Tot slot 

stemmen Mark Insingels hoorspelen Vernissage, Een mooie vrouw en Familieband het meeste 

overeen met de derde periode in Poppes oeuvre: meer experiment, meer lyriek.  

 

Verder worden in het experimentele hoorspel de unieke mogelijkheden van het genre en het 

medium ook inhoudelijk verkend. Een vorm van metamedialiteit ontstaat, waarbij de taalinstanties 

woordelijk verwijzen naar alles wat ‘luisteren’ aanbelangt of net naar het ontbrekende visuele aspect 

om een contrast te creëren Het gebruik van Originalton, een realistische geluidsopname die niet 

voor het hoorspel bestemd is, kan de aandacht vestigen op het medium. In Een mooie vrouw van 

Mark Insingel wordt bijvoorbeeld het vervreemdingseffect van Bertolt Brecht bewerkstelligd wanneer 

zowel aan het begin als op het einde studiogeluiden worden toegevoegd. De bewustmaking dat het 

slechts een hoorspel is, opgenomen door acteurs, weerhoudt het publiek ervan zich te identificeren 

met het vertelde.  

  



20 

 

3. Analyse van tekst en medium 

 
 
Dit hoofdstuk omvat de individuele analyses van de vijf hoorspelen uit het corpus. In de eerste plaats 

worden Mark Insingels hoorspelen pur sang Vernissage (1977), Een mooie vrouw (1978) en 

Familieband (1979) geanalyseerd. Vervolgens wordt Ivo Michiels’ romanadaptatie Orchis militaris 

(1971) bestudeerd. Een analyse van Tone Brulins De dirigent (1980), een theaterstuk bewerkt tot 

hoorspel, besluit dit hoofdstuk. Zowel de tekstuele en extratekstuele karakteristieken van de hoorspelen 

als de verhouding tussen tekst en geluid worden onderzocht. Er wordt bestudeerd hoe de auditieve 

mogelijkheden van het hoorspel de inhoud ondersteunen en betekenis toevoegen. Hiervoor worden de 

tekens die Schmedes (2002: 68) onderscheidt in het hoorspel en die reeds uitgebreid besproken 

werden in hoofdstuk 2.2. gehanteerd: de spraak, de stem, ruis, muziek, stilte, Blende, montage, 

geluidsmix, stereofonie, elektro-akoestische manipulatie en Originalton. De paraverbale codes van de 

stem, zoals de intonatie, worden besproken wanneer zij betekenis bijdragen. De mogelijke effecten van 

geluid besproken in hoofdstuk 2.2., zoals het symbolische effect, worden eveneens onderzocht. De 

klemtoon van de analyses ligt verder op de thema’s en motieven van de tekst, zoals de prominente 

maatschappijkritiek, de karakterisering van de personages, de metamediale verwijzingen, de tijd- en 

ruimteloosheid, en de – al dan niet poëtische – taal. De analyses zullen tot slot de verwachte driedeling 

in het corpus in een meer lyrisch hoorspel pur sang, een meer episch hoorspel met als brontekst proza 

en een meer dramatisch hoorspel op basis van een theaterstuk weerleggen of bevestigen.  
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3.1. Vernissage van Mark Insingel 
 

Het miniluisterspel Vernissage werd opgenomen op 14 januari 1977 in een regie van Jos Joos met 

de stemacteurs Emmy Leemans, Jo Crab, Jeanine Schevernels, Ugo Prinsen, Joris Collet, Jef 

Burm, Francois Bernard, Maurits Goosens, Bob van der Veken en Arnold Willems (Archief VRT 

2009: MLS004). Het duurt slechts 06:51 minuten en is zo het kortste hoorspel uit het corpus. Het 

script van Vernissage werd uitgegeven in Wanneer een dame een heer de hand drukt... (1975), een 

roman die Mark Insingel zelf in een essay omschreef als “consisting of prose and radio plays whose 

near-untranslatability is an indication of the extreme language-specificness of my work” (Insingel 

1978a: 90). Alle hoorspelen opgenomen in die roman omschrijft hij als ‘hoorteksten’. Vernissage 

kan beschouwd worden als een ‘taalcreatie’, waarin herhaling en ritme een rol spelen. In Een mooie 

vrouw en Familieband is het belang van die aspecten zelfs nog groter. Insingels aanwijzingen voor 

het spelen van Vernissage in het script bevestigen zijn doel: 

 
Aanwijzingen: 
Zie: Een mooie vrouw. 
Het aantal stemmen is onbepaald. Lezer en regisseur kunnen naar eigen inzicht de replieken 
verdelen. Zonder de betekenisoverdracht te verwaarlozen, kan men denken aan een uitvoering, 
min of meer als bij een partituur. Hierbij moet wel de structuur tot haar recht komen, de 
herhalingen, de varianten, de omwisselingen, de woordspelingen, enz… van een tekst waarin 
de taal hoofdzakelijk zelf wordt aan het woord gelaten. 
Vlotheid en precisie zijn dus belangrijk, en zin voor ritme. 
Ook in het kiezen en het samenstellen van de geluidsachtergrond is men vrij. 
(Insingel 1975: 43) 
 
Voor de articulatie van het spel stel ik daarbij voor uit te gaan van de replieken die bij elkaar 
horen, het dubbele en dubbelzinnige thema kunst en vrouwen (in een vergelijkbare situatie: ten 
toon en eventueel te koop) komt dan in de onderscheiding van de gesprekgroepjes (van de 
geluidsbronnen) tot leven.  
(Insingel 1975: 59) 

 
De aanwijzingen voor het spelen benadrukken onmiddellijk de belangrijkste aspecten van 

Vernissage. De “structuur” waarin “de taal” aan het woord komt en het ritme zijn onontbeerlijk, alsof 

het hoorspel een “partituur” is, maar er is wel degelijk sprake van een “betekenisoverdracht”. Het 

gaat Insingel dus niet alleen om spielerei met woorden, hij wil wel degelijk een 

maatschappijkritische boodschap overbrengen. Hij noemt zijn eigen schrijfstijl “a way of writing in 

which the content is, as it were, made visible in the form” en stelt heel duidelijk dat hij met 

autonomie niet bedoelt “having nothing to do with socially and economically determined reality” 

(Insingel 1978a: 90, 98). Opvallend genoeg is men vrij in het “kiezen en samenstellen van de 

geluidachtergrond” van Vernissage. Nochtans maakt dat aspect het hoorspel net tot een eigen 



22 

 

genre en kan de toevoeging van auditieve tekens de betekenis beïnvloeden. Insingel legt kortom 

een grote verantwoordelijkheid bij de regisseur en de geluidsregisseur, die beslist over de 

achtergrondgeluiden en effecten. Doordat hij geen duidelijke aanwijzingen geeft op geluidsvlak, zijn 

er inderdaad verschillen tussen de geschreven scripts en de uiteindelijke auditieve hoorspelen van 

Mark Insingel waarin het geluid de betekenis subtiel verandert. Bovendien heeft Vernissage een 

andere regisseur dan Familieband en Een mooie vrouw, die beide door Michel de Sutter 

geregisseerd zijn. De Sutter experimenteerde veel meer met het gebruik van muziek en elektro-

akoestische manipulatie, waardoor die hoorspelen experimenteler zijn. Nog een opvallende 

instructie is dat het aantal stemmen “onbepaald” is en de lezer en regisseur de replieken mogen 

verdelen “naar eigen inzicht”. Hiermee bevestigt Insingel onmiddellijk dat hij geen concrete 

personages voor ogen heeft, maar veeleer anonieme taalinstanties die de luisteraar zelf kan 

bepalen door middel van zijn fantasie. Opnieuw ligt er veel verantwoordelijkheid bij de regisseur, die 

het hele ‘verhaal’ al beïnvloedt door de keuze van een mannen- of vrouwenstem, intonatie, volume 

en het indiceren van bij elkaar horende zinnen door middel van pauzes.  

 

 

Motieven en karakterisering 

 

In de regieaanwijzing verklapt de auteur de twee belangrijkste motieven al: vrouwen en kunst. De 

tekst bestaat uit een opeenvolging van losstaande uitspraken over voornamelijk kunst en vrouwen. 

Tekstueel suggereert de titel een mogelijke discursieve situatie: het hoorspel verklankt de 

gedachten en gesprekken van bezoekers van een kunstvernissage. Er is echter geen sprake van 

een duidelijke plot met round characters en dialogen, maar veeleer van gedachtesprongen van 

anonieme taalinstanties. Het gevoel wordt gecreëerd dat de luisteraar zelf een vernissage bezoekt, 

waar hij flarden van gesprekken opvangt. Auditief wordt dit idee versterkt door een constant 

geroezemoes van gesprekken op de achtergrond. Een Blende markeert bovendien de overgang 

naar een volgend ‘afgeluisterd’ gesprek: een korte pauze – met nog steeds het geroezemoes op de 

achtergrond – en een verschillende geluidssterkte in de geluidsmix suggereren dat de luisteraar 

beweegt in de ruimte van het ene naar het andere gesprek.  
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Eenzelfde stem uit in de loop van het hoorspel ideeën over het geëxposeerde werk, wat doet 

vermoeden dat hij de exposerende kunstenaar is. Op die manier valt er toch een vorm van 

personagevorming te bespeuren: 

 
Ik maak uitsluitend dingen die te maken hebben met –  
Mijn werk heeft geen andere bedoeling dan zich zelf te zijn. 
Dat was ook niet mijn bedoeling. 
Het is er mij nou eenmaal om te doen – 
Het verwijst nergens naar, ik herhaal het, mijn uitsluitende bedoeling bij het maken van –  
Het is nooit mijn bedoeling geweest, en dat moet trouwens zo langzaam duidelijk zijn geworden. 
Het is nooit mijn bedoeling geweest, daar druk ik op. 
Het is nooit mijn bedoeling geweest kunst te beschouwen- 
Ik maak uitsluitend dingen, en daar blijf ik bij, –  
(Insingel 1975: 60-63) 
 

De kunstenaar wordt onderbroken telkens wanneer hij de bedoeling van het kunstwerk wenst te 

verduidelijken. Zijn intonatie wordt in het laatste deel van het hoorspel dan ook luider en sneller en 

hij legt een duidelijkere nadruk op bepaalde woorden om zijn boodschap over te brengen. 

Conventioneel wordt dit geïnterpreteerd als een boze stem. De voortdurende onderbrekingen en de 

misnoegde kunstenaar zijn enerzijds komisch. Anderzijds spreekt hieruit een kritiek op het 

oppervlakkige kunstwereldje, dat zich intelligent en gecultiveerd voordoet, maar niet eens luistert 

naar de intenties van de kunstenaar zelf. De uitspraken in de tekst “Mijn werk heeft geen andere 

bedoeling dan zich zelf te zijn” en “Het verwijst nergens naar” zijn niet alleen van toepassing op het 

fictieve kunstwerk in het hoorspel, maar verklappen ook Mark Insingels visie op zijn hoorspelen en 

literatuur (Insingel 1975: 60-61). Ze illustreren zijn autonome poëtica en behoefte aan 

vormvernieuwing. Insingel wenst immers een nieuwe, muzikale taal te creëren door het gebruik van 

onder andere herhalingen. Hij verwoordt het zelf als volgt: 

 
Het enige van waaruit ik vertrek en wat mij verderdrijft, dat is getroffen worden door 
taalstructuren, waarbij ik een mechaniekje op gang zet waarbij ik die taalstructuren analyseer, 
maar op zo’n manier dat ze in een eigen cocon terechtkomen. Eén zin wordt een gedicht, dat 
betekent dat van die ene zin alle semantische en syntactische mogelijkheden worden benut en 
geplaatst in een volgorde die ook niet meer te vervangen is. 
(De Jaeger & Van Bastelaere 2010) 
 

Vernissage omvat nog meer interne poëticale uitspraken die Insingels wens om autonome kunst te 

creëren impliceren: 

 
: Ik wil de werkelijkheid grijpen en ik wil ook in de werkelijkheid ingrijpen. 
: Kunst is een alibi. 
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[…] 
: De relatie tussen kunst en realiteit, daar ben ik overheen. 
[…] 
: Het verandert met degene die er vóór staat. 
(Insingel 1975: 62) 

 

De luisteraar wordt gestuurd in de veronderstelling dat de vernissage schilderkunst exposeert, door 

de verwijzingen naar “schilderkunst”, “erg dekoratief” en “zuiverheid van kleur” (Insingel 1975: 60-

62), maar toch verwijst de eerste interne poëticale uitspraak van dit hoorspel naar de dichtkunst: 

“Het woord ‘dichter’ betekent tenslotte ‘maker’, nietwaar?” (Insingel 1975: 60). Al van in het begin is 

het kortom duidelijk dat de uitspraken over kunst ook van toepassing zijn op de dichtkunst en bij 

uitbreiding op proza en hoorspelen.  

 

De uitspraken over vrouwen en kunst wisselen elkaar in het begin duidelijk afgebakend af, maar 

in het laatste deel van het hoorspel vervagen de twee hoofdmotieven. Het wordt onduidelijk of het 

kunstwerk, de vrouw of beide te koop staan. De gelijkstelling van kunst en vrouw die tentoon en te 

koop gesteld worden, wordt op het einde tekstueel bevestigd: “Kunst is als vrouwen, het kan je 

leven wel ingrijpend wijzigen” (Insingel 1975: 63, mijn markering). Eveneens op het einde wordt 

gesuggereerd dat een vrouw en een man de vernissage verlaten voor – al dan niet betaalde – seks:  

 
: Wat zegt u? 
: Graag 

 : Mijn auto staat hier om de hoek 
(Insingel 1975: 63) 
 

De voorafgaande sensueel te interpreteren uitspraken over vrouwen, zoals de verwijzing naar “het 

ogenstrelende” zetten de luisteraar aan om de dialoog op te vatten als een uitnodiging tot seks. De 

vrouw spreekt bovendien met zachte, hoge toon, een stijgende intonatie en verlengt de klinker van 

het woord “Graag”. In deze context wordt die intonatie als verleidelijk geïnterpreteerd. De laatste 

woorden van het hoorspel zijn het geroddel van een andere mannen- en vrouwenstem over de man 

en de vrouw die de vernissage, vermoedelijk voor seks, verlaten 

 
: Is ze al weg? 
: Ik denk het, ja 
: Met wie? Met diezelfde waarmee ze gekomen is? 
: Waarschijnlijk, - nee, die staat er nog. 
: Begrijp ik niet. 
(Insingel 1975: 63) 
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De dialoog stelt de enggeestigheid van het kunstwereldje opnieuw aan de kaak. De 

vernissagebezoekers beschouwen niet zozeer de kunst, maar veeleer elkaars gedragingen. Het 

belangrijkste is zien en gezien worden op de vernissage. De bezoekers benadrukken in 

onderstaande dialoog dat vernissages bestemd zijn voor gecultiveerde, geprivilegieerde individuen. 

Voor smaak heb je volgens hen immers geld, vrije tijd en vorming nodig: 

 
: Het is een kwestie van smaak en daarvoor heb je het geld nodig. 
: De vrije tijd 
: Vorming tenslotte, je moet opgenomen zijn in een milieu waarin je je gevoel kan cultiveren. 
: Je verkeert niet ongestraft zo eens één keer in hogere kringen. 
: Je springt niet ongestraft verder dan de stok lang is, zeg dàt. 
: Mensenlevens vergt dat, daar gaan generaties overheen. 
(Insingel 1975: 61) 
 

Hun zogenaamde gecultiveerdheid botst echter met de leegheid van hun uitspraken over kunst en 

het feit dat ze de kunstenaar voortdurend onderbreken. Ze zijn niet echt geïnteresseerd in de 

boodschap van kunst, ze willen er vooral mee geassocieerd worden, alsook met de bijbehorende 

cultivering. Hun gebrek aan interesse in kunst en de schone schijn die ze ophouden worden zowel 

in het begin als op het einde bevestigd:  

 
: Waarover gaat het eigenlijk? Ik weet dat dit een vraag is die hier uit de toon valt. 
[…] 
: De schijn is alles bij dit soort dingen, maar je kunt hem nou eenmaal niet verwekken, daar 
geloof ik in. 
(Insingel 1975: 60, 63) 

 
Het hoofdthema van Vernissage lijkt dan ook ‘kunst als middel’. Kunst als middel om zich te 

profileren binnen de maatschappij enerzijds en als een erotiseringsmiddel anderzijds. De 

enggeestige bezoekers symboliseren de kunst als profileringsmiddel, de verwijzingen naar 

seksualiteit en evoluerende gelijkstelling tussen vrouw en kunst symboliseren de kunst als 

erotiseringsmiddel. De verstrengeling van de twee hoofdmotieven, vrouw en kunst, wordt bovendien 

verduidelijkt in verschillende dubieuze uitingen: 

 
: Erg dekoratief [sic], zonder dekor [sic] te zijn 
[…] 
: Het is shocking, iedereen kijkt ernaar 
: Maar het valt uit de toon. 
[…] 
: Er zijn verschillende dames met b.h. en zelf waarbij de tepels duidelijk – 
: Maar de sensualiteit, het ogenstrelende, als ik me zo mag uitdrukken, is dan opgenomen in 
het geheel van de verschijning, en is dat enkel maar een geldkwestie? 
[…] 
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: Ze is niet mooi. 
: Ze heeft hangende borsten, dan past dat gewoon niet. 
[…] 
: Die vrouw biedt zich als het ware te koop aan. 
[…] 
: Je kunt het zien, maar hebben is wat anders. 
: Je laat niet in je kaarten kijken ook. 
[…] 
: Je kunt de liefhebbers toch zo meteen er uithalen. 
: De koop wordt achteraf gesloten, wie zich aanbiedt daar sta je soms van te kijken. 
: Ze loopt te provoceren om achteraf te merken dat men meer dan onverschillig is.  
[…] 
: Hier komen alleen snoepers, zoals u zegt, kenners maar misschien niet eens gegadigden. 
[…] 
: Het ogenstrelende, als ik me zo mag uitdrukken, bijvoorbeeld dat teer roze, daar, waar dat 
jonge meisje bijstaat. 
: Kijk, dàt is dan geraffineerd: de vlechtjes, het doorschijnende, de erg dure laarsjes, dat zie je 
zo. 
(Insingel 1975: 60-63, mijn markering) 
 

Het is niet duidelijk of de vrouw over wie gesproken wordt de afgebeelde vrouw op het kunstwerk is, 

of een vrouw van vlees en bloed aanwezig op de vernissage. Frappant en niet toevallig worden de 

positieve uitspraken over de vrouw geuit door mannenstemmen en de negatieve (cf. onderlijnd in 

bovenstaand citaat) door vrouwenstemmen. De tekst hekelt zowel de onderlinge vrouwelijke 

jaloezie als de mannelijke omgang met vrouwen als sekssymbolen. 

