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Inleiding 

Bij het ontstaan van de videoclip op MTV werd de Video Jockey (VJ) voor het eerst 

geïntroduceerd en sindsdien is op verschillende manieren inhoud gegeven aan deze functie. 

Waar de VJ op MTV slechts diende om de videoclips aan elkaar te praten, zo creëert een VJ 

beelden bij muziek. Dit creëren van iets nieuws door gebruik van bestaand materiaal is te 

vergelijken met de bezigheden van een Disc Jockey. Deze DJ maakt zelf muziek door middel 

van het mixen van andere muziek en heeft dus raakvlakken met de bezigheden van een VJ. 

Maar wat doet een VJ die beelden bij muziek creëert nou precies? Wat heeft dit voor effect? 

En hoe beïnvloedt dit de ervaring van de ontvanger? De VJ en DJ werken veelal tegelijkertijd 

en fungeren zo als een aanvulling op elkaar. Samen zorgen zij voor een ervaring bij de 

bezoeker van een club (hierna te benoemen als ‘de clubbezoeker’) en die precieze ervaring 

zal het hoofdelement van dit onderzoek zijn. Het gaat in dit onderzoek dus vooral om de 

voortdurende wisselwerking tussen de DJ en VJ en niet om de beelden als op zichzelf 

staande objecten. Daarnaast is het ook van belang dat hier uitsluitend het fenomeen van 

een VJ en een DJ in een club als zijnde uitgaansgelegenheid bestudeerd wordt. 

Vanuit bestaande theorieën voor wat betreft beelden, muziek en de ervaring daarvan 

is het doel van dit onderzoek te bepleiten dat door de komst van de VJ een nieuw soort van 

virtual reality (VR) is ontstaan, waarbij men kan spreken van een immersieve ervaring voor 

de clubbezoeker. De volgende vraag zal in dit onderzoek centraal staan: Welke factoren 

spelen een rol bij een immersieve ervaring van VJ-ing in combinatie met DJ-ing? Om deze 

factoren te kunnen beschrijven zal gebruik worden gemaakt van een groot aantal 

wetenschappelijke teksten, theorieën en modellen. 

In het eerste hoofdstuk dat volgt wordt aan de hand van literatuur een overzicht 

gegeven van het fenomeen ‘videoclip’, omdat dit een voorbeeld bij uitstek is waar een 

connectie tussen beelden en geluiden wordt gemaakt. Het auditieve wordt gekoppeld aan 

het visuele, waarbij dit vooral bezien zal worden vanuit het perspectief van de VJ. 

Daaropvolgend zal – in het volgende hoofdstuk - het aspect van embodiment (hierna 

benoemd als belichaming) behandeld worden, waarbij vanzelfsprekend vooral naar het 

perspectief van de clubbezoeker/ervarende wordt gekeken. Wat gebeurt er met de 

ontvanger van beelden in combinatie met geluid, wanneer we het hebben over de specifieke 

situatie hiervoor geschetst – de combinatie van VJ-ing en DJ-ing. Over belichaming wordt 

vooral gesproken in de context van het denken over een virtual reality. Het volgende en 

laatste hoofdstuk zal dan ook volledig op dit laatste concept ingaan en dit verbinden aan een 

ander belangrijk kenmerk van deze alternatieve realiteit, immersie. Met immersie wordt de 

onderdompeling van de gebruiker in een real time-realiteit bedoeld. Hieruit volgt dat dit 

concept, doordat het sterk geassocieerd wordt met een virtual reality, tot nu toe veelal in 
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verband is gebracht met games. Doel van dit onderzoek is het bekijken of de notie van 

immersie ook toe te passen is op het fenomeen van VJ-ing.  

Met onderzoek naar deze trend en dan specifiek het effect van VJ-ing voor de 

ervaring lijkt een nieuw gedeelte van het wetenschappelijk onderzoeksveld geopend te 

worden. Marie-Laure Ryan heeft het concept van immersie al breder getrokken dan alleen 

van toepassing op games. Zij heeft onder andere onderzocht hoe immersie terug te zien is in 

de literatuur. Daarnaast heeft Joseph Nechvatal geschreven over immersie in kunst. Hieruit 

blijkt dat het discours rondom interactiviteit, immersie en virtual reality nog niet tot 

eensluidende ideeën heeft geleid. In dit onderzoek wordt getracht het discours nog meer uit 

te breiden en in meer situaties elementen van virtual reality te herkennen.  
 

 



 5 

De connectie tussen beeld en geluid 

De videoclip brengt een verbinding tussen muziek en beelden tot stand. Andrew Goodwin 

heeft het fenomeen van de videoclip onderzocht en zet in zijn boek Dancing in the 

