
VEFBOSONE EN FONOGFAFIE
0.'verbaal-plasticisme is (voorlopig) het schep-
pen (handelen) en herscheppen, het ademen en

herademen van een powetiese (woord)tekst' (ma-

nifest ah 5).

1. verboÍonie (verbosoniel, a/s te onderschei-
den deel van het verbaal-plasticisme het ademen
en herademen van een powetiese'tekst', w/
zich vooreerst beperken tot het spreken (zeggen).

de plastíese poweet wil als toondichter níet aller-
eerst teksten op toon zetten maar teksttonen zet-
ten.

1.1 . deze vooral vokale bezigheid maakt niet zo-
zeer taalklanken als wel spraakklanken hoor-
baar: taal ís ook uit te zingen.* bovendien wíl zij
taal snappen in de ruimst mogelijke spreekfoniese,
ook e cto -sema n tiese zin.

1.2. het gaat haar om zegmorfemen, (spraak)

klankbouwstenen, gebruíkelijke en ongebruike-
lijk(e)bruikbare ademstoten en inhaleringen, in rit-
míes en/of ritmies-(ecto)semantiese samenhang
gebracht.

1.3. het gaat haar om een bevrijden van de spraak-
klanken uít hun voorbestemming; zij wíl het ge-
sproken, gefluísterde of geschreeuwde woord op-
nieuw aan-dragen in zíjn veelzeggende sonoriteit.

1.4. het gaat haar om een binnensmonds spelen
met taal, een hakkelen en stotteren in de ruimte;
een benadrukken van de talrijke mogelijkheden tot
wijziging en vervorming, tot een wederkerig bein-
vloeden en interfereren van klanken en klank-
grepen; een herwaardering van svarabhaktivokaal
en 'mede'klinkers (veelal zonder eigen gezicht),
van fluistertoon en fluisterruis, van spreekritme en

ademsnede; een motiverend herhalen van 'míkro-
kos miese' mo n d g el u ide n.
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0. 'verbal-plasticism is (for the present) cre-
ating (acting) and recreating, the breathing
and rebreathing of a pou-etic {word)text'
(maniÍesto AH 5l

1. verbophony (verbosony), as a distinguish-
abfe part of verbal-plasticism the breathing
and re-breathíng of a pou-etic 'text', wants to re-
strict itselÍ forthe time being to speech. as a
tone-pou-it the plastic pou-it does not want
to set texts to music in the first place, but he
wants to set texttones.

1.1. this especially vocal business does not
make language sounds so much audible as it
does speech sounds: language can also be
sung*. moreover it will grasp language in the
widest speechphonical, also ectosemantical
sense possible.

1.2. verbosony deals with speech mor-
phemes, (speech) sound materials, usual and
unusual(lyl usable breathings and inhala-
tions, brought into a rythmic and/or ryth-
mic-(ectol semantic connection with each
other.

1.3. verbosony is concerned with the
liberation of the speech sounds from their
predestined voice; it wants to bring into fo-
cus again the murmered, spoken or cried out
word in its pregnant sonority.

1.4. verbosony includes playful mumbling,
stumbling and stammering in the void;
stressing the numerous possibilities for alte-
ration and transformation, for mutually in-
fluencing and interfering with sounds and
sound syllables; a revaluation of svarabhakti
vowel and 'con'sonants (usually without an
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1.5. dit van onderop werken, deze verkenning van

de elementen laat een vormtechniese gericht-
heid zien: de stemorganen als instrumenten voor
zegvokalises; het experíment met de spraakwerk-
t u ig e n (fo n atie, reso na ns, a rtic u latie ).

1.6. schrijven is een manuele taalomgang. als het
een notuleren van klanken is, in dienst van het
parole parlée, is het bij wijze van spreken een

spreken over, een praten achteraf; geen talen van

maar een ver-talen. het opnemen van het ge-
sprokene op de band of op de plaat rs een meer
exakte vorm van antí-vervluchtiging (een meer in-
takt blijven van de klankeígenschappen, de stem-
modulatie, de spreekmaten (of ademgroepen) en

spreekwitten ).