 

 

Tijdloosheid en ruimteloosheid 
 
De typische tijdloosheid en ruimteloosheid van het experimentele hoorspel worden niet volledig 

bereikt in Vernissage. De titel, het geroezemoes en de woordelijke inhoud suggereren de ruimte 

van de discursieve situatie: de zaal van een tentoonstelling. De tijd is niet gedetailleerd bepaald, 

maar wordt eveneens gesuggereerd. Het begin van het hoorspel valt samen met de start van de 

vernissage. De tweede uiting is immers de begroeting “Goeie avond” (Insingel 1975: 60), met 

daaropvolgend de smalltalk die gewoonlijk gevoerd wordt op officiële evenementen: “Hoe maakt u 

het? […] Zeer aangenaam” (Insingel 1975: 60). 

Die opeenvolging van een begroeting en smalltalk komt drie maal voor in het hoorspel en 

illustreert Insingels drang naar wiskundige structuren. De oppervlakkigheid van de smalltalk neemt 

toe. De vraag naar het persoonlijke gemoed, “Hoe maakt u het?”, evolueert naar een vraag over de 

schoonheid van de vrouw, “Hoe gaat het met uw vrouw, ze is nog steeds zo mooi?” naar geroddel 

over de andere vernissagebezoekers: “Gaan die al door of komen ze nog terug? […] Die staat daar 
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maar zijn pijp te stoppen en te glunderen” (Insingel 1975: 60, 62). Die groeiende oppervlakkigheid 

benadrukt nogmaals de oppervlakkige drang naar cultivering van de vernissagebezoekers. 

Het einde van het hoorspel markeert dan weer het einde van de vernissage in de tijd: 

 
: Men begint weg te gaan. 
: “Zijn alle liefhebbers voldaan?”, vroeg de notaris vóór hij de derde keer klopte, hij 
bedoelt daarmee: is voor alle aanwezigen min één het bod te hoog. 
[…] 
: Wij rijden door voor het diner. 
[…] 
: Dank u dat u gekomen bent. 
: Gefeliciteerd! 
: Dank u. 
(Insingel 1975: 62) 

 
Het begin en het einde van het hoorspel lijken kortom overeen te komen met die van de vernissage 

zelf. De verteltijd en vertelde tijd kunnen echter niet gelijk zijn, aangezien een slechts zes minuten 

durende vernissage onwaarschijnlijk is. Die discrepantie in tijd ontstaat door de elliptische dialogen 

die vaak louter de uitingen van één gesprekspartner weergeven. Doordat de reacties op uitspraken 

ontbreken en dialogen dus slechts fragmentarisch weergegeven worden, ontstaat de indruk dat de 

aanwezigen naast elkaar praten en niet in elkaars mening, of die van de kunstenaar, 

geïnteresseerd zijn. De moeite om een gesprek te houden op deze vernissage wordt zelfs letterlijk 

vermeld: “In zulke omstandigheden een gesprek ophouden is een kunst op zichzelf” (Insingel 1975: 

62). De enige volledige ononderbroken dialoog van het hoorspel (waarin elke uiting van de 

gesprekspartners weergegeven wordt), is het geroddel op het einde tussen een mannen- en een 

vrouwenstem: 

 
: Is ze al weg? 
: Ik denk het, ja 
: Met wie? Met diezelfde waarmee ze gekomen is? 
: Waarschijnlijk, - nee, die staat er nog. 
: Begrijp ik niet. 
(Insingel 1975: 63, mijn markering) 
 

Het concept van een zeer kortdurende vernissage waar niet écht gecommuniceerd wordt, tenzij 

geroddel over anderen en dubieuze uitspraken over vrouwen en kunst, bevestigt uiteraard het 

hoofdthema: de behoefte aan cultivering en erotisering door middel van kunst. 
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Metamedialiteit 

 

Expliciete metamedialiteit ontbreekt in Vernissage, aangezien er nergens letterlijk verwezen wordt 

naar ‘luisteren’ of aanverwanten. De visuele setting van het hoorspel creëert echter wel een 

contrast met het auditieve medium. Een vernissage van schilderkunst is bij uitstek een situatie 

waarin het visuele primeert. Woorden zoals “zien”, “kijken”, “blikken”, “blikvanger”, “ogenstrelende”, 

“blind op staren”, “verschijnen” en “zondagschilders” benadrukken het logische belang van het 

visuele tijdens een vernissage (Insingel 1975: 60-62). Desalniettemin wordt de vernissage treffend 

verhaald in een hoorspel, een auditief medium. Op die manier kan Vernissage als een subtiele 

transmediale oefening gelezen worden: het visuele wordt in het hoorspel enerzijds nadrukkelijk 

buitengesloten en anderzijds gerecupereerd in de talige uitspraken over de schilderijen.  

 

 

Lyriek, epiek, dramatiek? 

 

De poëtische taal is niet prominent aanwezig in Vernissage. Structureel vertoont het hoorspel een 

vast ritme en min of meer circulaire structuur door de voortdurende herhaling van de volgende 

elementen: een verantwoording van de kunstenaar, een begroeting, smalltalk, een poëticale 

uitspraak, een dubieuze uitspraak over kunst en vrouwen, en geroddel. Het hoorspel is enigszins 

lyrisch. Impliciet wordt namelijk de oppervlakkige behoefte aan cultivering en erotisering door 

middel van kunst verticaal geanalyseerd. De interne poëticale uitspraken zijn persoonlijke uitingen, 

vermomd in elliptische dialogen. Door de anonieme taalinstanties en elliptische dialogen worden 

ook andere uitingen veeleer innerlijk geïnterpreteerd. Vernissage omvat geen duidelijke 

handelingen of gekarakteriseerde personages, hoewel de stem van de kunstenaar en een 

verwijzing naar de notaris wel aanzetten tot personagevorming zijn.  

De minieme personagevorming, performatieve uitingen en min of meer afgebakende ruimte en 

tijd zijn dramatische karakteristieken van het hoorspel. 

 

Samengevat maakt Vernissage gebruik van de mogelijkheden van het hoorspelgenre: de Blende, 

het geroezemoes op de achtergrond, de stereomix en het gebruik van de extra- en paraverbale 

codes van de stem voegen betekenis toe. Anderzijds hebben de toegevoegde geluiden een 

realistisch effect en wordt er geen gebruik gemaakt van muziek, ruis, Originalton, stereofonie of 

elektro-akoestische manipulatie. De meeste stemmen zijn anoniem, maar de ruimte en tijd worden 

wel gesuggereerd. De metamediale verwijzingen ontbreken. De andere hoorspelen van Insingel uit 
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het corpus van deze scriptie, Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) en Familieband (cf. § 3.3), zijn in die zin 

experimenteler door een intenser gebruik van de inhoudelijke en auditieve mogelijkheden. Ze zijn 

ook lyrischer door meer herhalingen, poëtische taal (met alliteraties, rijm, enzovoort) en een hogere 

graad van verinnerlijking. 
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3.2. Een mooie vrouw van Mark Insingel 

 

Het miniluisterspel Een mooie vrouw duurt 17: 32 minuten en werd opgenomen in een regie van 

Michel de Sutter en een geluidsregie van Eddy Bilkin met de stemacteurs Anton Cogen, Hilde 

Sacré, Donis van Caeneghem, Jo Delvaux, Jacob Beks, Ludo Busschots, Gerda Marchand en 

Lieve Babylon (Archief VRT 2009: MLS032). Het VRT-archief omvat de opnamedatum niet, maar 

schrijversgewijs.be vermeldt 1978 (Schrijversgewijs 2012). Het script werd geraadpleegd op de 

webstek www.alphaville.com (Insingel 1978b).  

De “aanwijzingen voor het spelen” in het script zijn dezelfde als voor Vernissage (cf. § 3.1.): de 

regisseur is vrij in zijn keuze van stemmen en geluidsachtergrond. Het hoorspel moet uitgevoerd 

worden als een “partituur”, waarbij “de structuur tot haar recht kom[t], de herhalingen, de varianten, 

de omwisselingen, de woordspelingen, enz…van een tekst waarin de taal hoofdzakelijk zelf wordt 

aan het woord gelaten” (Insingel 1975: 43). Een mooie vrouw begint – in tegenstelling tot de andere 

hoorspelen uit dit corpus – met een formele aankondiging door een mannenstem: “Uw aandacht 

voor Een mooie vrouw, een verbosonisch luisterspel van Mark Insingel in een regie van Michel de 

Sutter” (Insingel & De Sutter 1978). Het adjectief “verbosonisch”, een synoniem van ‘radiofonisch’ 

(Bulte 1984: 67), benadrukt het medium en luidt onmiddellijk de ritmische vorm in. Na de 

aankondiging volgt een Originalton, een realistische geluidsopname die oorspronkelijk niet voor het 

hoorspel bestemd is. De luisteraar hoort de studiogeluiden en intercominterventies die de 

hoorspelopname vooraf zijn gegaan. De functie van de hoorspelaankondiging is een duidelijke 

afbakening van het gehele hoorspel, inclusief de bevreemdende studiogeluiden. De overgang naar 

het effectieve stemmenspel, zoals het in Insingels script weergegeven is, wordt gemarkeerd door 

een kort inleidend muziekje. Dat muziekje heeft in die hoedanigheid een syntactische, en niet 

zozeer semantische functie. Zowel de formele aankondiging als de Originalton staan niet in het 

script en werden dus toegevoegd door de (geluids)regisseur. Het einde van het hoorspel heeft een 

vergelijkbare structuur: het stemmenspel wordt gevolgd door een Originalton bestaande uit originele 

studiogeluiden en intercominterventies met daaropvolgend een afbakenend muziekje en een 

formele afkondiging door dezelfde mannenstem als in het begin: 

 
Dit was Een mooie vrouw, een verbosonisch luisterspel van Mark Insingel met de stemmen van 
Ludo Busschots, Anton Cogen, Hilde Sacré, Donis van Caeneghem, Gerda Marchand, Jo 
Delvaux, Lieve Babylon en Jacob Beks. Technici: Roger Cleremans, Johan de Hansschutter en 
Hugo Buyssens. Geluidsregie: Eddy Bilkin. Regie: Michel de Sutter. (Insingel & De Sutter 1978) 
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Beide Originaltonen prikken de illusie van het fictieve stemmenspel door en doen de luisteraar 

beseffen dat het slechts een hoorspel is. Bovendien geven ze een inkijk in de ‘coulissen’ van het 

creatieproces van een dergelijk hoorspel. Ze focussen kortom op het hoorspel als hoorspel, en 

worden daarom als metamediale verwijzingen beschouwd. Metamedialiteit zit ook heel sterk vervat 

in het effectieve stemmenspel in de vorm van eindeloze verwijzingen naar ‘horen’ en ‘zien’.  

De terugkeer van de aankondiging, de Originalton en het syntactische muziekje geeft het 

hoorspel in zijn geheel een circulaire structuur, weergegeven in onderstaand schema: 

 

 

 

Die circulaire structuur sluit aan bij Mark Insingels oog voor wiskundige constructies. Een mooie 

vrouw is in zijn geheel veel ritmischer en ‘wiskundiger’ dan Vernissage (cf. § 3.1.). Het hoorspel is 

doorspekt met terugkerende zinnen en variaties op die herhalingen. De taal is bovendien poëtischer 

door de vele alliteraties, woordspelingen en rijm. De circulaire structuur en poëtische taal maken het 

hoorspel lyrischer en wekken een indruk van tijdloosheid. 

Gezien het grote belang van de twee Originaltonen worden zij eerst grondiger geanalyseerd.  
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Originalton 1 

 

De Originalton in het begin verklankt de discussie tussen de acteurs over de inhoud en de vorm van 

het hoorspel dat ze zo meteen gaan opnemen: 

 
[Voetstappen] Inhoudelijk…Ja…Gewoon dat de publieke opinie, dat de mensen. Neen, orgel, 
orgelmuziek hé. Zowel de kranten, de televisie. Het altijd slechter maken dan het eigenlijk is 
door de sensatie of uit winstbejag, enzovoort enzovoort. De gang van zaken hoe het in de 
wereld gaat. Het is wel zo dat degene die schreeuwt om gehoord te worden en dus de mindere 
is in de maatschappij, dan komt de macht op en zegt “ah ge wilt gehoord worden, ah das goe 
dan zullen we je verhoren.” En wat komt er van. En wat komt er van? En het volk dat ook zegt. 
Dat is commentaar, dat is… Dat is de inhoud. Dat…dat. De kroniek van de tijd. 
Ik vind het euh, woordspielerei, in eerste instantie op zichzelf belangrijker. Ja, maar dat is dan 
de vorm, en dan naar de inhoud. Maar vorm en inhoud hoort wat samen eh. Elke zin is een hele 
filosofie. Neen! Nee, Jongens, ik denk dat we diep aan het denken zijn zenne, veel te diep. [De 
discussie gaat verder op de achtergrond]. Anton, het woord spielerei vind ik wel verkeerd, want 
dat is zo gratuit, of je moet Bach ook spielerei vinden. Bach is spielerei. Ah, dan is het juist. 
Maar ik zou het niet stellen op Bach, ik zou het meer op de moderne, op de euh… Het is niet 
alleen spelen met de vorm, ook spelen naar de inhoud. Op een bepaald ogenblik: “dit is niet 
bestemd voor kinderen, niet voor onbevoegden”. Dat is dus de gangbaarheid,eh. Ja, maar het 
idee is niet belangrijk op een bepaald ogenblik. [Door elkaar] Maar het spelen met zinnetjes en 
omkeren en in ander verband zetten en die dan nog eens laten herhalen door verschillende 
stemmen en geluid erbij, dat is de spielerei. Dat is het thema hè. Dat is eigenlijk ne scrabble. 
Zoals Bach hé? Neen, dat is ne Mozart dan. Scrable is dat. Bach komt altijd terug. Bach komt 
altijd terug mensen. Wablieft? Bach komt altijd terug. Ja, maar dat moet je mij niet wijsmaken, 
dat weet ik heel goed, maar als het gaat om thema met variaties zijn er andere componisten die 
dat nog veel meer… Utututut. [Door elkaar] 
[Intercom:] Ja, mag ik de leden van het gezelschap vragen in het hokje te verdwijnen. 
Maar dat is onbelangrijk. Dat is onbelangrijk. De mensen gaan luisteren naar het […] Het is de 
instigator van dit gesprek. 
[Intercom:] Wij starten met opnamen op bladzijde 5, euh, bladzijde 9, sorry. 
Zeg nog nekeer dat iedereen in zijn hokske moet gaan, want… 
[Intercom:] Ja, kunnen wij starten met opname?  
(Insingel & De Sutter 1978) 
 

Sommige acteurs klinken veraf en anderen dichtbij door de stereomix. De indruk wordt gewekt dat 

een microfoon verborgen in de studio de onwetende acteurs afluistert. Dit herinnert aan Insingels 

hoorspel Vernissage, waarin eveneens gesuggereerd werd dat de luisteraar gesprekken van 

bezoekers afluisterde (cf. § 3.1.). De afgeluisterde bezoekers in Vernissage waren weliswaar 

overduidelijk deel van de verhaalwereld, terwijl de afgeluisterde gesprekken in Een mooie vrouw 

zeer authentiek en realistisch overkomen. De acteurs spreken namelijk tussentaal met soms 

dialectische tongval, wat contrasteert met het Algemeen Nederlands dat ze tijdens het stemmenspel 

spreken. Bovendien maakt de Originalton geen gebruik van stereofonische afwisseling, terwijl dit in 

het stemmenspel een belangrijk, betekenisvol aspect is. Die oppositie in verbale code en 



33 

 

stereofonie benadrukt de breuk tussen de reële studiogeluiden en het fictieve stemmenspel en heeft 

een bevreemdend effect. De luisteraar kan zich met andere woorden niet zo gemakkelijk 

verplaatsen naar de verhaalwereld. De discussie over de vorm en de inhoud van Een mooie vrouw 

beïnvloedt de luisteraar bovendien in zijn interpretatie van het stemmenspel nog voor hij het 

gehoord heeft. De acteurs zijn het oneens over het belang van de vorm en de inhoud van het 

hoorspel. Die onenigheid beklemtoont de autonomie die Insingel wenst te bereiken in zijn kunstwerk 

en de ettelijke interpretatiemogelijkheden ervan. De meeste acteurs beschouwen het hoorspel als 

maatschappijkritische woordspielerei, vergelijkbaar met de muziek van Bach en Mozart. De 

opmerkingen van dezelfde acteur relativeren echter de serieuze en gecultiveerde discussie van de 

anderen: “Nee, Jongens, ik denk dat we diep aan het denken zijn zenne, veel te diep. […] Dat is 

eigenlijk ne scrabble” (Insingel & De Sutter 1978). Het contrast tussen de vergelijking van het 

hoorspel met muziek van gerenommeerde componisten en de vergelijking met een banaal 

gezelschapsspelletje heeft een komisch effect. Er zit dan ook enige spot met de ernstige discussie 

van de acteurs in vervat. Een vergelijking tussen de publieke opinie in het stemmenspel en de 

acteurs in de Originalton wordt gemaakt: ze spreken door elkaar en hebben over alles een mening. 

Net daarom is het best mogelijk dat deze Originalton veeleer de fictionalisering van de Originalton 

is. Een Originalton wordt gedefinieerd als akoestisch, authentiek materiaal dat oorspronkelijk niet 

opgenomen is voor het hoorspel (Schmedes 2002: 84). Wanneer de discussie in Een mooie vrouw 

geënsceneerd is op basis van een script of bewust geïmproviseerd is door de acteurs, ondermijnt 

het dus net de belangrijkste eigenschappen van een Originalton. Als luisteraar is het niettemin zeer 

moeilijk te bepalen of de discussie al dan niet authentiek is. De twijfel die gezaaid wordt over de 

authenticiteit is wederom een spel met het medium. Deze Originalton, of fictionalisering van de 

Originalton, is in ieder geval cruciaal voor het geheel van het hoorspel, zowel gezien de omvang 

ervan (twee minuten en vijftig seconden) als door de inhoud.  

 

 

Originalton 2 

 

De Originalton op het einde duurt net geen minuut en de gesprekken zijn minder verstaanbaar. De 

regisseur bedankt de acteurs door de intercom en wenst hen een prettig weekend. Die verwijzing 

naar het weekend impliceert een tijdstip en contrasteert met de tijdloosheid van het stemmenspel. 

De acteurs nemen eveneens afscheid van elkaar, roepen speels elkaars achternaam en sommigen 

zingen. De begrenzing van het stemmenspel, de Originalton en de formele afkondiging, die in het 

begin duidelijk is, vervaagt op het einde. Na de laatste woorden van het script komt de regisseur 
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immers tussenin via de intercom: “Mag ik vragen dat iedereen ‘dichtbij’ zegt?” waarop de acteurs 

gezamenlijk ‘dichtbij’ herhalen en de luisteraar even teruggezogen wordt in het stemmenspel 

(Insingel & De Sutter 1978). Pas daarop volgt het syntactische muziekje dat het stemmenspel 

isoleert van de Originalton. De tussenkomst van de regisseur in het stemmenspel doorbreekt de 

fictionaliteit. Een soortgelijke vloeiendere overgang is er tussen de Originalton en de formele 

afkondiging. De studiogeluiden van de Originalton blijven duidelijk op de achtergrond aanwezig 

tijdens de afkondiging. De luisteraar wordt erop gewezen dat die formele mannenstem ook gewoon 

een acteur in een hokje is. Door een vloeiende overgang tussen de drie elementen wordt de 

eenheid van de afkondiging, de Originalton en het stemmenspel explicieter.  

 

 

Motieven en karakterisering 

 

Net zoals in Vernissage is er geen sprake van duidelijk gekarakteriseerde personages, maar van 

taalinstanties. Deze keer is de dialoogvorm die in Vernissage nog enigszins vervat zat echter 

vervaagd: de stemmen spreken niet overtuigd mét elkaar, maar representeren veeleer een 

innerlijke gedachtestroom en meningen van de publieke opinie. De belangrijkste terugkerende 

motieven zijn de mooie, jonge vrouw en alles wat verband houdt met ‘horen’ en ‘zien’. Ondanks de 

samenhangende inhoud van het hoorspel, zijn de stemmen soms geïsoleerd van elkaar door het 

gebruik van auditieve middelen. De stereofonie laat de stemmen afwisselend links en rechts klinken 

en symbolische geluidseffecten vervormen af en toe het stemgeluid. Dit isolement past bij het 

motief van de geïsoleerde mooie, jonge vrouw, die voortdurend vermeld wordt, maar zelf nooit aan 

het woord komt in het hoorspel. De maatschappijkritiek is opnieuw niet veraf: de kortzichtige 

publieke opinie en de beknotting van het individu door allerlei instanties worden aan de kaak 

gesteld. In Vernissage en Familieband (cf. § 3.1. en § 3.3.) wordt ook door middel van (sensuele) 

vrouwen maatschappijkritiek geuit. De (sensuele) vrouw is kortom een belangrijk motief in Insingels 

hoorspelen om de toenmalige maatschappij te problematiseren. 

 

De discursieve situatie wordt in het begin van het hoorspel al gesuggereerd: 

 
: Je zult gehoord worden. 
: Men verleent je gehoor. 
: Eerst in het kleine kabinet. 
: Dan in de grote zaal. 
[…] 
: Je zult verhoord worden. 
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: In het midden van de zaal staat een mooie jonge vrouw, geblinddoekt en natuurlijk naakt, 
terwijl men joelt en jouwt van op de banken. 
(Insingel 1978b: 3)  

 
Een mooie, jonge vrouw staat kortom terecht voor een misdaad in een rechtszaal. Een variatie op 

bovenstaande laatste woorden wordt vier keer herhaald gedurende het hoorspel en is dus cruciaal 

voor de betekenis (Insingel 1978b: 7, 12, 14, 18). De vrouw wordt “getoond […] [a]an het strenge 

oog der ondervragers” en “gehoond […] [d]oor de blikken van het volk [i]n de grote zaal” (Insingel 

1978b: 5) De rechtszaak wordt nauwgezet gevolgd door een publiek dat “joelt en jouwt van op de 

banken” (Insingel 1978b: 7, 12, 18) en dus reeds een oordeel geveld heeft over de vrouw. De diepe 

mannenstem die onderstaande vragen stelt, is elektro-akoestisch gemanipuleerd. Een realistische 

echo simuleert de galm in een rechtszaal en ondersteunt de woordelijke inhoud: vermoedelijk een 

rechter ondervraagt de mooie, jonge vrouw in de rechtszaal:  

 
: Zijn de feiten bewezen? 
: Hebben de getuigen onder ede bevestigd wat zij gezien, wat zij gehoord hebben? 
: Heeft de beklaagde nog iets in te brengen? 
(Insingel 1978b: 7) 
 

De vraag of de beklaagde nog iets in te brengen heeft blijft onbeantwoord. De beschuldigde vrouw 

komt immers nooit aan het woord en krijgt geen kans om zichzelf te verdedigen. Wat wel volgt is 

een sequentie van vragen geuit door vrouwenstemmen, die de veroordelende reacties van het 

publiek in de rechtszaal en bij uitbreiding de publieke opinie representeren: 

 
: Dat ze naakt is zodat men haar kan zien? 
: Dat ze geblinddoekt is zodat ze slechts kan horen? 
: Wat wil men horen uit haar mond? 
: Wat wil zij zien? 
: (Wat wil zij zien dat ze heeft aangericht?) 
(Insingel 1978b: 7) 
 

Ook de daaropvolgende uitingen, die speculeren over wat zij “heeft aangericht”, hebben een 

vragende intonatie om te benadrukken dat het geen bewezen waarheden zijn (Insingel 1978b: 7). 

De laatste vragen van deze paragraaf beklemtonen niet toevallig de eigen kortzichtigheid: 

 
: Met lichtvaardig oordeel? 
: Met achterklap? 
: Met lastertaal? 
(Insingel 1978b: 7) 
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De bekrompen toeschouwers van de rechtszaak en bij uitbreiding de publieke opinie worden in het 

hoorspel gesymboliseerd door een meermaals herhaalde reeks zinnen: 

 
: Vaders en zonen. 
: Heren en knechten. 
: Mannen en vrouwen. 
: De menigte. 
(Insingel 1978b: 4, 8, 16, 17) 
 

De zinnetjes worden herhaald en geëchood in een soort canon door vervormde mannen- en 

vrouwenstemmen. “De menigte” wordt niet herhaald en zonder echo uitgesproken door een 

mannenstem (Insingel 1978b: 4, 8, 17) of alle stemmen samen (Insingel 1978b: 16). De klemtoon 

ligt dus sterk op “De menigte”. Auditief versterkt de simultaniëteit van de stemmen en de stereofonie 

het idee van een menigte. De voortdurende herhaling van die sequentie representeert de continue 

aanwezigheid van de menigte en haar vooroordelen. De voorbarige veroordeling door de publieke 

opinie en het gebrek aan verdediging voor de vrouw worden expliciet gemaakt aan het einde van 

het hoorspel: 

 
: Waar zijn haar meningen? 
: De meningen van een mooie jonge vrouw die, naakt natuurlijk, in het midden van de zaal 
terecht moet staan. 
: Die daar terecht moet staan. 
: Voor de rechters. 
: Voor de publieke opinie. 
(Insingel 1978b: 14) 
 

De bewering dat de mooie, jonge vrouw “natuurlijk naakt” is, is de centrale en meest herhaalde 

uiting over haar. Die naaktheid staat enerzijds voor de kwetsbaarheid van de vrouw, die haar 

machteloosheid tegenover de publieke opinie symboliseert. Anderzijds suggereert “naakt” de reden 

van terechtstelling: een seksuele misdaad. Het verhoor is volgens de taalinstanties niet bestemd 

“voor jonge oren”, “kinderen” of “onbevoegden” (Insingel 1978b: 3, 9). De vrouw “heeft een inbreuk 

gepleegd op de goede zeden”, “tot ontucht aangezet” en “feiten gepleegd met minderjarigen” 

(Insingel 1978b: 14). Het idee van een seksueel misdrijf wordt eveneens bevestigd in de volgende 

sequentie: 

 
: Het verhoor van een publieke vrouw 
: Niets dan ogen. 
: Neuzen. 
: Tongen. 
: Neuzen om op te halen. 



37 

 

: Tongen om uit te steken. 
: Penissen zo groot. 
: Eikels o zo rood. 
: En zij daar bloot. 
(Insingel 1978b: 3-4) 

 
De verwijzing naar de vrouw als “publieke vrouw” en de woorden “penissen”, “eikels” en “bloot” 

suggereren dat zij terecht staat voor prostitutie. “Publieke” benadrukt eveneens nogmaals de 

publieke opinie die de vrouw veroordeelt nog voor de feiten bewezen zijn. Ook de zinnen “Neuzen 

om op te halen. Tongen om uit te steken” (Insingel 1978b: 4) onderstrepen dat. In de hele 

bovenstaande sequentie, uitgezonderd de eerste zin, zijn de afwisselende mannen- en 

vrouwenstemmen vervormd tot bevreemdende buitenaardse stemmen om de drukkende 

aanwezigheid van de publieke opinie te symboliseren. 

In het laatste deel van het hoorspel wordt duidelijk dat niet alleen de toeschouwers, maar ook de 

rechters immoreel handelen:  

 
: De verdenkingen die op haar rustten werden door de feiten bewezen. 
: De feiten die haar worden ten laste gelegd werden door de rechters bewezen. 
: Eerst in het kleine kabinet. 
: Natuurlijk naakt? Geblinddoekt? 
: Dan in de grote zaal. 
: Natuurlijk naakt. Geblinddoekt. 
 […] 
: Wie wil gehoord worden? 
: (Wie schikt zich niet?) 
: U kunt zich daar ontkleden in het hokje. 
: (Als u niet schuldig bent hoeft u niets te verbergen.)  
(Insingel 1978b: 15, mijn markering) 
 

Mannenstemmen uiten bovenstaande opmerkingen, behalve de onderlijnde zinnen. Het lijkt alsof de 

rechters de beklaagde vrouw gedwongen hebben tot seks tijdens de verhoring om haar misdaden 

kwijt te schelden. In de laatste zin kan “verbergen” zowel letterlijk (de kleren) als figuurlijk (de 

misdadige feiten) opgevat worden. Het seksuele machtsmisbruik wordt later onderstreept door 

diezelfde mannenstemmen. Ze herhalen immers drie maal met toenemend volume “Genomen!” en 

“Nemen wat we krijgen kunnen” na de zinnen “In haar blootje. In haar ootje. (Met haar ootje bloot!)” 

(Insingel 1978b: 16). 

De rechters beknotten niet alleen de beschuldigde vrouw in het hoorspel, maar ook de 

bevolking in het algemeen. De rechters, en bij uitbreiding het rechtssysteem, beveiligen immers “de 

vrije wil”, “het vrije woord” en “de vrije meningsuiting” van de menigte (Insingel 1978b: 16). “Daarom 

is het recht niet krom./ Het recht is vaardig. Het kan ook vaardig worden over de menigte” (Insingel 



38 

 

1978b: 16). Die menigte is auditief heel sterk aanwezig op de achtergrond door middel van de reeds 

besproken sequentie die de publieke opinie symboliseert: “Vaders en zonen. Heren en knechten. 

Mannen en vrouwen” (Insingel 1978b: 4, 8, 16, 17). De macht van de rechters over de menigte, en 

die van de menigte over het individu, in dit geval de beschuldigde vrouw, worden duidelijk 

bekritiseerd. Het hoorspel in zijn geheel hekelt de beknotting van het individu in onze maatschappij 

door verschillende machtsinstanties en onderlinge invloeden. De maatschappij duldt geen 

“[o]ngebreidelde hartstochten”, “[l]osgeslagen passies”, “anarchie” of “chaos” en wil het “[o]rdelijk, 

beheerst en overzichtelijk” (Insingel 1978b: 6). Die laatste woorden komen effectief ordelijk over 

doordat ze, na de chaos van een voortdurende stereofonische afwisseling en een bevreemdende 

echo, zonder vervreemding en langs twee zijden geuit worden. Het hoorspel bekritiseert dat men 

zich in de maatschappij moet conformeren en niet uit de band mag springen: “Je mag de anderen 

niet hinderen [i]n hun gedragingen […] [i]n hun handel en wandel [d]ie vooraf vaststaat” en “[d]ie 

amper wijzigingen ondergaat” (Insingel 1978b: 10).  

 

Naast het rechtssysteem wordt ook de Kerk als beknottende instantie bestempeld: 

 
: En leidt ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade 
: Amen. 
: Amen en uit met die vrouw. 
: Die vuile kut. 
: Die snol. 
: Die slet. 
: Die teef. 
: Die hoer. 
: Die lichtekooi. 
(Insingel 1978b: 11) 
 

De stem die de eerste zin uit, wordt beklemtoond door een realistische kerkecho. De 

daaropvolgende stemmen zijn eveneens elektro-akoestisch gemanipuleerd tot een soort 

orgelgeluid. De schijnheiligheid van het instituut wordt benadrukt: God staat voor naastenliefde en 

verlossing, maar veroordeelt en verstoot toch de beschuldigde vrouw. Zijn steun blijft afwezig en 

onzichtbaar: “God, die onzichtbaar en onhoorbaar zijt, maar alles ziet en alles hoort - 

Hoort het zo?” (Insingel 1978b: 4). Een realistische kerkecho ondersteunt opnieuw de eerste zin. 

Opvallend in het citaat zijn de veelvuldige verwijzingen naar het gehoor en het zicht. De spielerei 

met de verschillende betekenissen van ‘horen’ illustreert treffend het taalspel in Een mooie vrouw. 

“Hoort” beduidt in het citaat immers eerst ‘luisteren’ en in het tweede geval veeleer ‘juist zijn’. 
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‘Horen’ en ‘zien’ zijn belangrijke terugkerende motieven in het hele hoorspel. Ze verwijzen naar het 

medium zelf of creëren een contrast met visuele media. Die metamediale motieven zullen nu 

grondig geanalyseerd worden.  

 

 

Metamedialiteit 

 

Dat de twee Originaltonen een vorm van metamedialiteit impliceren, werd al aangegeven. De 

belangrijkste motieven naast de vrouw, ‘horen’ en ‘zien’, zijn ook metamediaal. Een mooie vrouw is 

doorspekt met metamediale verwijzingen naar het zicht en het gehoor. De openingszinnen van het 

stemmenspel profileren die motieven meteen prominent: 

 
: Wat je hoort. 
: Je hoort over zoveel. 
: Je ziet van zo weinig iets.  
: Wat je hoort dat zie je niet. 
: Wat je ziet dat hoor je niet. 
(Insingel 1978b: 2) 
 

“Je hoort over zoveel. Je ziet van zo weinig iets” (Insingel 1978b: 2) wordt zeven maal in een 

subtiele variant herhaald door dezelfde mannen- en vrouwenstem. De verwijzingen naar ‘horen’ en 

‘zien’ vestigen in de eerste plaats de aandacht op het auditieve medium van het hoorspel en 

benadrukken het contrast met visuele media. Op de visueel gerichte vraag “Zie je wat?” volgt 

bijvoorbeeld een betekenisvolle stilte en daaropvolgend “Dit was niet hoorbaar. Niet oorbaar. Dit 

was zelfcensuur” (Insingel 1978b: 12). De metamediale verwijzingen hebben soms een komisch 

effect, zoals het woord “Geluidshinder” dat zelf een overweldigend, bijna hinderlijk geluidseffect 

heeft (Insingel 1978b: 10). In de tweede plaats benadrukken de twee motieven van ‘horen’ en ‘zien’ 

dikwijls het geroddel van de menigte: “Ik heb het gehoord van iemand die het gezien heeft” (Insingel 

1978b: 6). 

Het hele stemmenspel kan begrepen worden als een strijd tussen het zicht en het gehoor. 

Visuele en auditieve prikkels worden door elkaar beschreven en beschouwd als tegengestelden. 

Immers, “Wat je hoort dat zie je niet. Wat je ziet dat hoor je niet” (Insingel 1978b: 2). De echo’s, 

geluidseffectjes, muziekjes en het auditieve medium van het hoorspel impliceren een suprematie 

van het gehoor. In de tekst beschouwt de publieke opinie het zicht echter als het superieure zintuig: 

 
: Waarom schreeuwt men zo? 
: Je kunt gesticuleren. 
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: Mimeren. 
: Je kunt je evengoed verstaanbaar maken als je gebaren maakt. 
: Als je tot bedaren komt. 
: Ook al wil je gehoord worden. 
(Insingel 1978b: 2-3) 

 
De nadruk op de blinddoek van de beschuldigde vrouw sluit hierbij aan. Het beknotte, benadeelde 

individu wordt het zicht en niet het gehoor ontzegd. Bovendien vindt de publieke opinie dat “[h]et 

volk recht heeft op sport en televisie” (Insingel 1978b: 11, mijn markering). Het zicht is kortom 

belangrijker dan het gehoor voor de publieke opinie. De publieke opinie is in dit hoorspel echter een 

ironische, bekritiseerde constructie. De uitspraken van de stemmen moeten bijgevolg ook ironisch 

opgevat worden. Het hoorspel bekritiseert net de publieke opinie over auditieve versus visuele 

media en ondermijnt de suprematie van visuele media. De geblinddoekte vrouw symboliseert het 

hoorspel, dat met de opkomst van televisie aan populariteit moest inboeten en het inferieure 

medium werd: “Het licht kwam, zag en overwon” (Insingel 1978b: 19).  