1.-7. de verbosonie beperkt zích niet tot de 'slik-in
en spuug-gelijkluidend-uit' functie van de

magnetofoon. haar techniese interesse reikt ook
tot
a. elektro-akoestiese mogelijkheden: het
samenhangend presenteren van klanken of ritme-
cellen, niet enkel na elkaar maar ook geliiktiidig;
de zetting van stemmen (spreeklagen); het super-
poneren van spraakgeluiden en zegritmen i.t.t. het
I in ea ire c h ro no lo g iese en eff i cië nt- ko m m u n i katie-
ve gebruik van het middel taal;

ó. elektro-akoestiese (hulp)middelen: mikro-
foon(s), meersporige bandrecorder, regelkamer,
hoarspelfilter, poortschakelaar, exitatorverster-
ker, galmkelder, luidspreker(s), toongenerator,
vocoder;

c. elektro-akoestiese manipulaties: het vast-
leggen; het samenvoegen; het (in)lassen van rus-
ten of spreekwítten; het indubben; het aanbren-
gen van een teleenheid ten behoeve van de akteur;
het kopiëren; het versnellen-vertragen-verlagen-
ver kle u re n -ve rzwa kke n -verste rke n va n het g el u id
(een ingressieve klinker bijv. kan middels een uit-
wendig -techniese versterking de draagwíjdte ont-
vangen van een schreeuw); het filteren; het aan-

identityof theirown),of murmering tone and
murmering noise, of speech rythm and
breath measure; a 'motivated' repetition of
'microcosm ic' mouth sounds.

1.5. this starting f rom the bottom, this explo-
ration of the elements shows a formtechnical
directedness: the organs of speech as instru-
ments for speech exercises; the experiment
with the speech tools (fonation, resonance,
artic ulatio n ),

1.6. to write is to deal with language manual-
ly. if it is a taking down of sounds, in the ser-
vice of the 'parole parlée', it is - so to speak

- a talking-about things, a discussion about
it afterwards; not a copied but a scrambled
speech. tapíng or recording the spoken word is
a more exact form of anti-volatilization (so

that the sound qualities, the modulation of
the voice, the speak measures (or breath
groups)and pauses can remain more intactl.

1.7. verbophony does not limit itself to the
'swallowing and identical sounding spitting-
out' f unction of the magnetophone. its tech-
nical interest reaches as far as the

a. electro-acoustic possibilities: the presenta-
tion in a logical order of sounds and rythm-
cells, not only in sequence but also simulta-
neously; the arrangement of voices (layers of
speech); the superposing of speech sounds
and speech rythms as opposed to the linear
chronological and eff iciently communicative
use of language;

b. electro-acoustic expedienfs: microphone(s),
multi-track tape recorder, control-desk, oc-
tave filter, clipper, transducer amplifier, re-
verberation-room, loudspeaker(s), tone os-
cillator, vocoder;

c. electro-acoustíc manipulations:fixation; join-
ing; insertion of rests in speech; dubbing; in-
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brengen van galm of echo (magnetiese echo of
pre-echo ); het verplaatsen van het geluid; het ver-
groten van de ;'uimte en de verbetering van de
ruimtelijkheid van de klank (een meer hoorbaar
maken bíjv. van kleuríng, verkleuring en articula-
toriese variatíes); het produceren van een synte-
tiese stem.

1.8. voorafgaand aan of naast de radio-foniese
taalmontage is ook een life-realisatie mogelijk
van een komposítie, met behulp van al of níet pro-
fessionele'spreekstemmen' ( homo- of polyfonie ).

2. de verbosonie maakÍ samenwerking niet
slechts mogelijk; in de meeste gevallen is zij een
noodzakelijke vereiste: koóperatie met elektro-
akoesticus, regisseur, akteur (in het geval dat een
toondichter niet zelf de spreekstem(men) ver-
zorgt ).

2.1 . een partituur sÍaat in dienst van een optimale
overdrachtvan bedoelingen en een ideale voorbe-
reíding en samenwerking van technici, regisseurs
en uitvoerenden (ottk zonder de aanwezigheid van
de geluidspoweet). bovendien verschaft hij de
mogelijkheid tot meer dan één uitvoering. als
voorbeeld is bijgesloten de partituur van mijn fo-
nografiek'réveil du chaos', de eerste spraakklank-
partituur die in zíjn (vrij)exacte notatie van lente-,
hoogte-, sterkte- en kleurverloop, tempo en rusten
ove re e n ste mt met ee n m u zíe kpa rtiti e.