 

Een interne poëticale uitspraak zit vervat in de verwijzing naar de twee zintuigen: 

 
: Wie het niet mag zien 
die mag het ook niet horen. 
: Men weet dat de taal vaak suggestiever is dan de werkelijkheid. 
: Zij kan de werkelijkheid overtreffen. 
: Zij kan de werkelijkheid te buiten gaan. 
: De wet. 
: De wetenschap en het gezond verstand. 
: De rede. 
 
: Dat is de reden waarom we niet kunnen toelaten. 
: Waarom we op ons standpunt moeten blijven. 
: Het moeten handhaven 
(Insingel 1978b: 12-13) 

 
De rechters en de publieke opinie beseffen dat de taal de werkelijkheid kan overstijgen. Net daarom 

wil men ze “handhaven”, zoals men de vrouw ook onder controle wenst te houden. De mooie, jonge 

vrouw symboliseert daarom eveneens de autonome, poëtische taal die voor Insingels poëtica zo 

belangrijk is, en die onbegrepen blijft door de oppervlakkige, conservatieve menigte. Insingel 

schreef in het essay ‘Attendant Phenomena’ dat elke schrijver “more progressive than his readers” 

is en dat “[a]rtistic incompetence, both passive and active, is considered normal in our society” 

(Insingel 1978a: 95-96). Een individu dat zijn gezicht of gehoor verliest, “is onbetrouwbaar, 

onberekenbaar” en “wordt ofwel binnengehaald/ in een zaal/ of buiten gehouden/ (onwetend 

gehouden)” door de massa (Insingel 1978b: 18). Elke persoonlijkheid die uit de band springt, wordt 
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uitgesloten uit de maatschappij of opgesloten. Parallel wordt elke poging tot autonome kunst niet 

begrepen.  

 

 

Lyriek, epiek, dramatiek? 

 

Insingels regieaanwijzing om het hoorspel als een “partituur” uit te voeren “waarin de taal 

hoofdzakelijk zelf wordt aan het woord gelaten” wordt in Een mooie vrouw uitstekend bereikt 

(Insingel 1978b: 1). De reeds besproken circulaire structuur van het gehele hoorspel en cyclische 

structuren in het stemmenspel realiseren samen met de poëtische taal de opvallende ritmiek. 

Woorden en constituenten worden herhaald, soms met een subtiele variatie die de mogelijke 

betekenis van het woord aftast: “Het konden net zo goed de gieren zijn. Of de gierende wind” 

(Insingel 1978b: 19, mijn markering). Verschillende soorten rijm en alliteraties versterken evenzeer 

het ritme. Voorbeelden zijn legio: “joelen en jouwen”, “gesticuleren./ Mimeren”, “gebaren […] 

bedaren”, “getoond worden […] gehoond worden”, “vrije teugel./ Met volle teugen” “Indijken./ In 

banen leiden”, “Een mikpunt./ Een pikpunt”, “In hun handel en wandel”, “In haar blootje./ In het 

ootje” (Insingel 1978b: 5, 6, 10, 16). Verscheidene stijlfiguren maken de taal poëtischer, zoals dit 

chiasme: 

 
: De tuchteloosheid die aan banden wordt gelegd.  
: De bandeloosheid die getuchtigd wordt. 
(Insingel 1978b: 13) 

 
Het hele hoorspel is een stroom van ritmische woordspielerei. Hierdoor doet het hoorspel lyrischer 

aan dan Vernissage. De tijdloosheid versterkt de lyriek van het stemmenspel: geen enkele 

tijdsaanduiding suggereert immers het tijdsmoment. De ruimte wordt wel gesuggereerd door 

verwijzingen naar “zaal” en een realistische galm op verschillende stemmen. Toch lijken niet alle 

uitingen gesitueerd in die ruimte en kunnen ze opnieuw opgevat worden als bedenkingen in de 

hoofden van de toeschouwers, ‘ruimteloze’ reflecties van de publieke opinie of een stream of 

consciousness van meningen over de vrouw. Het gebruik van stereofonie, waarbij uitingen 

afwisselend links en rechts klinken, suggereert in Een mooie vrouw niet zozeer beweging in de 

ruimte, maar veeleer perspectiefwisseling. Een aanzet tot epiek is dan weer de objectieve uiting 

“Een mooie jonge vrouw, geblinddoekt en natuurlijk naakt, in ’t midden van de zaal terwijl men joelt 

en jouwt van op de banken” en haar variaties (Insingel 1978b: 7, 12, 14, 18). De uitspraak vat de 

situatie samen en wordt steeds herhaald door dezelfde vrouwenstem, alsof zij de alwetende 
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verteller is. Diezelfde stem wordt weliswaar soms vervormd en keert ook terug in de meer lyrische, 

subjectieve uitingen. Een mooie vrouw is kortom een lyrisch hoorspel zonder expliciet omlijnde 

handeling, karakterisering of tijd. Het hoorspel is zowel inhoudelijk als vormelijk experimenteel door 

zijn maatschappijkritiek, poëtische taal, ritmiek, metamedialiteit en gebruik van auditieve tekens. 

Syntactische muziekjes markeren de overgang naar het stemmenspel, maar ook naar de volgende 

correlerende zinnen. Echo’s, stiltes en elektro-akoestische manipulatie ondersteunen en versterken 

de woordelijke inhoud. De meeste geluiden in dit hoorspel hebben – in tegenstelling tot in 

Vernissage – een evocatief, symbolisch effect omdat ze bijvoorbeeld de stemmen vervreemden. 

Enkele geluidseffecten zijn echter ook realistisch, zoals de kerk- en rechtszaalgalm, en suggereren 

zo een ruimte. Kortom, Een mooie vrouw is in zijn totaliteit experimenteler en lyrischer dan 

Vernissage.  
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3.3. Familieband van Mark Insingel 

 

Het miniluisterspel Familieband duurt 7:59 minuten en werd opgenomen op 5 september 1979 in 

een regie van Michel de Sutter en een geluidsregie van Eddy Bilkin (Archief VRT 2009: MLS013). 

De stemacteurs zijn Anton Cogen, Lieve Babylon, Jo Delvaux, Suzanne Juchtmans, Rena Vets, 

Bob de Moor, Marga Neirynck, Hilde Sacré en anonieme kinderstemmen (Insingel 1979: 1). Het 

script werd vrijgegeven door de webstek www.alphavillle.com (Insingel 1979). In tegenstelling tot 

Vernissage (cf. § 3.1.) en Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) wordt in het script elke zin toegewezen aan 

“een Vaderstem”, “een Moederstem” of “een ‘Kinder’stem of ‘Kinderstemmen’” (Insingel 1979: 2-9). 

Deze rolverdeling en één enkele instructie bij een specifieke uiting zijn de enige regieaanwijzingen 

in het script. 

 

 

Motieven en karakterisering 

 

De vooraf bepaalde rolverdeling impliceert dat Mark Insingel uitdrukkelijk drie personages voor 

ogen had: een moeder, een vader en een kind. Alle drie de personages worden echter vertolkt door 

meerdere mannen-, vrouwen- of kinderstemmen. Er ontstaan dus geen duidelijke round characters, 

maar veeleer taalinstanties die de drie mogelijke rollen in een gezin vertegenwoordigen: de 

vaderfiguur, de moederfiguur en de kindfiguren. Familieband is in zijn geheel dan ook een reflectie 

op het gezinsleven en de onderlinge relaties tussen de drie rollen in een gezin. Het is een spel met 

de traditionele rollenpatronen in een familie: de zachtaardige moeder die het huishouden onder 

controle houdt en haar man wil plezieren, de hardhandige vader die zijn vrouw voornamelijk als 

seksobject beschouwt en de afhankelijke kinderen die klagen over de ouders. Een 

huwelijksceremonie wordt gesuggereerd door afwisselende zachte vrouwenstemmen: 

 
Toen hij de ring over haar vinger schoof… 
Hij droeg een snor – 
Hij was van de politie! 
Hij droeg een volle baard – 
Hij liep op blote voeten! 
Hij droeg een nette ringbaard en hij rookte pijp.  
(Insingel 1979: 2) 
 

Dezelfde sequentie wordt later herhaald in een variatie (Insingel 1979: 6). Mendelssohns bekende 

Bruiloftsmars bakent de huwelijksceremonie auditief af, en heeft dus zowel een syntactische als 

semantische functie. De verwijzing naar het huwelijk verduidelijkt niet alleen het hoofdmotief van het 
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hoorspel, het huwelijks- en gezinsleven, maar illustreert ook de stereotiepe emotionaliteit van de 

vrouw die liefdevol terugblikt op het huwelijk.  

De stereotiepe rolverdeling in het gezin wordt bekritiseerd aan de hand van ongeveer negentien 

terugkerende zinspatronen, met af en toe een variatie. Mark Insingel bereikt met Familieband, zijn 

recentste hoorspel in het corpus van deze scriptie, het meest de wiskundige structuur die hij beoogt 

in zijn kunst. Naast die negentien terugkerende patronen, heeft het hoorspel immers de circulaire 

structuur die Een mooie vrouw ook bezit. Een fragment van het bitterzoete liedje ‘A House Is Not A 

Home’ opent en sluit het hoorspel af:  

 

 

In het begin van het hoorspel zingt een zachte vrouwenstem een kort fragment uit de 

Nederlandstalige versie van het lied, ‘Een huis is nog geen thuis’: 

 
Een deur is maar een deur  
Ook al is het een vertrouwde deur  
Want hij hoort wel bij een huis  
Maar een huis is nog geen thuis  
Als daar niemand is die jou begroet  
En blij die deur voor jou opendoet  
Een haard is maar een haard  
Ook al is hij gouden bergen waard 
(Insingel & De Sutter 1979) 
 

Bovenstaand lied heeft niet alleen een syntactische functie, namelijk het hoorspel openen, maar 

ook een semantische. Het bezingt immers de behoefte aan menselijke liefde om een thuis te 

creëren, en ondersteunt zo auditief de verwachtingen van de luisteraar die geschapen werden door 

de titel Familieband. De overgang naar het stemmenspel wordt gemarkeerd door een elektro-

akoestische manipulatie van de laatste zinnen van het lied tot buitenaardse stemmen met een echo. 

Het lieflijke gezang wordt abrupt onderbroken door een luide, diepe vaderstem: “Wie niet met ja 

antwoordt, antwoordt met nee. Antwoordt met ja of nee!” (Insingel 1979: 2). Het contrast tussen 

beide is zeer humoristisch. De toon van de kordate, dominante vader is meteen gezet en blijft 

constant in het hoorspel.  

Stemmenspel 

Fragment 

‘A House Is 
Not A Home’ 
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Het liedjesfragment op het einde komt uit de originele, Engelstalige versie ‘A House Is Not A Home’: 

 
Even when there's no one sitting there 
But a chair is not a house 
And a house is not a home 
When there's no one there to hold you tight 
And no one there you can kiss goodnight 
[…] 
But a room is not a house 
And a house is not a home 
When the two of us are far apart 
And one of us has a broken heart 
[…] 
Darling, have a heart 
Don't let one mistake keep us apart 
I'm not meant to live alone 
Turn this house into a home 
When I climb the stairs and turn the key 
Oh, please be there 
Still in love with me 
(Insingel & De Sutter 1979) 
 

De inhoud van het lied krijgt nu een andere betekenis. De positieve verheerlijking van een 

liefdevolle thuis blijkt het verlangen van een vrouw naar een verloren liefde en thuis. Die evolutie 

van positief naar negatief in het lied wordt gereflecteerd in het hoorspel zelf, waarin het 

vastgeroeste rollenpatroon van het gezin steeds meer ter discussie staat.  

Een treffende illustratie van de stereotiepe figuren in Familieband zijn de persoonlijke variaties 

op een zin van respectievelijk het kind, de vader en de moeder: 

 
K Buiten fluiten de vogeltjes en binnen kijken ze op je vingeren.  
(Insingel 1979: 3, 5) 
 
V Buiten fluiten de vogeltjes en binnen dwaalt de aandacht af! 
(Insingel 1979: 3) 
 
M Buiten fluiten de vogeltjes en binnen schijnt het zonnetje. 
(Insingel 1979: 4, 7) 
 

De kinderstem klaagt over de ouders, de luide, diepe vaderstem beklemtoont een gebrek van het 

kind en de hoge, zachte moederstem is optimistisch over het gezin. Het stereotiepe rollenpatroon 

en de geïmpliceerde maatschappijkritiek in Familieband worden bestudeerd aan de hand van een 

gedetailleerde analyse van de drie hoofdfiguren in het hoorspel. 
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De vaderstem 

 

Als de dominante vaderfiguur zich tot zijn kinderen richt, dan is het met boze vragen en bevelen: 

“Wat richten jullie uit? Wat richten jullie aan?” (Insingel 1979: 5, 9), “Antwoordt met ja of nee!” 

(Insingel 1979: 2, 3, 7, 9). Tegen zijn vrouw daarentegen spreekt hij steeds “in zichzelf, stiekum 

[sic], begerig”, zoals de regieaanwijzing in het script vermeldt. Een verschil in intonatie tegenover de 

vrouw en kinderen onderstreept het onderscheid in zijn gedragingen tegenover beiden. Bevelen aan 

de kinderen uit de vaderstem met luide, diepe en krachtige toon. Hierdoor komt hij kordaat en 

dominant over. De vaderstem spreekt daarentegen stiller en trager met hogere toon wanneer hij 

zich richt tot zijn vrouw: 

 
De handen niet thuis kunnen houden. 
De bloeze [sic] losknopen. 
Het broekje aftrekken. 
(Insingel 1979: 5, 8) 
 
Het oor te luisteren leggen. 
De ogen de kost geven. 
(Insingel 1979: 4, 8) 
 

Hij wil zijn vrouw alleen fysiek begeren en bewijzen van emotionele verbondenheid ontbreken. 

Insingels terugkerende motief van de vrouw als lustobject om de maatschappij te bekritiseren is dus 

ook in Familieband aanwezig. De vrouw representeert opnieuw het beknotte individu, in dit geval 

beknot door de vaste rollenpatronen van het gezin in de maatschappij. De moeder verzorgt het 

huishouden, maar toch is het de vader die zijn duidelijke visie op het groeiproces van de kinderen 

benadrukt: 

 
Groeien moet vòlgroeien zijn, niet òvergroeien! 
(Insingel 1979: 2, 8) 
 
Een wilskrachtig voorhoofd, een viriele blik! 
(Insingel 1979: 2, 6) 

 
Het beeld van de dominante vaderfiguur wordt opnieuw beklemtoond. 
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De moederstem 

 

De moederfiguur staat voor “[e]en en al bereidheid om voor hem, hààr man, de enige te zijn” 

(Insingel 1979: 3, 7). Ze verwoordt haar functie tegenover haar man als volgt: 

 
Ik voorkom zijn wensen. 
Als een moeder draag ik zorg voor hem. 
(Insingel 1979: 9) 
 
Zachte handen, vrouwelijke charme, ik doe zozeer mijn best om altijd alles –  
(Insingel 1979: 6) 
 

In een variatie op de laatste zin wordt de individuele situatie van de moeder opengetrokken naar die 

van alle vrouwen in het algemeen: “Wij doen zozeer ons best om altijd alles – ” (Insingel 1979: 8). 

Het gebrek aan emotioneel contact met haar man, die haar alleen fysiek benadert, wordt 

gesymboliseerd door de terugkerende vragen: “Waar ben je schat? Je bent er toch?” (Insingel 

1979: 4, 5, 7, 9). Het hoorspel is een bevestiging van het stereotiepe beeld van de moeder als 

emotionele, zachtaardige pool en de vader als rationele, dominante pool in het gezin. 

Een luide, enthousiaste moederstem brengt drie maal een opvallende reclameboodschap. 

Eenzelfde herkenbaar belgeluidje kondigt de reclameboodschap aan en af. De stem heeft een 

realistisch effect alsof een kassierster in een grootwarenhuis de boodschappen overbrengt door een 

microfoon: 

 
Een artikel dat u niet bevalt, dat wordt teruggenomen met de glimlach. 
Want wij willen hier geen ontevreden klanten. 
(Insingel 1979: 3) 
 
Het absorbeert het vocht nog beter, de speciale drooghoudlaag die zorgt er optimaal voor dat 
het nauwelijks terug kan naar de tere huid. 
(Insingel 1979: 4) 
 
Maar ik wil geen ontevreden klanten. 
Wat u niet bevalt, dat wordt teruggenomen met de glimlach. 
(Insingel 1979: 8) 

 
Enerzijds benadrukken de winkelmededelingen het huishoudelijke takenpakket van de vrouw. 

Anderzijds accentueren ze de drang van de moeder om het koste wat het kost haar gezin tevreden 

te houden. Ze ondergaat alles “met de glimlach” (Insingel 1979: 3, 8), bouwt een optimistisch 

pantser rondom haar zodat het negatieve “nauwelijks terug kan naar de tere huid” (Insingel 1979: 

4). Een andere mogelijke interpretatie is dat de omroepster reclame maakt voor een scheiding: een 
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ontevreden huwelijk “wordt teruggenomen met de glimlach” (Insingel 1979: 8). Het contrast tussen 

haar vrolijke stem en de triestige boodschap heeft hoe dan ook een humoristisch effect.  