2.2. in de aan de partituur toegevoegde voetnoten
'yorden de stappen geéxpliciteerd, andernomen
naar een systeem van notatie m.b.v. balken,
balkstukken, blokken, golven, (muzikale) symbo-
len en af kortingen, (f onetiese ) tekens en ornschrij-
vende aanwijzíngen (verwijzing bíjv. naar reeds
bestaande en zo mogelijk bekende geluiden ).

2.3. ten behoeve van de reproduktie en een vlotte
notatie van de spreekimpuls zou een partituur-

troduction of a count-unit Íor the benefit of
the actor; copy; acceleration - retardation -
increase - decrease - discolouration -
weakening - intensification oÍ the sound
(e.9. an ingressive vowel may grow into a cry
with the help oÍ an outward technical ampli-
fication);f iltering; introduction of a reverber-
ation or a magnetic or forward echo; shifting
of the sound; increase of space and improve-
ment on the spatiality of the sound (making
more audible e.g. of colouring, discolouring
and of articulatorical variationsl; producing
of a synthetic voice.

1.8 preceding the radio-phonic montage of
language or running parallel lo it, life realiza-

tion of a composition is also possible, with
the help of professional or non-professional
'speak voices' (homophony or polyphony)'

2. verbosony does not only make cooperation
possible; in most cases it becomes a must:
cooperation with an electro-acoustical engi-
neer, a producer, an actor (in case a tone
pou-it does not do the speaking parts him-
self ).

2.1 . a score is at the service of an optimal
transÍerence of meanings and an ideal prepa-

ration and cooperation of technicians, pro-
ducers and perÍormers (even in the absence
oÍ a sound pou-it). moreover it affords the
opportunity for more than one perÍormance.
an example is given in the enclosed score of
my phonography 'réveil du chaos', the first
speech sound score which in its (rather)

exact notation of length. pitch, strength and
colour curve, tempo and rests resembles a

musical partition.

2.2. in the footnotes added to the partition
the steps are made clear that are undertaken



98

machine dienst kunnen doen die m.b.v. een 'plot-

ter' het uitgesprokene exakt in tijd, sterkte, hoogte
(en kleur?) noteert. deze suggestie benadrukt eens

te meer de behoefte van de verbosonie aan een

gestandaardiseerd foneties systeem, niet al-

leen wat betreft de juiste neerslag van de uitge-

sproken of uit te spreken klanken (akoestiese be-

schrijving ) maar ook wat betreft de veraan-

schouwelijking van fonatie, resonans en

articulatie in afbeelCingen (articulatoriese be-

schrijving ).

3. de term 'fonografielkl' moet als onderdeel
van het verbaal-plasticisme niet opgevat worden
in de zin van klankschrift (klankopname en -weer-
gave; i.t t. de ideograf ie ) maar in de betekenis van

klankbeeld.

3.1 . in de fonografie wordt een poging onderno-
men om de relatiemogeliikheden tussen klank en

beeld, tussen zegmorfeem en letterfragment,
tussen auditief en visueel ritme te onderzoeken. er

kan sprake zijn van een parallelle of tegengestelde

beweging; een convergeren of divergeren; een el-

kaar aanvullen of afbreken; een versterken of ver-

zwakken; een uit elkaar ontstaan of in elkaar over-

vloeien; een op elkaar aansluiten of een gelijktijdig

coi'ncideren; een met elkaar in dialoog staan van

hoor- en zichtbare sterkte-, hoogte-, lengte- en

kleurverlopen en van visuele en auditieve

snelheden, interpuncties (rusten of spaties) en be-

tekenissen.

3.2. lezen is zien én verklanken (en luisteren). het

zien is veelal een 'voorbiizien' aan het visuele taal-

teken als verschiinsel, met de bedoeling de tekst rc

verklanken (al of niet merkbaar voor anderen). de

lineaire (grafies-eenziidige) visuele gedichten zijn

nog hoorgedichten; de grafies-plastiese powemen

zijn gedichten 'ter inzage'; ze vragen niet zozeer

om volledíg gelezen te worden als wel bieden ver-

sc h illen de verkl an kin g smogeliikheden aa n.

according to a system of notation, with the
help of beams, pieces of beams, blocks, lines,
cu i'ves, (m usical l sym bo ls an d abbreviations,
(phonetic) symbols and defining directions
for use (e.g. reference to already existing and

- if possible - known sounds).

2.3. for the sake of reproduction and quick
notation of the impulse to speak a score-ma-
chine might be usef ul. with the help of a 'plot-
ter'it could take down exactly the utterances
in relation to time, strength, pitch (and co-
lour?). this suggestion stresses again how
much verbosony needs a standardized phone-

tic system, not oniy as to the exact down-beat
of the sounds {to be) expressed (acoustical

description) but also as for the realization of
fonation, resonance and articulation in pictu-
res {articulatorical description ).

3. the Íerm 'phonography'as part of verbal-
plasticism must not be thought of in the
sense of sound-writing (sound-recording and

sound-reproduction; opposed to ideographyl
but in the sense of sound-Picture.

3, f . in phonography an attempt is made to in-
vestigate the possibilities there are for a rela-
tion between sound and picture, between
speech morphemes and letter fragments,
between audible and visual rythms. it is
possible that it is a parallel or an opposite
movernent; it can be a convergeance or a di-
vergeance, a supplement or an interruption; a

strenghtening or a weakening; one can origi-
nate f rom the other or they may become one;
it may be a matter of coordination or of coin-
ciding movements; audible and visible
strength, pitch,length and colour curves may
be in dialogue with one another, as may be

the case with visual and audible speeds. in-
terpunctions (rests or spacesl and meanings.
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3.3. ín het visueel po\,vcem'harem' zorgen herha-
ling en apokoínou-konstruktie voor deze mogelijk-
heden. dit grafies poweem is tezamen met een fo-
niese komposítíe, zijnde een montage van ver-
klankingsmogelijkheden van'harem', te beschou-
wen als een eerste aanzet op weg naar een fo-
nografiek. het is uiteraard ook mogelijk om de re-
produktie in tijd te laten samenvallen: terwijl men
het grafies poweem ziet, luistert men naar het op 't
grafies werk gebaseerd fonies stuk. argumenten
voor een gelaagd monteren van de leesmogelijk-
heden zijn:

a. poging tot overeenstemmíng met het visuele
geheel en het visuele ritme (opeenstapeling, ver-
dichtng, illusie van horizontale en vertikale bewe-
ging );

b. poging tot overeenkomst met het techniese
konstruktieprincipe in het visuele werk (met dien
verstande dat de spreekimpuls niet verstart in een
dor-metriese aangelegenheid: wisseling van ac-
cent, inhaleringsklanken, vergissingen en pauzes
worden niet bij voorbaat uitgesloten ).

3.4 ook anderszins blijkt het mogeliik geluid en

beeld op elkaar te laten inspelen, zoals tot uitdruk-
king komt in het fono-grafiese 'sixclus':

a. in de produktie: het auditieve stuk'hommage
à orff '(een kompositie van de klanken a-m-o-r-p-h,
met hun fonetiese, articulatoriese en timbrale va'
riaties en daaruitvoortgekomen ritmekiemcellen )

rs een logiese afsluiting (zowel naar vorm als ín-

houd)van de ontwikkeling in de 5 voorafgaande
visuele ontwerpen: a - àme - amo - amor - amorph.
het laatste woord wordt niet alleen voorgesteld
door een detail(foto) van plasties-wattig maand'
verband, in de toevallige afmeting van papier of
ondergrond (resp. achtergrond), maar wordt ook
herkenbaar door de overstap van grafiek op foniek
(heeft een klank vorm?). anderziids reminisceren
konstruktie en montage van de klankelementen en

spreekritmen (m.n. in de canon aan het slot) aan

3.2. to read is to see and to express by sounds
(and to listen) at the same time. to see often
means to overlook the visual Ianguage sym-
bol as phenomenon, with the idea behind it to
express the text (noticeable or unnoticeable
to others). the linear (graphical - one sidedl
visual poems are still meant to be listened to;
the graphical - plastic pou-ims are pou-ims
meantto be seen;they do not ask so much to
be read through completely as they offer dif-
ferent possibilities to be expressed by
sounds.