 

 

De kinderstemmen 

 

De kinderen uiten in de eerste plaats herkenbare ontevredenheid over de opvoeding van hun 

ouders: 

 
Binnenvallen in je kamer als je ligt te slapen of te masturberen! 
(Insingel 1979: 2, 6) 
 
Wat we mogen, dat moeten we. 
Wat we niet moeten, dat mogen we niet. 
(Insingel 1979: 3, 8) 

 
Ondanks hun klachten over de ouders, blijven ze afhankelijk van hen. Die afhankelijkheid wordt 

gemarkeerd door de vragen “Waar ben je, Pa? […] Waar zijn jullie?”, “Waar is Mamma?” (Insingel 

1979: 5, 9). “Waar is Mamma?” staat eenmaal in het script, maar wordt zevenmaal herhaald om de 

grotere aanhankelijkheid aan de moeder te accentueren. De kinderstemmen vervullen echter niet 

alleen de rol van klagende, aanhankelijke kinderen. In onderstaande zinnen wensen ze de ouders 

iets te verduidelijken: 

 
Ze moeten het wel duidelijk gaan weten, ook al is het in hun stemmen niet te horen. 
Wat weerhoudt ons dan om het te zeggen? 
(Insingel 1979: 4) 
 
De beslissing uitstellen tot ze gevallen is? 
Wat weerhoudt ons om het hem te zeggen?  
Hij moet het nu wel duidelijk gaan weten, ook al laat hij het niet horen in zijn stem.  
[…] 
Zij moet het nu wel duidelijk gaan weten, ook al laat zij het niet horen in haar stem. 
Wat weerhoudt ons om het haar te zeggen? 
(Insingel 1979: 7) 
 
ZE [sic] moeten het wel duidelijk gaan weten, ook al is het niet te horen in hun stem.  
[…] 
Wat weerhoudt ons om het hen te zeggen? 
(Insingel 1979: 9)  
 

Dezelfde zinnen worden telkens herhaald met een expliciete evolutie in ontvanger van de 

boodschap: beide ouders  vader  moeder  beide ouders. Op het eerste gezicht herinneren 
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deze herhaalde zinnen aan herkenbare gezinssituaties: de kinderen wachten ongeduldig op 

toestemming van de ouders (“Ze moeten het wel duidelijk gaan weten”) en wachten het juiste 

moment af om iets op te biechten (“Wat weerhoudt ons om het hen te zeggen?”). Op een dieper 

niveau kunnen de kinderen beschouwd worden als de taalinstanties die de stereotiepe rolverdeling 

van het gezin blootleggen. Zij doorzien de lieflijke stem van de moeder die in realiteit geforceerd 

wordt in de rol van zorgende onderdanige en ongelukkig is, “ook al is het niet te horen in haar stem” 

(Insingel 1979: 7). Meer algemeen doorzien zij het maatschappelijk aanvaarde rollenpatroon. Het 

wijdverspreide idee dat de waarheid uit een kindermond komt, wordt toegepast. De kinderen zijn in 

dit gezin diegene die de luchtbel van het gelukkige gezinnetje doorprikken. De allerlaatste zin van 

het hoorspel wordt dan ook geuit door alle kinderstemmen in koor: “Wat weerhoudt ons om het hen 

te zeggen?” (Insingel 1979: 9). Daarop volgt het lied ‘A House Is Not A Home’ dat het gebroken 

huwelijksidee onderstreept. 

 

 

Metamedialiteit 

 

Slechts enkele verwijzingen naar het medium zelf komen in Familieband voor. “Ze moeten het wel 

duidelijk gaan weten, ook al is het in hun stemmen niet te horen” en varianten van die uitspraak 

verwijzen naar de “stem” in een stemmenspel (Insingel 1979: 4). “Het oor te luisteren leggen. De 

ogen de kost geven” benadrukt dan weer het contrast tussen het auditieve medium en de visuele 

media (Insingel 1979: 4, 8). De mogelijkheden van het medium worden afgetast, onder andere door 

het gebruik van semantische muziekjes en geluidjes, zoals de winkelbel die een mededeling 

aankondigt. De paraverbale code van de stemmen, zoals de intonatie, zijn in dit hoorspel belangrijk 

om de drie gezinsfiguren te karakteriseren.  

 

 

Lyriek, epiek, dramatiek? 

 

De tijd blijft onbepaald in dit hoorspel en er is ook geen sprake van een afgebakende ruimte. 

Familieband is dan ook een lyrische reflectie op het gezinsleven en de vastgeroeste 

gezinspatronen, gebracht door anonieme vader-, moeder- en kinderstemmen die het algemene, 

maatschappelijke plaatje representeren. Maatschappijkritiek zit vervat in die stereotiepe weergave 

van het gezinsleven. Het ‘wiskundige’ ritme, bereikt door de circulaire structuur, het leestempo en 
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de voortdurende herhaling van de negentien zinspatronen, versterkt de lyrische hoedanigheid van 

het hoorspel.  
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3.4. Voorlopige conclusie hoorspelen van Mark Insingel 

 

Vooraleer over te gaan tot de analyses van Orchis militaris (cf. § 3.5.) en De dirigent (cf. § 3.6.), is 

het zinvol om de analyses van Mark Insingels hoorspelen kort samen te vatten. De experimentele 

miniluisterspelen Vernissage (cf. § 3.1.), Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) en Familieband (cf. § 3.3.) zijn 

kritische reflecties op de maatschappij. De vrouw als lustobject is een cruciaal motief in alle drie de 

hoorspelen en legt de thema’s bloot. Een uitdrukkelijk plot en duidelijk gekarakteriseerde 

personages ontbreken. Het zijn stemmenspelen met een wiskundige structuur door de herhaalde 

zinspatronen en soms circulaire structuur. Vernissage is minder lyrisch en experimenteel dan Een 

mooie vrouw en Familieband. De poëtische taal met haar rijm, alliteraties en stijlfiguren intensiveert 

immers het ritme van die laatste twee hoorspelen. Ze experimenteren ook meer met de 

mogelijkheden van het medium: muziek, Blende, elektro-akoestische manipulatie, stereofonie en 

andere geluidseffecten versterken de inhoud en voegen betekenis toe. De ruimte en tijd van de 

verhaalwereld van Een mooie vrouw en Familieband zijn voornamelijk ongespecificeerd. 

Metamediale verwijzingen naar ‘horen’, ‘zien’ en ‘stemmen’ benadrukken het medium, alsook de 

Originaltonen in Een mooie vrouw. In Vernissage daarentegen is de taal niet poëtisch, zijn de ruimte 

en tijd gesuggereerd en behalve het geroezemoes en de stereomix heeft het geen betekenisvolle 

geluidseffecten. Het is echter wel een subtiele transmediale oefening en omvat elliptische dialogen 

en interne poëticale uitspraken. De hypothese dat Insingels hoorspelen het meest lyrische aspecten 

importeren, wordt op basis van de voorlopige conclusies dus min of meer bevestigd. Een mooie 

vrouw en Familieband zijn onmiskenbaar lyrische hoorspelen. Vernissage vormt echter een 

buitenbeentje, aangezien het veeleer een mengvorm is van dramatiek en lyriek. De verdere 

analyses zullen uitwijzen of een driedeling in het corpus tussen het lyrische hoorspel pur sang, de 

epische bewerking van een roman en de dramatische bewerking van een theaterstuk correct is. 
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3.5. Orchis militaris van Ivo Michiels 

 

Het luisterspel Orchis militaris duurt 34:41 minuten en werd opgenomen op 19 maart 1971 in een 

regie van Ab van Eyk en Freddy de Vree met de stemacteurs Hilde Sacré, Marleen Verhaas en 

Hans Veerman (Archief VRT 2009: LSP459). Het script wordt bewaard in het Letterenhuis in 

Antwerpen. Orchis militaris is een adaptatie van Ivo Michiels’ gelijknamige roman in samenwerking 

met Freddy de Vree (Michiels & De Vree 1971a). Verschillende passages werden geschrapt uit de 

roman, maar de overblijvende tekst werd woord voor woord overgenomen in het hoorspelscript. De 

roman Orchis militaris (1968) vormt samen met Het boek alfa (1963), Exit (1971), Samuel, o 

Samuel (1973) en Dixi(t) (1979) Ivo Michiels’ Alfa-cyclus. In alle delen van de cyclus zijn symbolen 

voor oorlog, dood en puin in de vorm van taalconstructies aanwezig. Die negatieve symbolen 

worden voortdurend gecontrasteerd met positieve symbolen voor onder andere schrijven, liefde en 

zuiverheid (Wesselo 1983: 141). De gruwel van de oorlog, en meer algemeen de wreedheid van de 

mens, wordt in Orchis militaris door een vrouwen-, een mannen- en een kinderstem overgebracht. 

De regieaanwijzingen bepalen voor elke zin welke stem hem uitspreekt en aan welke 

stereofonische zijde: 

 
Stemmen: M. (Man) Getal bepaalt aantal. 
  V. (Vrouw) Getal bepaalt aantal. 
  L. Links. 
  R. Rechts. 
(Michiels & De Vree 1971a: 1) 

 

Simultaneïteit is het sleutelwoord van dit hoorspel: eenzelfde stem wordt vaak meermaals over 

elkaar gemonteerd, twee stemmen spreken soms simultaan en sommige uitingen dienen als 

“klankscherm” voor andere (Michiels & De Vree 1971a: 17). Een klankscherm houdt in dat een 

passage op de achtergrond van een andere klinkt. Bovendien herhaalt de mannenstem dikwijls de 

uitingen van de vrouwenstem en vice versa. De meerstemmigheid, simultaneïteit en afwisseling van 

mannen- en vrouwenstem benadrukken de absolute gelijkschakeling in dit verhaal. Personages 

lopen over in elkaar, wórden elkaar. De “onderlinge verwisselbaarheid van de stemmen” is kortom 

zeer belangrijk voor de tekst en wordt tastbaarder in het hoorspel dan in het proza door de auditieve 

mogelijkheden (De Vos e.a. 1980: 199). De opmerkelijke verschillen tussen het prozawerk en het 

hoorspel Orchis militaris bewijzen dan ook de zelfstandigheid van het hoorspelgenre.  
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Motieven en karakterisering 

 

Orchis militaris “speelt zich af tijdens de oorlog; het ís de oorlog” (Van Marissing 1971: 150). De 

titel, de Latijnse benaming van een soort orchidee, ‘het soldaatje’, omvat onmiddellijk het 

spanningsveld in het hoorspel tussen “een esthetische bezigheid – en het gruwelijke materiaal – de 

oorlog – dat […] voor deze esthetische bezigheid gebruik[t wordt]” (Van Marissing 1971: 157). 

Behalve de tegenstelling tussen esthetiek en oorlog, zijn de opposities tussen Oost en West, eigen 

volk en vreemdeling, licht en donker, en dood en leven de belangrijkste in Orchis militaris. Die 

tegengestelden hebben elkaar nodig en vallen tegelijkertijd samen. Het hoorspel klaagt niet alleen 

de oorlog aan, in een periode na WO II en in een Koude Oorlogcontext, maar veeleer “de 

vernietiging, de verkrachting, dat wat de soort de soort aandoet” (Van Marissing 1971: 157).  

 

Een motto van F.T. Marinetti, de grondlegger van het Italiaans futurisme, opent het hoorspel 

met de “fundamentele beginselen van een oorlogsesthetiek”: “Sinds zevenentwintig jaar verheffen 

wij, futuristen, onze stem tegen het denkbeeld dat de oorlog niet esthetisch zou zijn…” (Michiels & 

De Vree 1971a: 1). Het motto viert de oorlog als een esthetische gebeurtenis, omdat hij onder 

andere “de droom realiseert van een mens met een stalen lichaam”, “nieuwe bouwstijlen schept, 

zoals die van de grote tanks” en “een weiland met bloemen verrijkt met vlammende ORCHIDEEEN 

– de mitrailleurs” (Michiels & De Vree 1971a: 1). De titel Orchis militaris is een duidelijke knipoog 

naar het typografisch geaccentueerde woord “ORCHIDEEEN” in het motto. De verheerlijking van de 

oorlog in de openingszinnen schept de verwachting dat het hoorspel de oorlog positief, idealistisch 

zal benaderen. Een elektro-akoestisch gemanipuleerd kinderstemmetje leest echter het motto voor. 

Het contrast tussen de onschuld van het meisje en haar idealistische uitspraken over de misdadige 

oorlog roept onmiddellijk vragen op bij de betrouwbaarheid van haar uitspraken. Orchis militaris is 

inderdaad het tegendeel: geen esthetisering van de oorlog, maar een opvoering van zijn gruwel. 

Marinetti’s motto wordt ironiserend overgenomen, zodat het een antimotto wordt. Op het einde van 

het hoorspel wordt de ironie van het motto duidelijk gemaakt. De hele passage keert terug als 

klankscherm, maar deze keer hapert het kinderstemmetje tijdens het voorlezen (Michiels & De Vree 

1971b). De aarzeling bevestigt auditief het eigenlijke ongeloof in de verheerlijking en esthetisering 

van de oorlog. Het herhaalde motto bezorgt Orchis militaris de circulaire structuur die Familieband 

en Een mooie vrouw (cf. § 3.2-3.3.) eveneens hebben. Terugkerende zinnen, zoals “ja generaal” 

versterken bovendien die circulaire structuur: 
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Na het motto van Marinetti in het begin spreekt een mannenstem de volgende passage uit: 

 
En de hemel wist hoeveel er achter een woord kan schuilgaan dat niet was uitgesproken, 
hoeveel onveiligs er achter een woord kon schuilgaan, hoeveel dreiging, hoeveel list en leugen 
er achter kon schuilgaan, tenzij het vooral vertwijfeling verborg en vrees of gewoon 
voorzichtigheid zoals ook zijn woorden een en al voorzichtigheid waren, en omdat vaak 
nauwelijks was uit te maken of een woord het ene verborg ofwel het andere zei hij: ja generaal, 
zei: ja dokter, zei ja mevrouw de barones, ja zuster, ja meneer de directeur. 
(Michiels & De Vree 1971a: 2) 

 
Een negatieve maatschappelijke toepassing van de taal wordt ontmaskerd, namelijk de 

mogelijkheid om autoriteit uit te oefenen en mensen te onderwerpen. De mannenstem toont 

onderdanigheid aan alle gezagvoerders door middel van korte affirmatieve zinnen. Een 

voortdurende herhaling van die onderdanige affirmaties onthult het machtspelletje van de oorlog: “ja 

generaal, ja dokter, ja mevrouw de barones, ja zuster, ja meneer de directeur” (Michiels & De Vree 

1971a: 2). De frases worden niet alleen tekstueel herhaald, maar ook auditief wordt een veelheid 

aan onderwerping gesuggereerd doordat de stem meerdere malen over elkaar gemonteerd wordt. 

De bevelen van de machtige en de bevestigende reacties van de onderdanige worden door 

dezelfde stem geuit, zij het met een verschil in intonatie: de superieure klinkt luider, de inferieure 

stiller. Het feit dat dezelfde stem verschillende taalinstanties vertegenwoordigt, bevestigt auditief de 

samensmelting van de personages. Orchis militaris belicht immers hoe een onderdanige ook steeds 

macht heeft over iemand. Elk slachtoffer is tegelijkertijd een beul voor iemand (De Vos e.a. 1980: 

195). Het vage onderscheid tussen beul en slachtoffer wordt expliciet wanneer de generaal een 

vrouw verplicht zichzelf te betasten tijdens hun telefoongesprek: “Overal is hun hand die mijn hand 

is de hand die neemt en beveelt en onderwerpt. Ja generaal” (Michiels & De Vree 1971a: 8). De 

onderwerpende hand van de generaal is ook “hun hand […] die neemt en beveelt en onderwerpt” 

(Michiels & De Vree 1971a: 8). De vrouw bevestigt haar superieure met de woorden “Ja generaal”, 

maar hoeft de bevelen niet per se op te volgen, aangezien het slechts een telefoongesprek is. Twee 

tegengestelden worden kortom opnieuw gelijkgeschakeld: onderwerping en verzet (Bernaerts 2010: 

4). Het hoorspel onderstreept eveneens de onmacht van de machtigen in de oorlog. De beul wordt 

Stemmen-
spel met 

herhalingen 
en variaties 

Motto 
Marinetti  
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ook slachtoffer; macht en onmacht worden gelijkgeschakeld. De superieure generaal is bijvoorbeeld 

hulpbehoevend door zijn broze gezondheid. Hij krijgt hulp van zijn ondergeschikte en wordt zo zelf 

ondergeschikt: 

 
Straks zei de generaal en daarop vatte hij de generaal stevig onder de oksel, hielp hem 
overeind komen in de modder en een ogenblik lang lag het hoofd van de generaal tegen zijn 
schouder gevlijd terwijl het lichaam moeizaam oprees uit het bad. 
(Michiels & De Vree 1971a: 5)  

 
Orchis militaris maakt telkens opnieuw verschillen en tegengestelden gelijk. De evolutie van de 

herhaalde zin “Toen vroeg ze weer: wat zie je nu?” naar “Toen vroeg hij opnieuw: wat zie je nu?” 

illustreert dit eveneens treffend (Michiels & De Vree 1971a: 22-25). Een man omschrijft steeds 

opnieuw aan een blinde vrouw de bezienswaardigheden tijdens een stadoptocht. De situatie kentert 

echter en de rollen worden omgekeerd. Plots omschrijft de vrouw aan de man de optocht, 

suggererend dat hij nu de blinde is. De gelijkstelling van de twee personages wordt auditief 

onderstreept door de simultaneïteit van twee onderstaande passages: 

 

M1 L  Toen vroeg ze weer: wat zie je 
 nu? 
Jouw ogen, zei hij. 
 

V1 R Toen vroeg hij opnieuw: wat zie 
je nu? 
Jouw voeten; zei ze. 

Op het einde van het hoorspel wordt uiteindelijk ook de belangrijkste, overkoepelende tegenstelling 

gelijkgesteld: “Ik geloof dat de oorlog schoon is omdat geweld en geweld en daarmee dood en 

leven te zamen komen, daarboven, hierbeneden. Ik geloof” (Michiels & De Vree 1971a: 37, mijn 

markering). 

Het geweld en de dood in de oorlog symboliseren de gruwel waar de mens toe in staat is. 