3.3. in the visual pou-im 'harem' repetition
and apokoinou-60nstruction afford these op-
portunities. together with a phonical compo-
sition, being a montage of opportunities to
express 'harem', this graphical pou-im is to
be considered a first step in the direction of a
phonography. it is also possible, of course, to
let the reproduction take place at the same
time: while seeing the graphical pou-im, one
listens to the phonic composition based on
the graphical work. arguments in favour oÍ
a montage in layers oÍ the reading possibili-
ties are:

a. attempt to come to an agreement with the
visual whole and thevisual rythm (accumula-
tion, condensation, illusion of horizontal and
vertical movement):
ó. attemptto cometo an agreement with the
principle of technical construction in the vi-
sual work (on the understanding that the im-
pulse to speak does not stiÍfen into a dull
metrical matter: variation of accent, inhala-
tion sounds, mistakes and pauses are not ex-
cluded beforehand).

3.4. also in another way it seems possible to
have sound and picture playthemselves in on
one another, as one can see in the phono-gra-
phical 'sixclus':
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de strakke innerlijk-gespannen voím van de eerste

vis uele o ntwerpen ( cycl iese o p b o uw ).

ó. in de reproduktie: het geluíd van het fonies
stuk kan Íof voorwaa rde gemaakt worden voor

het zien van de graf iese ontwerpen: in een vijf hoe-

kige donkere ruimte - met de 5 (vergrote) visuele

ontwerpen van 'sixclus'aan de wanden bevestígd

- bevindt zich in het mídden een roterende
schijnwerper; de intensiteit van het licht wordt
langs elektroníese weg gerwguleerd door het ge-
luidssignaal, af komstig van het auditieve sloistuk.

3.5.'réveil du chaos'ís bedoeld als een eenheid
van bewegend beeld en opkomende-wegsterven-
de klank. een fragment van het scenarie van de

taal - teken - film a/s onderdeel van deze fonogra-
f iek vindt u bijgesloten.

3.6. ín het projekt'de naakte gaap'wordt de rol
van de reproduktor aktiever: van toekiiken/toeho-
ren naar zelf plasties komponeren (grafies èn

foníes). deze participatie komt tot stand door het
bedienen van een speeltafel waarvan manuaal en
(richt)pedaal gekoppeld ziin aan bandrecorders en

dia- en (geluids)fílm projektoren . in het veroorza-

ken van een parallelle of tegengestelde beweging
naar kwantiteit en/of kwalíteit van geluid en beeld
kan ook het zwelpedaal van pas komen, terwiil
door plaatsing van een mikrofoon de particípator
zelf fonies de totaalkompositie kan bei'nvloeden.

cinemascope en stereofonie verbeteren de

ruimtelijkheid. bij een vastleggen en programme-
ren van het werk bewijst een magnetoscoop (vi-

deoreco rder ) zíjn d iensten.

* het zingen onderscheidt zich van het zeggen o.a.

door:

a. een ver-reíkende kultivering van de resonato-
ren, d.i. een meer waarneembaar gebruík van

borst-, mond-, neus- en voorhoofdsholte (sterkere

resonans en kleuring, resp. verkleuring op één

a. in the production'. the audible composition
'hommage à orff' (consisting of the sounds
a-m -o-r-p-h, with thei r pho netical, articu lato-
rical and timbral variations and rythmcells
originating f rom them) is a logical end (accor'
ding to form and to contents) to the develop-
ment in the five foregoing visual designs: a -

áme - amo - amor - amorph. the last word is
not only presented by a detail of a plastic-cot-
tonwoollike sanitary towel, in the casual
measure of the piece of paper or the back-
ground, but can also be recognized by the
transfer of graphic to phonic matter (has a

sound form?), on the other hand construc-
tion and montage of the sound elements and
speech rythms (especially in the canon at the
end) remind one of the strict inwardly tense
form of the first visual designs (cyclic con-
struction);

b. in the reproduction: the sound of the phoni-
cal composition can be made a prerogative in
order to see the graphical designs: in a penta-
gonal dark space, with the five (enlarged)

visual designs of 'sixclus' pinned on the
walls, a rotating spotlight is in the centre; the
intensity of the light is directed along electric
lines by the sound signal coming from the
audible final piece.

3.5. 'réveil du chaos'is meant to be a unit of
moving pictures and rising-Íalling sounds. a

fragment oÍ the scenario of the cartoon-film
(animationed linguistic signs) as part of this
phonography is enclosed.

3.6. in the project'the naked gape'the paft of
the reproducer becomes more active: from
looking atllistening to it becomes composing
plastically o neself lgraphical ly ánd phonically).
this participation is effected by serving a con-
sole, the manuals of which are joined to
taperecorders and dia- and (sound)film pro-
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toon ). deze xultivering gaat soms gepaard met een
verlenging van de klinker op dezelfde toon of op
meerdere tonen, zonder duidelijke modulatie;
daartegenover staat de neiging om in meer of min-
dere mate het lengteverloop van de tekst te egali-
seren;

b. een geringere modulatie van de ene toon naar
de andere (de overgangsklanken zijn over het al-
gemeen minder te horen, resp. worden minder
hoorbaar gemaakt; de versierende melismatiek
vormt daarop geen uitzondering );

c. het gebruik van een groter aantal registers en in
hoogte variërende tonen. ook anderszins is de

hoogte een indikatie: het zingen van een spreek-
maat op dezelfde toonhoogte doet vergeleken
met het (gangbare) spreken ervan onnatuurlijk
aan. de spreeklijn in de partituur van 'réveil du cha-
os' dwingt geenszins tot een duratief reciteren
maar moet meer gezien worden als een spreekgolf
die de melodiese mogelijkheden van het woord
niet bij voorbaat in de kiem smoort;

d. een relatief geringer gebruik van de medeklin-
kers (uitzondering: gebruik van een neuskonso-
nant of een halfvokaal in een zangoefening of in
het neuriën ); hiertegenover staat dat klanken
(m.n. klinkers) en klankreeksen in het zingen in
een tijdseenheid méér gerepeteerd voorkomen
dan in het gangbare spraakgebruik (de tekst die op
toon gezet wordt kenmerkt zich dan ook meestal
al door een betrekkelijk grote hoeveelheid allitera-
ties, assonanties en eindrijmen ).

ception: the use of a nasal consonant or a

semi-vowel in a singing exercise or when
humming); on the contrary, sounds (espe-

cially vowels) and series of sounds occur
more repeatedly with-in a time limit when
sung than in usual speech (consequently the
text which is set to music is often characteri-
zed by a relatively great number of allitera-
tions, assonances and end-rhymes).

iectors which in their turn (the projectorsl are
directed bythe console pedals. in case oÍ pro-
ducing a parallel or an opposite movement
according to quality and/or quantity of
sound and picture, the swell pedal will also
be useful, as by placing a microphone the
participator himselÍ can phonically act upon
the whole composition. cinemascope and ste-
reophony improve the spatiality. when fixing
and programming the composition a magne-
toscope (orvideorecorder) might be usef ul.

lÊ

singing distinguishes itself from saying for
e.g.

a. a lar-reaching cultivation oÍ the resona-
tors, this being a more observable use of
chest cavity, oral cavity, nasal cavity and
Írontal sinus (a stronger resonance and col-
ouring, resp. discolouring on one pitchl;

ó. this cultivation issometimes attended bya
lengthening oÍ the vowel on the same pitch
or on more pitches, without a clear modula-
tion; the opposite is the inclination to egalise
to a greater or less extent the course of the
length ofthetext;
c. less modulation oÍ one pitch to the other
(the transitional sounds are less audible in
general, resp. are made less audible; the
melisma is no exception to this rule);

d. the use of a greater number of registers
and tones varying in pitch. also otherwise the
pitch is an indication: singing a speech meas-
ure on the same pitch sounds unnatural
when compared with (usual) speech. the
speakline in the score of 'réveil du chaos'
does not force one into continuous recita-
tion, but must rather be seen as a speak wave
which does not nip in the bud the melodious
possibilities of the word beforehand;

e. a relatively less use of the consonants (ex-