Orchis militaris is een maatschappijkritisch hoorspel waarin onder andere extreem patriottisme en 

geloof bekritiseerd worden. De oppositie tussen het eigen volk en de vreemdeling wordt al in het 

begin van het hoorspel opgeroepen: “met dit ziekenhuis is het gesteld als met het land: ze hebben 

het volgepropt met vreemdelingen” (Michiels & De Vree 1971a: 3). De vrouwen van de soldaten aan 

het front zweren “dat geen vreemdeling hun bed zal delen […] hun buik zal delen” of “geen hond 

van een vreemdeling [hun] lakens zal bezoedelen” (Michiels & De Vree 1971a: 16-17). De 

vaderlandsliefde wordt zodanig ver doorgedreven dat het patriottisme evolueert naar discriminatie: 

 
Onpersoonlijke stem M2 R Ik zweer iedereen te verachten die een vijand is van mijn land en 
mijn volk. Ik zweer. Ik zweer dat iedereen die niet de taal spreekt van mijn land en niet het bloed 
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heeft en de huid van mijn volk een vijand is van mijn land en mijn volk. Ik zweer. Ik zweer het 
ras dat het ras is van mijn volk rein te houden. 
(Michiels & De Vree 1971a: 29-30, mijn markering) 
 

Opnieuw wordt een toepassing van de taal belicht: het is een middel tot discriminatie. Die 

toepassing wordt niet zozeer bestempeld als negatief of positief, aangezien beide gelijkgeschakeld 

worden in dit hoorspel van de totale gelijkschakeling. “Mevrouw de barones”, één van de 

gezagdragers in dit hoorspel, beweert dat er slechts “één taal verspreid over de wereld” zou mogen 

zijn omdat het “de vrede [zou] bevorderen onder de volkeren […]. Eén taal en één God. […]. [O]nze 

taal” (Michiels & De Vree 1971a: 4). De gezagvoerders die de oorlog verheerlijken worden echter 

ironisch opgevoerd in Orchis militaris. Het blinde geloof in hun eigen volk, taal, religie en oorlog 

wordt net weerlegd. De behoefte aan “[é]én taal” moet dus ironisch geïnterpreteerd worden 

(Michiels & De Vree 1971a: 4). Het is een interne poëticale uitspraak die de veelheid aan talen – 

met onder meer de poëtische taal – en toepassingsmogelijkheden viert. De verwijzing naar “één 

God” is eveneens ironisch, aangezien het hoorspel het failliet van het geloof impliceert. De 

gezagdragers misbruiken religie als een excuus voor hun oorlog. De soldaten geloven dat “de heer 

die heer is over [hun] land door de Heer is gezonden” en bijgevolg “dat de dood die [z]ij sterven 

voor dit Rijk en voor de heer over dit Rijk een dood is voor de Heer” (Michiels & De Vree 1971a: 30-

31). Het geloof fungeert ook als excuus voor andere misdaden, zoals het al besproken misbruik van 

de vrouw, dat eindigt met de woorden “God is met ons” (Michiels & De Vree 1971a: 9). 

 

Verschillende personages worden vermeld en opgevoerd in Orchis militaris, zoals de generaal, 

mevrouw de barones, de blinde vrouw en man, de soldaten aan het front en de vrouwen van de 

soldaten. Ze zijn veeleer algemene typetjes die een rol in de oorlog, en meer algemeen in de 

maatschappij representeren. Dit is sterk vergelijkbaar met de taalinstanties in Familieband (cf. § 

3.3.) die niet een specifieke vader, moeder of een specifiek kind voorstellen, maar een algemene rol 

binnen het gezin vertegenwoordigen. In Familieband heeft elke figuur echter zijn vaste, herkenbare 

stemmen, terwijl in Orchis militaris slechts één mannen- ,vrouwen- en kinderstem de hele tekst 

opvoeren. Die mannen- en vrouwenstem fungeren dikwijls als vertellers. De ettelijke herhalingen 

van “zei ze” en “zei hij” bevestigen die rol als verteller (Michiels & De Vree 1971b). Die hij-figuur 

representeert verschillende personages, maar het is niet altijd duidelijk wie bedoeld wordt 

(Bernaerts 2010: 7). De absolute gelijkschakeling wordt opnieuw bereikt. 
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Sommige zeer narratieve fragmenten omvatten geen dialoog en gaan over de handelingen van 

één soldaat: 

 
Voor een heel klein beetje was hij al geen soldaat meer. Wanneer hij nu op zijn buik voortkroop 
over het land, zich met de ellebogen verder werkte door de greppel en dit wil zeggen zich min of 
meer in de aarde ingegraven voortbewoog naar de stad toe, […] en daarbij aldoor dacht: het 
kind, dacht: de stad, de straat, het huis, de deur bereiken […] en daar voortdurend en heel sterk 
aan dacht, was dan alles uitgewist? […] De desertie? De moed daartoe? […] Voor een heel 
klein beetje was hij al geen soldaat meer. 
(Michiels & De Vree 1971a: 29) 
 

De passage suggereert een mogelijke verhaallijn: een soldaat is gedeserteerd om terug te keren 

naar huis. De verwijzing naar “het kind” doet vermoeden dat zijn pasgeboren kind de drijfveer was 

om terug te keren. Twee dramatische passages, opgevoerd als een “normale konversatie [sic]” 

zoals de regieaanwijzing omschrijft, bevestigen later in het hoorspel dit idee:  

 
M + VR normale konversatie [sic] L – R  
Geloof je echt dat het voor vannacht zal zijn? 
[…] 
We maken de kamer blauw. 
Wit. 
[…] 
Een dochter? 
Wat doen we met de melk? 
Neen, geen zoon. 
Onder de trap, dat is de veiligste plaats. 
[…] 
Amen. Geloof je echt dat het voor vannacht zal zijn? 
(Michiels & De Vree 1971a: 31) 

 
Voor het eerst in het hoorspel wordt een dialoog niet door één stem, een verteller, meegedeeld. De 

mannen- en vrouwenstem voeren een “normale konversatie [sic]” over hun toekomstige dochter: De 

voortdurende stereofonische afwisseling maakt de perspectiefwisseling duidelijk en geeft aan waar 

de vrouw en de man zich bevinden in de narratieve ruimte. De elektro-akoestische echo op de 

vrouwenstem wekt de indruk dat deze conversatie een herinnering of droom is van de 

gedeserteerde soldaat. De dialoog is bovendien vrij elliptisch, wat aanzet tot een meer innerlijke 

interpretatie van het fragment. De tweede conversatie tussen de man en de vrouw is niet elliptisch 

en de echo ontbreekt, wat impliceert dat dit gesprek in de realiteit plaatsvindt. De laatste vraag van 

de vrouw, “Geloof je echt dat we dit overleven?”, voorspelt ellende (Michiels & De Vree 1971a: 35).  
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De laatste passage van het hoorspel, geuit door de kinderstem, suggereert dat de voorspelde 

ellende werkelijkheid geworden is: 

 
het kind, riep hij. 
Ai, riep hij. 
Help, riep hij. 
Jezus, riep hij 
(Michiels & De Vree 1971a: 38) 

 
De soldaat krijgt nooit een naam of gedetailleerde karaktertrekken toegewezen, maar toch is er in 

Orchis militaris duidelijk meer personagevorming dan in Mark Insingels hoorspelen in het corpus (cf. 

§ 3.1.–3.4.). De luisteraar kan zich enigszins een beeld vormen van de verschillende types door de 

narratieve passages en dialogen. De twee vertelstemmen passen bovendien hun intonatie aan bij 

elk type als vorm van karakterisering. Ze spreken luider of stiller, sneller of trager en hoger of lager 

afhankelijk van de instantie die spreekt in de tekst.  

 

 

Metamedialiteit 

 

De metamediale verwijzingen naar “stemmen” en “horen” zijn legio in Orchis militaris. Die 

referenties kunnen in de oorspronkelijke roman eveneens metamediaal zijn, bijvoorbeeld wanneer 

het proza hardop gelezen wordt of wanneer de “stemmen” beschouwd worden als een metafoor 

voor de innerlijke stemmen van de lezers. Door de adaptatie van proza naar hoorspel wordt de 

metamedialiteit echter prominenter: de verwijzingen naar “horen” en “stemmen” zijn in het 

hoorspelmedium sowieso metamediaal. Zo wordt “het bevel dat gefluisterd werd doorgegeven” 

gefluisterd door de mannenstem in het hoorspel, waardoor de tekst een metaniveau verwerft 

(Michiels & De Vree 1971b).  

 

De repetitieve passage waarin de stemmen opsommen welke “stemmen” ze horen, is een 

treffende illustratie van metamedialiteit: 

 
M1 R Stil nu. Hoor je de stemmen door de kamers gaan? 
VR2 L Stil. Ik hoor de stemmen door de kamers gaan. 
(Michiels & De Vree 1971a: 12) 

 
Het hoorspel speelt met de verhouding tussen tekst en klank door een betekenisvolle stilte in te 

lassen na “Stil nu” (Michiels & De Vree 1971b). Wat hierop volgt, is een opsomming van plaatsen 

waar de stemmen van de moeders, de vaders, de zonen en de dochters elkaar ontmoeten (Michiels 
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& De Vree 1971a: 12-14). De stemmen lijken de geesten van overleden familieleden te 

representeren. Het einde van de passage weerlegt dat idee echter:  

 
M1 R Nu is het alsof uit onze stad alle stemmen zijn weggegaan. 
VR3 L Haast is onze stad een stad zonder stemmen. 
(Michiels & De Vree 1971a: 14) 
 

De stemmen zijn veeleer te interpreteren als de weinige overlevenden van de oorlog. Het spel met 

de mogelijke interpretaties van “stemmen”, die eerst de doden en dan de levenden representeren, 

onderstreept nogmaals het belang van gelijkschakeling in Orchis militaris. De keuze voor 

“stemmen” als pars pro toto krijgt in het hoorspel een metamediale dimensie die in de 

oorspronkelijke roman minder voor de hand liggend is. De stemmen representeren eveneens de 

communicatieve vaardigheid van de mens. Een “stad zonder stemmen” is dan een stad waar 

communicatie onmogelijk geworden is en geweld de bovenhand heeft. 

Ook de voortdurende herhaling van de frase “Ze sluiten de ogen en horen” is metamediaal 

(Michiels & De Vree 1971a: 15-16). De vrouwenstem vertelt in een lange reeks zinnen hoe de 

vrouwen thuis “de jongens aan de fronten” kunnen horen in hun lege bedden. Elke zin wordt twee 

keer geuit, eenmaal aan de linkerzijde en eenmaal aan de rechterzijde (Michiels & De Vree 1971b). 

De continue herhaling markeert het grote gemis van de vrouwen. 

Wanneer de mannenstem een stadsoptocht uitvoerig beschrijft aan een blinde vrouw, ontstaat 

een volgend significant metamediaal fragment. De visuele prikkels van de optocht worden omgezet 

naar auditieve voor de vrouw zonder gezichtsvermogen. In het hoorspel krijgen die gedetailleerde 

beschrijvingen en herhaalde vraag “wat zie je nu?” een metamediaal karakter (Michiels & De Vree 

1971a: 22-28). In de beschrijvingen wordt bovendien het gehoor, een cruciaal zintuig voor de blinde 

en parallel voor het hoorspel, soms extra benadrukt: “Het jongetje dat het strafpunt heeft gekregen 

geeft geen kik, maar dat hoor je wel” (Michiels & De Vree 1971a: 27). 

 

 

Lyriek, epiek, dramatiek? 

 

De roman waarop het hoorspel Orchis militaris gebaseerd is, kan beschouwd worden als lyrisch 

proza. De roman is wel enigszins verhalend en episch, maar ook lyrisch, innerlijk door bijvoorbeeld 

de meer poëtische taal die veelvuldig gebruik maakt van assonanties, allitteraties en herhalingen. 

Het hoorspel is een vergelijkbare combinatie van lyriek en epiek. Enerzijds omvat het een verteller, 

minimale personagevorming en vrij verhalende passages. Anderzijds zorgen de talrijke herhalingen 
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voor een lyrisch ritme, alsook de vaak poëtische taal. Verschillende monologen en dialogen zijn 

meer innerlijk te interpreteren door onder andere de simultaneïteit van de stemmen. Een duidelijk 

voorbeeld van een innerlijke passage is de ellenlange opsomming van wensen door de 

vrouwenstem: “Dat onze wonden niet te koop zijn. […] Dat alle dood op deze wereld onze dood zal 

zijn” (Michiels & De Vree 1971a: 17-22).  

Wanneer we Orchis militaris vergelijken met Vernissage (cf. § 3.1.), Een mooie vrouw (cf. § 

3.2.) en Familieband (§ 3.3.) zijn de verschillen opvallend. In Insingels hoorspelen wisselen de 

taalinstanties elkaar sneller af en treedt er minder personagevorming op. In Een mooie vrouw en 

Familieband ondersteunen bevreemdende geluiden en muziekjes de betekenis. Orchis militaris 

heeft daarentegen enkel de stereofonie, de stem, de spraak en een eenmalige elektro-akoestische 

manipulatie als auditieve tekens. Het hoorspel wordt voornamelijk gedragen door de meer epische 

en lyrische passages, die de gruwel van de oorlog en de mens aanklagen, en de simultaneïteit van 

de stemmen. De driedeling, die in de inleiding van deze scriptie werd geopperd, in het meer lyrische 

hoorspel pur sang, de meer epische bewerking van een roman en de dramatische bewerking van 

een theaterstuk wordt enigszins bevestigd. Orchis militaris importeert inderdaad meer epische 

karakteristieken dan de hoorspelen pur sang van Mark Insingel die in het corpus opgenomen zijn. 

Gezien de achtergrond van de auteurs – Insingel is in de eerste plaats een dichter en Michiels een 

prozaschrijver – en de romanbasis van Orchis militaris is dit niet verwonderlijk. Orchis militaris is 

echter ook vrij lyrisch en kan dus zeker niet beschouwd worden als een vertegenwoordiger van de 

epische pool pur sang in het hoorspelcorpus. Het is veeleer een mengvorm van beide.  
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3.6. De dirigent van Tone Brulin 

 

Het luisterspel De dirigent werd opgenomen op 8 januari 1980 in een regie van Michel de Sutter 

met de stemacteurs Jackie Morel, Jo de Meyere, Dora Van der Groen en Oswald Versyp (Archief 

VRT 2009: LSP300). Het is het langste hoorspel uit het corpus van deze scriptie met zijn 63:45 

minuten. Het script wordt bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. De dirigent is oorspronkelijk 

een theaterstuk in drie bedrijven van Tone Brulin, gecreëerd voor het Nieuw Vlaams Teater 

(Deboosere 1983: 207). Voor de hoorspeladaptatie werd de toneeltekst ingekort, maar voorts vrij 

letterlijk overgenomen. In tegenstelling tot de overige vier hoorspelen in het corpus van deze 

scriptie is De dirigent een zeer dramatisch hoorspel, opgebouwd uit scènes en dialogen, met een 

heldere plot. De stemmen zijn geen taalinstanties, maar round characters. Ruimte en tijd zijn 

eveneens voor elke scène gespecificeerd, zowel door middel van woordelijke verwijzingen als door 

realistische achtergrondgeluiden. Syntactische muziekjes markeren duidelijke overgangen tussen 

de scènes en voornamelijk conventionele geluiden ondersteunen de dialogen betekenisvol. Door de 

dramatiek in De dirigent leunt het hoorspel veeleer aan bij het imago van ‘theater voor blinden’, wat 

contrasteert met de overige, overwegend lyrische hoorspelen in dit corpus (cf. § 3.1.-3.5.). 

Bovendien is ook het experiment met de hoorspelmogelijkheden beduidend kleiner dan bij de 

andere hoorspelen. Surrealistische geluidseffecten en elektro-akoestische manipulatie ontbreken. 

De spraak en stem, met haar verbale, non-verbale en paraverbale codes zoals intonatie, zijn het 

belangrijkste in dit narratieve hoorspel. Het hoorspelmedium wordt wel degelijk afgetast door een 

veelvuldig gebruik van realistische geluiden en muziek, maar het experimentele spel met die 

geluidsmogelijkheden blijft uit. Michel de Sutter regisseerde nochtans ook de zeer experimentele 

hoorspelen Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) en Familieband (cf. § 3.3.), die veraf staan van het 

‘auditieve toneel’ dat De dirigent is. De basistekst van de hoorspeladaptatie, een theatertekst, heeft 

vast en zeker die enorme dramatiek in het hoorspel De dirigent beïnvloed. 

 

De circulaire structuur van Een mooie vrouw en Familieband keert wel terug in De dirigent: Le 

petit chevalier, gezongen door een kinderstem, opent het hoorspel en sluit het af. Dit lied heeft niet 

alleen een syntactische, maar ook een semantische functie: 

 
Je suis le petit chevalier 
Avec le ciel dessus mes yeux 
Je ne peux pas me effrayer 
 
Je suis le petit chevalier 
Avec la terre dessous mes pieds 
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J'irai te visiter 
J'irai te visiter 
(Brulin & De Sutter 1980) 
 

Onmiddellijk na en voor het liedje stelt het kernpersonage Sir Peppering Cotwood zich niet toevallig 

op nagenoeg dezelfde manier voor. Cotwood representeert “le petit chevalier”, die door niemand 

bang gemaakt kan worden en het hele hoorspel overheerst. De herhaling van “J’irai te visiter” 

weerspiegelt de voortdurende dreiging en macht van Cotwood in het verhaal. De circulaire structuur 

van De dirigent ziet er schematisch als volgt uit: 

 

De prominente maatschappijkritiek van het experimentele hoorspel zit eveneens vervat in De 

dirigent: de beknotting van het individu door de corrupte maatschappij en instanties zoals de Kerk 

worden aan de kaak gesteld door middel van een persoonlijk verhaal over onderdrukking en 

manipulatie. 

 

 

Motieven en karakterisering 

 

Gezien de prominente dramatiek in De dirigent, is het belangrijk voor de verdere analyse om een 

beknopte synopsis van het verhaal te formuleren. Jean-Claude, een jongeman, verlaat zijn 

bekrompen dorp om zijn grote droom waar te maken in Birmingham. Hij wil dirigent worden. Zijn 

verloofde Marie-Thérèse laat hij achter voor een oudere man en muzikant: Pierre. Hun 

homoseksuele relatie wordt nooit expliciet vermeld, maar steeds gesuggereerd door middel van 

bedekte termen, zoals “die ziekte” (Brulin 1980: 42). Het hoorspel begint na hun avonturen in 

 Voorstelling 
Sir Peppering 

Cotwood  

Verhaal 
(Scènes + 
Dialogen) 

 Voorstelling 
Sir Peppering 

Cotwood 
(variatie) 

 Slot verhaal 

(één scène) 

 Liedje Le 
petit 

chevalier  
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Birmingham: Jean-Claude heeft Pierre verlaten en is teruggekeerd naar zijn moeder. Pierre belandt 

in de gevangenis na zijn moordpoging op Jean-Claude uit wraakzucht. Jean-Claude wordt 

vervolgens opgeroepen voor zijn militaire dienstplicht in de kolonie en sterft daar. Zijn lijk wordt in 

een pakketje geadresseerd aan Pierre, Marie-Thérèse en Sir Peppering Cotwood, die het 

uiteindelijk meeneemt. Cotwood komt niet vaak aan bod, maar is toch een kernfiguur. Op het einde 

van het hoorspel wordt namelijk duidelijk dat hij de corrupte muziekwereld overheerst als een “god 

van de goede muziek” en opstandelingen die revolteren tegen het systeem, zoals Jean-Claude en 

Pierre, het zwijgen oplegt (Brulin 1980: 38). Zo bouwt hij het lijk van Jean-Claude op het einde om 

tot een soort robot, ‘de dirigent’ genaamd, dat elk uur Für Elise van Beethoven speelt en “begrensd 

[kan] praten en bewegen” (Brulin & De Sutter 1980). 

 

De regieaanwijzingen van De dirigent lijsten alle personages, ruimtes en rolverdelingen op. De 

personages worden expliciet en impliciet gekarakteriseerd, onder andere tekstueel door hun naam 

en auditief door de keuze in intonatie en stemkleur. Het brave, naïeve meisje Marie-Thérèse 

spreekt bijvoorbeeld met een rustige, hoge stem. Een kernpersonage voor de helderheid van de 

plot is “de Kommentator [sic]”, vertolkt door een mannenstem. Hij omschrijft de personages en hun 

onderlinge verhoudingen, en situeert scènes in ruimte en tijd. Enkele voorbeelden van zijn 

interventies: 

 
Dit is Jean-Claude en zijn moeder. Ze hebben een lange reis achter de rug en zijn erg moe. 
(Brulin 1980: 4) 
 
Stil. Zijn moeder slaapt hiernaast. 
(Brulin 1980: 14) 
 
Het was te voorspellen, met vrouw en kind achter te laten hoef je niet te rekenen op begrip. 
(Brulin 1980: 18) 
 
Marie-Thérèse is de dochter van meneer Boucher. 
(Brulin 1980: 22) 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Twee-Kerken. Een kamer in een klein huis.  
(Brulin 1980: 42) 
 
Kijk, kijk, wie daar is: Pierre en zijn bewaker. En ook de pastoor is erbij. Kijk! 
(Brulin 1980: 68) 
 

Door zijn verduidelijkende, narratieve functie lijkt de Kommentator op het eerste gezicht een 

heterodiëgetische en extradiëgetische verteller, dus een epische component in een overwegend 

dramatisch hoorspel. De mannenstem doorbreekt echter de verwachte afstand tussen personages 



64 

 

en alwetende verteller. Hij wordt in stijgende mate deel van de verhaalwereld door de expliciete 

metalepsis:  

 
Kommentator: 
Door haar schuld kwam je bij het kantoor van Boucher terecht.  
 
Jean-Claude: 
Het is waar. 
(Brulin 1980: 15) 

 
De schijnbaar heterodiëgetische verteller is kortom een homodiëgetische verteller. Bovendien 

verwoordt de Kommentator niet alleen objectieve duidingen, maar vervult hij al snel ook de rol van 

subjectieve, ironische instantie. Hij neemt het gebeurde met een korrel zout en onderbreekt 

dialogen abrupt met persoonlijke commentaren: “Arme Cotwood”, “Nu ben je onrechtvaardig”, “Lach 

hem niet uit” (Brulin 1980: 16-17). De luisteraar wordt initieel aangezet om de Kommentator als 

betrouwbare leidraad voor het hoorspel te volgen, maar komt bedrogen uit: de verteller is eveneens 

een subjectieve, onbetrouwbare figuur. Bevreemdende verwijzingen naar “het verhaal” en het 

“personage” benadrukken bovendien dat De dirigent slechts een fictie is, gestuurd door de 

Kommentator (Brulin 1980: 15). Zijn schijnbare functie als heterodiëgetische verteller wordt kortom 

al gauw doorgeprikt. Door op die manier niet alleen de personages, maar ook de luisteraars op een 

verkeerd spoor te brengen, slaagt het hoorspel erin om op verschillende niveaus het thema van de 

manipulatieve, onderdrukkende maatschappij aan te kaarten. 

De onbetrouwbaarheid en subjectiviteit van de Kommentator worden op het einde van De 

dirigent nog explicieter: dezelfde mannenstem vertolkt nu ook de rol van Sir Peppering Cotwood, 

die het lijk van Jean-Claude ophaalt. De mannenstem stelt zich nadrukkelijk voor, zodat de 

luisteraar met zekerheid de verandering van rol opmerkt: 

 
Mag ik mij voorstellen? Sir Peppering Cotwood. Zonder beroep. Hart verloren aan muziek, de 
grootste discotheek in de wereld. Welbekend bij vele musici, maar toch bescheiden. Mijn huis 
staat open voor de elite, hier is het. U weet nog wel, wanneer Jean-Claudes moeder vroeg 
‘Waar gaat u heen?’, dan was dit de plaats waar hij instinctief tot aangetrokken werd. 
(Brulin 1980: 75)  

 
Dit citaat is een variatie op de openingszinnen van het hoorspel: 

 
Mag ik mij voorstellen? Sir Peppering Cotwood. Zonder beroep. Hart verloren aan muziek, de 
grootste discotheek in de wereld. Welbekend bij vele musici, maar toch bescheiden. Mijn huis 
staat open voor de elite. Toen Jean-Claude een beweging maakte en zijn moeder vroeg ‘Waar 
ga je heen?’ dan was dat de plaats waar hij instinctief door aangetrokken werd: mijn huis. U 
weet nog wel, Brussel, het Ambassador Hotel. (Brulin & De Sutter 1980) 
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Al in het begin van het hoorspel vertolkt dezelfde stem dus beide personages en wordt de 

gelijkstelling tussen de Kommentator en Cotwood al gesuggereerd. Pas op het einde is de gelijkenis 

in stem echter onmiskenbaar. De Kommentator, wiens subjectieve commentaren de personages 

beïnvloeden, is nu duidelijk ook het personage Cotwood. De schijnbaar heterodiëgetische verteller 

is nu duidelijk een homodiëgetische verteller. Sir Cotwood heeft kortom niet alleen een 

sleutelpositie in de muziekwereld, waarin “er geen noot geblazen wordt zonder [z]ijn goedkeuring”, 

maar beheerst ook het hele hoorspel en haar personages (Brulin & De Sutter 1980). Hij “bezit het 

monopolie” en bepaalt “de eeuwige waarden die aan de grondslag liggen en waar iedereen naar 

gehoorzaamt […] vanuit [zijn] zetel” (Brulin & De Sutter 1980). Pierres biecht aan de priester 

bevestigt treffend Cotwoods macht in de muziekwereld: 

 
Priester: Muziek verheft ons, het is de stem van de schepper. 
 
Pierre: Ze leert ons dankje zeggen aan Cotwood  
 
Priester: We danken hem voor al wat-ie ons schenkt: brood en water.  
 
Kommentator: Olijven en whiskey [sic]. 
 
Pierre: Dankje voor de warmte van de zon. 
 
Kommentator: En die van de centrale verwarming. 
 
(Brulin 1980: 33) 

 
Pierre en de priester beschouwen Cotwood als de schepper, een “god van de goede muziek” 

(Brulin 1980: 38). De ironische tussenkomsten van de Kommentator zijn nog komischer door de 

gelijkstelling van de personages Cotwood en Kommentator op het einde van het hoorspel.  

 

Het hoofdmotief van De dirigent is – zoals de titel impliceert – muziek. De Kommentator 

beklemtoont dit prominente motief al in het begin van het hoorspel: 

 
We zullen het hier vanavond vooral hebben over muziek, niet zozeer omdat we belangstelling 
voor muziek hebben, dan wel om een mechanisme bloot te leggen dat deze kunst als 
dekmantel gebruikt. 
(Brulin 1980: 4) 

 
Het muziekmotief legt op een dieper niveau de bekrompen maatschappij en corrupte bureaucratie 

bloot waarin machtsspelletjes overheersen en kunstenaars (muzikanten) met idealistische dromen 

geboycot worden. Muziek wordt dan ook prominent opgevoerd in De dirigent, zowel tekstueel als 

auditief. Allerlei muziekjes en realistische geluiden ondersteunen de tekstuele betekenis van het 
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hoorspel. Marie-Thérèse beschouwt muziek als “de andere wereld die ons [= Jean-Claude en 

Marie-Thérèse] scheidt” (Brulin 1980: 43). De absurde cipierfiguur speelt tuba, samen met zijn 

pinguïn, die de maat slaat. De vraag of Pierre “een leraar van goede muziek” is, suggereert het 

bestaan van slechte muziek in de gemeenschap van De dirigent (Brulin 1980: 29, mijn markering). 

Jean-Claudes moeder houdt bijvoorbeeld enerzijds van de viool van haar echtgenoot, maar vindt 

Jean-Claude anderzijds “een anarchist” vanwege zijn muzikale ambities (Brulin 1980: 3, 53). De 

Kommentator onderstreept bewust de macht van goede muziek: “We geven er ons zelden 

rekenschap van in welke mate goede muziek een rol in iemands leven speelt” (Brulin 1980: 42). 

Muziek zal uiteindelijk de ondergang betekenen voor de twee muzikanten die niet wensen deel te 

nemen aan het corrupte systeem van de “goede muziek”: Jean-Claude en Pierre. De voortdurende 

verwijzingen naar (goede) muziek kunnen dan ook intern poëticaal gelezen worden. De “goede 

muziek” representeert alle conventionele kunst die contrasteert met figuren zoals Jean-Claude, die 

iets nieuws wensen te creëren en zo de experimentele kunst symboliseren. Jean-Claude strijdt 

immers voor “de bevrijding van eeuwige waarden die nog aan ketens liggen” (Brulin 1980: 47). Zijn 

positie als outcast is vergelijkbaar met die van de veroordeelde vrouw in Mark Insingels hoorspel 

Een mooie vrouw (cf. § 3.2.). De dirigent klaagt het in de pas lopen binnen de maatschappij en de 

kunstwereld aan. Cotwoods regime belichaamt alles wat de experimentelen niet wensten te 

bereiken in de kunst: monopolie, vervlakking en eenheidsworst. De experimentelen streefden er net 

naar de al betreden paden te verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden in de kunst. 

Zulke individuen die uit de band springen, worden niet getolereerd in Cotwoods gemeenschap.  

 

Het herhaalde zinnetje “Waar ga je heen?” is een ander belangrijk motief in De dirigent dat die 

drang om uitwassen in de maatschappij te beperken illustreert. Bovendien onderstreept het de 

alomtegenwoordige sociale controle. Vooral Jean-Claudes moeder, een stereotiepe kleinburgerlijke 

vrouw, stelt voortdurend deze vraag. De laatste woorden van het hoorspel laten dit motief nogmaals 

uit de verf komen: 

 
Cotwood: Waar ga je heen? 
Pierre: Nergens. Ik ga nergens heen. 
Cotwood:Waar ga je heen? 
Pierre: Ik ga nergens heen. Nergens. Ik ga nergens heen. 
(Brulin & De Sutter 1980) 
 

Pierre antwoordt met lange pauzes tussen zijn woorden in en met een zeer monotone intonatie. Hij 

is gebrainwasht door Cotwood, zodat ook hij zijn regime gehoorzaamt. Jean-Claude is op zijn beurt 

een kunstwerk geworden, een soort robot, ‘de dirigent’ genaamd, die enkel de maat kan slaan en af 
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en toe “Verrek, Cotwood, verrek” zegt. Kortom, ieder individu dat Cotwoods totale overheersing niet 

gehoorzaamt, wordt uiteindelijk toch onderworpen. De macht van Cotwood valt niet te ontwijken.  

De aanklacht van De dirigent tegen de maatschappelijke bekrompenheid uit zich ook in de 

controverse over Jean-Claudes homoseksuele relatie. Jean-Claudes moeder raadt hem aan om vol 

te houden “dat het allemaal leugens zijn” en gelooft dat “een kindje alles [zou] veranderen” (Brulin 

1980: 22). De kleingeestige publieke opinie, die ook in Een mooie vrouw (cf. § 3.2.) 

alomtegenwoordig is, wordt meerdere malen gesuggereerd: “Ze zeggen zoveel” (Brulin 1980: 42). 

De excentrieke, homoseksuele Jean-Claude staat in schril contrast met zijn naïeve, traditionele 

verloofde Marie-Thérèse die een “brave man en zes mooie kindertjes” verdient (Brulin 1980: 47). 

Haar naïeve, blinde geloof in bevruchting door muziek en onbevlekte ontvangenis is een 

opmerkelijke sneer naar het instituut Kerk (Brulin 1980: 53).  

 

De doorgedreven bureaucratie met overbodige, bespottelijke regelgeving en corruptie wordt 

dan weer bekritiseerd aan de hand van de tolbeambte. Om een pakket te ontvangen moet men 

onder andere de inhoud ervan invullen op een formulier; “onvolledig ingevulde formulieren worden 

geweigerd” (Brulin 1980: 67-68). De tolbeambte wijkt echter zonder problemen af van de strakke 

regelgeving wanneer Cotwood ervoor wil betalen. Spot met een manipulatieve, corrupte overheid is 

nooit ver te zoeken in De dirigent. Zo worden ook de samenleving in het rijke westen en de derde 

wereld gecontrasteerd, opnieuw aan de hand van het prominente muziekmotief. Jean-Claude 

verwoordt zijn wens om westerse muziek te onderrichten in de kolonie denigrerend: “Ik wil de maat 

slaan voor de apen” (Brulin 1980: 55). Zijn onderdanige Ali, een inheemse man, legt de negatieve 

mechanismen van Europa bloot: 

 
Ik voor jou spelen? Zo min als voor het groepje decadenten dat zich hier verbergt. […]  Jij weet 
ook goed wat hun belangstelling voor de muziek waard is. Een voorwendsel, een façade. Als 
dat Europa is, dan wil ik er geen voet zetten. 
(Brulin 1980: 60)  

 
Ali “zal niet rusten voor deze laatste groep Europese corrupten het land uit is” (Brulin 1980: 61). Hij 

slaagt uiteindelijk in zijn opzet om zowel Jean-Claude als de westerse muziek te verdrijven:  

 
We zijn onafhankelijk. De grote schoonmaak is begonnen. Over westerse muziek wordt in dit 
land niet meer gesproken. 
(Brulin 1980: 64) 

 
De manier waarop Jean-Claude de westerse muziek wenst op te dringen, legt het algemene 

westerse ‘messias-gevoel’ bloot: het westen wenst de derde wereld te ontvoogden in de 
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veronderstelling dat zijn samenlevingsmodel beter is. De realiteit bewijst echter vaak het tegendeel: 

door de andere cultuur volledig te miskennen, heeft inmenging een negatieve, besmettende invloed.  

 

 

Tijdloosheid en ruimteloosheid 

 

Tijdloosheid en ruimteloosheid, belangrijke karakteristieken van de overige experimentele 

hoorspelen uit het corpus, ontbreken volledig in De dirigent. De personages verwijzen meerdere 

malen naar de tijd of tijdsverhouding met vorige scènes waardoor de chronologie van de 

geschiedenis steeds duidelijk is: 

 
Jean-Claude: Voor ons vertrek, acht maanden geleden. 
(Brulin 1980: 13) 
 
Kommentator: Jean-Claude is de volgende dag vertrokken. 
(Brulin 1980: 39) 
 
Kommentator: Een jaar later. 
(Brulin 1980: 60) 
 
Kommentator: We zullen de tijd nog versnellen. Twee maanden later […]. 
(Brulin 1980: 61) 
 
Moeder: Hij is twee jaar weg. En geen woord. Geen woord. 
(Brulin 1980: 64) 
 

Waar in het theaterstuk het decor de ruimte verduidelijkt, suggereren in het hoorspel muziek, 

realistische achtergrondgeluiden en tekstuele verwijzingen de ruimte. De overgang naar de scène in 

de kolonie wordt bijvoorbeeld afgebakend door een Afrikaans deuntje met een syntactische en 

semantische functie (Brulin & De Sutter 1980). De haven van Dover wordt dan weer geïmpliceerd 

door het geluid van kabbelend water en meeuwen. Het geluid van een sleutel die een slot opent en 

een openzwaaiende deur suggereert de setting van een cel. Bovendien wordt de inhoud van de 

dialogen vaak betekenisvol ondersteund door realistische geluiden, zoals babygehuil, een 

revolverschot, een bel, een klok, voetstappen, rammelende centen, enzovoort. 
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Metamedialiteit 

 

Het hoofdmotief van De dirigent, muziek, krijgt door de hoorspeladaptatie een metamediaal 

karakter. Bij Orchis militaris (cf. § 3.5.) werden op een vergelijkbare manier nieuwe 

betekenismogelijkheden blootgelegd door de adaptatie van literatuur naar hoorspel. De titel, De 

dirigent, verwijst impliciet naar muziek, een uitsluitend auditief medium. De frequente woordelijke 

verwijzingen naar muziek krijgen een metamediale waarde in het hoorspel. Volgens Tim Crook kan 

men hoorspelen zelf ook als een vorm van muziek beschouwen. De uiteindelijke compositie hangt 

dan af van de performance en de interpretatie van de luisteraar (Crook 1999: 162). De 

regieaanwijzingen van de lyrische hoorspelen Vernissage en Een mooie vrouw (cf. § 3.1.-3.2.) 

raden de uitvoerder bijvoorbeeld aan om ze te spelen als “een partituur”. Het is echter niet door zijn 

lyrische vorm, maar door het prominente muziekmotief dat De dirigent een muzikaal hoorspel is. De 

vele referenties naar muziek en het frequente gebruik van muziekjes in de montage krijgen dan ook 

een metamediaal karakter in het muzikale hoorspel. Expliciete metamediale verwijzingen naar 

‘horen’ of ‘kijken’, die in Mark Insingels Een mooie vrouw en Familieband (cf. § 3.2.- 3.3.) prominent 

voorhanden zijn, ontbreken.  

De Kommentator vervult eveneens een metamediale functie. Hij verwijst niet zozeer naar het 

auditieve hoorspelmedium, maar veeleer naar de fictie van het hoorspel:  

 
U heeft gemerkt dat we hier te midden van kleine pittoreske taferelen een weg proberen te 
banen naar ons verhaal dat zou kunnen heten: “van een jongen die graag dirigent had willen 
worden. Maar we introduceren een nieuw personage: Pierre. 
(Brulin 1980: 12, mijn markering) 

 
De dirigent is het eerste hoorspel uit het corpus met een welomlijnd plot en round characters, en 

kan hierdoor spelen met termen uit de narratologie. De verwijzingen naar “personages” in het 

dramatische hoorspel De dirigent zijn vergelijkbaar met referenties naar “stemmen” in het lyrische 

hoorspel Een mooie vrouw. Ze zijn beide expliciet metamediaal en hebben een bevreemdend 

effect. 

 

 

Lyriek, epiek, dramatiek? 

 

Meer dan de overige hoorspelen uit het corpus van deze scriptie, is De dirigent een dramatisch 

hoorspel. Onder invloed van de basis van deze adaptatie, een theaterstuk in drie bedrijven, ontstaat 

een hoorspel met round characters, duidelijke ruimtes en chronologie, afgebakende scènes en 
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dialogen. De dirigent heeft dan ook geen enkele lyrische eigenschap: dialogen zijn nooit 

verinnerlijkt, de poëtische taal ontbreekt. Enkel de narratieve taal, die refereert aan een duidelijke 

signifié, wordt benut door de personages. De Kommentator vervult op het eerste gezicht de rol van 

een heterodiëgetische verteller, en vormt zo een epische component in dit dramatische hoorspel. 

Zoals uitvoerig beschreven (cf. 3.6. Motieven en karakterisering) is de Kommentator echter ook het 

dominante personage Sir Peppering Cotwood. Hij maakt met andere woorden deel uit van de 

verhaalwereld. De Kommentator doorbreekt als ironische instantie bovendien de illusie van het 

fictieve verhaal en vervreemdt zo de luisteraars. De figuur van de Kommentator is kortom veeleer 

een episch experiment met de conventies van het dramagenre in een overwegend dramatisch 

hoorspel.  

 

Samengevat is De dirigent over de hele lijn een luisterspel zoals de BRT het genre omschreef (cf. § 

2.2.): een langdurig fictief verhaal met een min of meer klassieke indeling in ruimte, tijd en 

handeling (Van Durme 1982: 4). De dirigent is in zijn hoedanigheid van ‘auditief theater’ een 

buitenbeentje in het corpus van deze scriptie. Vele auditieve mogelijkheden worden niet toegepast, 

zoals Blende, Originalton, stereofonie en surrealistische geluidseffecten. Toch kan ook dit hoorspel 

– zij het in kleinere mate – beschouwd worden als experimenteel. De Kommentatorfiguur vormt 

bijvoorbeeld een episch, narratief experiment in het dramatisch hoorspel. Vooral de spraak en stem 

brengen de betekenis over, maar ze worden sterk ondersteund door muziekjes en conventionele 

geluiden. Bovendien hekelt De dirigent de maatschappij en is het een subtiel transmediaal stuk. 

Tot slot bevestigt deze analyse de verwachte driedeling in het corpus tussen de lyrische 

hoorspelen pur sang, de epische bewerking van een roman en de dramatische adaptatie van een 

theaterstuk. De dirigent is de facto een dramatisch hoorspel. 
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4. Conclusie 

 

 

In deze scriptie zijn Mark Insingels hoorspelen Vernissage (1977), Een mooie vrouw (1978) en 

Familieband (1979), Ivo Michiels’ hoorspel Orchis militaris (1971) en Tone Brulins hoorspel De dirigent 

(1980) uitvoerig geanalyseerd op basis van de audiobestanden en scripts. Aan de hand van dit 

hoorspelcorpus heeft deze verhandeling een verkennend onderzoek gevoerd naar een veeleer 

onontgonnen gebied: de Vlaamse experimentele hoorspelen uit de jaren zeventig. In de eerste plaats 

werd de bloeiende artistieke context van de jaren zeventig, de ideale voedingsbodem voor 

experimenten met het hoorspelgenre, behandeld in hoofdstuk 2.1. Mark Insingel, Ivo Michiels en Tone 

Brulin zijn allen neo-avant-gardisten, maar hielden zich hoofdzakelijk met verschillende genres bezig, 

respectievelijk met poëzie, proza en theater. In het vernieuwende proza uit de jaren zeventig vallen de 

maatschappijkritiek, de vormautonomie, het taalspel en de bewuste reflecties op het medium op. Tone 

Brulin creëerde op zijn beurt vernieuwend, autonoom theater, waarin de tekst slechts een van de vele 

expressiemiddelen is en maatschappelijk engagement nooit veraf is. Om onderbouwde conclusies te 

trekken over het experimentele hoorspel, heb ik in de eerste plaats het hoorspel als genre en medium 

besproken op basis van secundaire literatuur in hoofdstuk 2.2. Er kan geconcludeerd worden dat het 

hoorspel via een unieke combinatie van verbale, non-verbale en paraverbale semiotische elementen 

betekenis overbrengt. Het hoorspel is geen ‘theater voor blinden’, een benaming die de nadruk legt op 

het ontbrekende visuele aspect, maar een volwaardig genre dat bij uitstek de fantasie van de luisteraar 

prikkelt. Götz Schmedes’ belangrijke onderscheid tussen elf semiotische elementen van het hoorspel 

ondersteunt die visie (2002: 68). De spraak, de stem, de ruis, de muziek, de stilte, de Blende, de 

montage, de geluidsmix, de stereofonie, de elektro-akoestische manipulatie en de Originalton werden 

besproken. Geluid heeft in tegenstelling tot de taal vaak geen iconische waarde, waardoor het veeleer 

een sfeer en individueel verschillende gevoelens teweegbrengt. Het onderscheid van Lance Sieveking 

tussen de mogelijke effecten van geluid – realistisch, evocatief, surrealistisch, symbolisch of 

conventioneel – is eveneens betekenisvol (Crook 1999: 70-75). Er werd geconcludeerd dat de unieke 

combinatie van verbale en non-verbale, auditieve elementen die informatie overbrengen net de 

meerwaarde van het zelfstandig hoorspelgenre is. Het hoorspel leent zich zo gemakkelijk tot tijdloosheid 

en ruimteloosheid in de verhaalwereld, zodat een meer innerlijk, lyrisch verhaal tot stand kan komen.  

 

 

 



72 

 

Op basis van de artistieke context en secundaire literatuur werden vervolgens de volgende 

hypothetische karakteristieken van het Vlaamse experimentele hoorspel opgesteld: 

 
- Inhoud: maatschappijkritiek 

- Experiment met akoestische mogelijkheden 

- Representatie van het bewustzijn, stream of consciousness 

- (Lyrisch) stemmenspel met taalinstanties 

- Tijdloosheid en ruimteloosheid 

- Metamedialiteit 

 
Eveneens werd een onderscheid gemaakt tussen lyrische hoorspelen pur sang (Mark Insingels 

hoorspelen), een meer epische hoorspeladaptatie op basis van proza (Orchis militaris van Ivo Michiels) 

en een dramatische adaptatie van een theaterstuk (De dirigent van Tone Brulin). De veronderstelling 

was dat zowel de verschillende basis van de hoorspelen als de andere professionele achtergrond van 

de auteurs het corpus zou opdelen in meer lyrische, meer epische en meer dramatische hoorspelen. 

In de hoorspelanalyses lag de klemtoon op de tekst en het medium. Enerzijds werd gefocust op de 

verhouding tussen tekst en geluid: hoe ondersteunen de auditieve mogelijkheden de inhoud van het 

hoorspel? De semiotische elementen van Schmedes en mogelijke effecten volgens Sieveking werden 

toegepast. Anderzijds werden de karakterisering en motieven, de maatschappijkritiek, de tijd- en 

ruimteloosheid, de taal en de metamediale verwijzingen onderzocht. Met het oog op de mogelijke 

driedeling in het corpus werd telkens geconcludeerd of het hoorspel overwegend lyrisch, episch of 

dramatisch is. De gedetailleerde analyses van het corpus onderschrijven de hypothetische 

karakteristieken van het Vlaamse, experimentele hoorspel. De veronderstelde driedeling in het corpus 

kan enigszins onderscheiden worden, maar komt niet zeer sterk uit de verf. 

 

Mark Insingels experimentele miniluisterspelen Vernissage, Een mooie vrouw en Familieband (cf. 

3.1.-3.4.) werden gecreëerd als hoorspel an sich en experimenteren met de mogelijkheden van het 

genre. Semiotische elementen zoals muziek, Blende, elektro-akoestische manipulatie en andere 

geluidseffecten versterken de inhoud en sfeer. De drie hoorspelen delen het cruciale motief van de 

sensuele, kwetsbare vrouw dat de maatschappijkritiek ontsluiert. Een mooie vrouw en Familieband zijn 

lyrische stemmenspelen waarin ruimte en tijd ongespecificeerd blijven. De voornamelijk poëtische taal, 

met haar rijm en ritme, intensiveert hun lyrische voorkomen. Referenties aan het ‘horen’, ‘stemmen’, 

‘zien’ en Originaltonen, kortom metamediale kwaliteiten, zijn legio. Bovendien hebben de hoorspelen 

een wiskundige, circulaire structuur die de vormautonomie onderstreept. Net daarom zijn het veeleer 
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maatschappijkritische streams of consciousness waarin geen psychologisch uitgewerkte personages, 

maar anonieme taalinstanties maatschappelijke zwakheden blootleggen zonder een uitdrukkelijk plot. 

Een mooie vrouw hekelt de beknotting van het individu door maatschappelijke instanties en de publieke 

opinie. In Familieband representeren de taalinstanties het bekritiseerde stereotiepe rollenpatroon van 

een gezin. Vernissage is minder innerlijk en veeleer een mengvorm van dramatiek en lyriek. De 

gesuggereerde tijd en ruimte, de minieme personagevorming en de performatieve uitingen maken het 

hoorspel enerzijds dramatisch. Anderzijds wordt het thema van de kunst als profileringsmiddel en 

erotiseringsmiddel verticaal geanalyseerd. Door de elliptische dialogen worden bepaalde uitingen 

veeleer innerlijk opgevat. Verschillende terugkerende elementen geven het hoorspel een min of meer 

circulaire structuur. Tot slot prijzen ook in Vernissage meerdere interne poëticale uitspraken het 

autonome experiment en misprijzen ze de traditionele kunst. Een mooie vrouw en Familieband 

vertegenwoordigen kortom overtuigd de lyrische pool in de veronderstelde driedeling. Vernissage is 

echter als mengvorm geen duidelijke vertegenwoordiger van de lyriek in het hoorspelcorpus van deze 

scriptie.  

 

Het luisterspel Orchis militaris van Ivo Michiels, een adaptatie van de gelijknamige roman, bezit 

meer epische karakteristieken dan Mark Insingels hoorspelen in het corpus, maar is vast en zeker ook 

lyrisch. Het vertegenwoordigt dus niet de epische pool pur sang in de driedeling van het corpus, maar is 

opnieuw een mengvorm. Orchis militaris klaagt de algemene wreedheid van de mens aan door middel 

van (elliptische) dialogen en meer narratieve passages. Onder andere extreem patriottisme en geloof 

worden gehekeld als duidelijke maatschappijkritiek. Een mannen- en vrouwenstem vervullen de rol van 

verteller, met onder meer ettelijke herhalingen van “zei ze” en “zei hij”. Deze vertelstemmen passen hun 

intonatie aan bij elk rolletje als manier van karakterisering. Een aanzet tot personagevorming is kortom 

te bespeuren. De machtige typetjes uit de oorlog, de generaal en de barones, worden bijvoorbeeld met 

luide, krachtige stem vertolkt. Daarnaast ontplooit zich subtiel een individueel verhaal over een 

deserterende soldaat en zijn zwangere vrouw. Al deze karakteristieken geven Orchis militaris enerzijds 

een meer episch karakter dan de hoorspelen pur sang van Mark Insingel. Anderzijds is het hoorspel ook 

lyrisch door zijn verinnerlijkte elliptische passages, ruimte- en tijdloosheid en taalspel. De 

vormautonomie en de poëtische taal worden bovendien benadrukt door interne poëticale uitspraken. 

Nadrukkelijke verwijzingen naar “horen” en “stemmen” krijgen een metamediaal karakter in het 

hoorspel, dat minder expliciet is in het oorspronkelijke proza. De simultaneïteit van de vrouwen- en 

mannenstem, een inherente mogelijkheid van het medium, illustreert de absolute gelijkschakeling van 

tegengestelden in dit hoorspel. Behalve die simultaneïteit en de stereofonie worden enkel de 

semiotische elementen stem en spraak benuttigd.  
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De dirigent van Tone Brulin tot slot bekleedt overtuigd de dramatische pool van de driedeling in het 

corpus. Deze adaptatie van een theaterstuk in drie bedrijven is een langdurig fictief verhaal met round 

characters, duidelijk verdeelde dialogen en een vrij klassieke indeling in ruimte, tijd en handeling. 

Lyrische eigenschappen zoals verinnerlijkte dialogen en de poëtische taal ontbreken over de hele lijn. 

De dirigent leunt het sterkste aan bij het pejoratieve imago van het hoorspel als ‘theater voor blinden’ 

door zijn voor de hand liggende dialogen en realistische geluiden die de betekenis conventioneel 

ondersteunen. Toch blijft het een experimenteel hoorspel – weliswaar het minst experimentele uit het 

corpus – door het epische experiment met de Kommentatorfiguur, de veelvuldige metamediale 

verwijzingen naar muziek, de maatschappijkritiek en de interne poëticale uitspraken. Bovendien heeft 

ook dit hoorspel de wiskundige, circulaire structuur die terug te vinden is bij de overige hoorspelen. De 

positie van De dirigent als buitenbeentje van het corpus – het is zowel het minst experimenteel als het 

minst lyrisch – heeft drie mogelijke oorzaken. Met Tone Brulins achtergrond als theatermaker en een 

theaterstuk als basis van het hoorspel is het enerzijds logisch dat De dirigent een overwegend 

dramatisch hoorspel is. Anderzijds werd dit hoorspel pas in 1980 geproduceerd, dus als laatste hoorspel 

van het corpus. Mogelijk was de grote experimenteerperiode op dat moment al stilaan aan het 

wegebben. Bijkomend onderzoek naar latere Vlaamse, experimentele hoorspelen, zowel hoorspelen 

pur sang als adaptaties van theaterstukken, zou de invloed van deze factoren verder kunnen uitsluiten.  

 

Kortom, de verwachte driedeling in het corpus tussen de lyrische hoorspelen pur sang, de epische 

bewerking van een roman en de dramatische adaptatie van een theaterstuk wordt niet volledig 

bevestigd. De dirigent van Tone Brulin vertegenwoordigt overtuigd de dramatische pool in de driedeling 

en Een mooie vrouw en Familieband van Mark Insingel zijn onmiskenbaar lyrische hoorspelen. 

Vernissage van Mark Insingel is echter niet uitgesproken lyrisch en heeft ook dramatische 

karakteristieken, en Ivo Michiels’ Orchis militaris combineert lyrische met epische eigenschappen.  

 

Er zijn verscheidene eigenschappen te distilleren die alle hoorspelen uit het corpus 

gemeenschappelijk hebben. Ten eerste zijn alle vijf de hoorspelen zeer maatschappijkritisch, met onder 

andere de Kerk als mikpunt van kritiek. De subtiele kritiek op de kunstwereld, geïmpliceerd door de 

talrijke interne poëticale uitspraken, is frappant. Verder omvat het hele corpus metamedialiteit. 

Verwijzingen naar ‘horen’, ‘luisteren’, ‘stemmen’, of ‘muziek’ zijn een duidelijke knipoog naar het 

medium. Daarnaast is het unieke samenspel van woordelijke inhoud en auditieve mogelijkheden, zoals 

muziek en elektro-akoestische manipulatie, eveneens aanwezig in elk hoorspel. Die geluiden en 

effecten ondersteunen de inhoud of weerleggen deze net op ironische wijze. De dirigent vormt als 

overtuigd dramatisch en minst experimenteel hoorspel enigszins een buitenbeentje in het corpus. 
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Daarom is het interessant om de karakteristieken die de lyrische hoorspelen uit het corpus delen 

eveneens op te sommen: de poëtische taal, de ruimte- en tijdloosheid, de representatie van het innerlijk 

bewustzijn, het stemmenspel met taalinstanties en de vormautonomie. Een opvallend kenmerk dat niet 

voorzien was op basis van de secundaire literatuur, is de circulaire structuur van alle hoorspelen uit het 

corpus. Die wiskundige structuur sluit uiteraard aan bij de autonome poëtica, maar ook het vrij 

mimetische De dirigent bezit een dergelijke structuur. Bijkomend onderzoek, op basis van een breder 

corpus, zou kunnen uitwijzen of die circulaire structuur een belangrijk aspect van de Vlaamse, 

experimentele hoorspelen uit de jaren zeventig is. Het zou eveneens de overige conclusies van deze 

verhandeling kunnen bevestigen dan wel weerleggen. Tot slot zou bijkomend onderzoek naar de 

invloed van de regisseur en geluidsregisseur op de experimentele hoorspelen eveneens verhelderend 

zijn. De zo belangrijke auditieve elementen in het hoorspel en karakteristieken zoals de frappante 

circulaire structuur worden immers sterk gestuurd door hen.  
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