Distraction Factory het gehele debat rondom beelden in combinatie met muziek uiteen. Hij 

stelt hierbij dat in de geschiedenis van de popmuziek altijd al gebruik is gemaakt van visuele 

elementen in combinatie met auditieve. De muziek heeft nooit op zichzelf gestaan, maar ze 

heeft altijd begeleiding gehad van visuele beelden.1 Om die relatie tussen geluid en beeld, 

lied en video, te kunnen begrijpen is het - volgens Goodwin - van belang te overwegen of 

sommige visuele tekens sterker zijn dan anderen voor wat betreft het genereren van een 

betekenis. Een belangrijke factor hierbij is de verscheidenheid van emotionele gevoelens van 

de clubbezoeker waarmee de muziek en het beeld ontvangen kunnen worden. Een bepaalde 

emotionele gesteldheid zorgt veelal ook voor een bepaalde ontvangst. Eveneens een 

belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden is dat visuele beelden geen 

vaststaande betekenis met zich meedragen, ze zijn polysemisch. Een betekenis staat dus 

open voor interpretatie, waardoor de mogelijkheid van meerdere betekenissen zich 

voordoet.2 Goodwin stelt hierbij dat het gaat om de dominantie van de verschillende tekens 

voor wat betreft de sturing in betekenisvorming. Muziek kan gebruikt worden om het visuele 

te belichten, maar visuele tekens kunnen ook gebruikt worden om geluiden te illustreren. De 

verbinding tussen woorden en beelden wordt benoemd door de term ‘synesthesie’. Het gaat 

hier specifiek over de zintuiglijke waarneming waarbij de stimulering van een bepaald zintuig 

wordt overgenomen door een ander. Concreet gesteld kunnen beelden opgeroepen worden 

in de gedachte van de recipiënt door het ontvangen van geluiden. Met die synesthesie kan 

gespeeld worden, waardoor creatieve dingen kunnen ontstaan.3 

Waar Goodwin de dominantie van verschillende tekens van belang acht voor de 

sturing in betekenisgeving stelt Carol Vernallis dat juist hierin het speciale van een videoclip 

besloten ligt. Elk visueel element kan op welk moment dan ook naar de voorgrond treden en 

deze dynamiek is een onderdeel van de opwinding of prikkeling die een videoclip met zich 

mee kan brengen. “Anything can happen – even an insightful or progressive image of social 

relations.”4 Vernallis stelt daarnaast dat de muziek als eerste ontstaat, waarna bij dat geluid 

– dat als gids functioneert – door een regisseur beelden worden bedacht en ontworpen. Juist 

die relatie tussen beeld en geluid zorgt ervoor dat vele verschillende betekenissen eraan 

                                           
1 Andrew Goodwin, Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture  
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992), 9. 
2 Ibidem, 12. 
3 Ibidem, 50. 
4 Carol Vernallis, Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context (New York: Columbia 
University Press, 2004), introduction XI. 
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toegekend kunnen worden.5 De betekenis van een videoclip wordt ook sterk beïnvloed door 

de manier waarop de beelden gemonteerd zijn. Vernallis constateert in haar onderzoek dat 

de montage van een videoclip een sterk antwoord is op de muziek. Volgens de 

mediawetenschapper kan een videoclip bepaalde aspecten van het liedje verduidelijken en 

toelichten, zoals de ritmiek, specifieke toonsoorten, klankkleuren, uitdrukkingen in de teksten 

en vooral de verschillende delen waarin een lied is onderverdeeld. 6  

Waar tot nu toe vooral is gesproken over de betekenis van beelden in combinatie met 

geluid is het natuurlijk ook mogelijk dat die beelden juist helemaal niet lijken te passen bij 

geluid. Kay Dickinson benoemt deze gevallen tot ‘mismatches’. Zij gaat in haar boek Off Key 

vanuit een reflexieve en enigszins sarcastische invalshoek op zoek naar de oorzaak van een 

dergelijke mismatch, waarbij de wisselwerking tussen beelden en muziek niet lijkt te 

‘werken’. Ze komt in dit onderzoek simpelweg tot de conclusie dat het ‘niet werken’ van 

bepaalde combinaties er vooral aan ligt op welke manier ‘werken’ geïnterpreteerd wordt.7 

Vertrekkend vanuit de centrale gedachtegang die Sarah Thornton in haar boek Club 

Cultures hanteert, lijkt iets juist wel te ‘werken’ als het ‘authentiek’ is. Deze 

mediawetenschapper heeft onderzoek gedaan naar de houdingen en idealen van de jeugd 

waarvan het sociale leven draait om het bezoeken van clubs en raves.8 Zij stelt daarbij dat 

het begrip ‘authenticiteit’ de belangrijkste waarde is die toegekend wordt aan populaire 

muziek. “Music is perceived as authentic when it rings true or feels real, when it has 

credibility and comes across as genuine (originele nadruk).”9 Ze constateert hierbij dat de 

waarde en invulling van dit begrip door de tijd heen sterk veranderd is. In de jaren vijftig tot 

en met de jaren tachtig van de twintigste eeuw gaven vooral het live optreden en de 

‘liveness’ het gevoel van authenticiteit.10 Doordat de technologische ontwikkelingen zich 

hebben voorgedaan dat muziek makkelijker op plaat vastgelegd kon worden heeft ook de 

notie van authenticiteit een verandering ondergaan.11 Wat nu, volgens Thornton, in de 

hedendaagse dans- en clubcultuur als authentiek wordt bezien is ‘the buzz or energy’ die 

voortkomt uit de interactie tussen de muziek, de DJ en het publiek. Zij stelt ook dat de 

liveness verplaatst is van het podium naar de dansvloer en van de aanbidding van de artiest 

naar het belangrijk achten van de sfeer of ‘vibe’.12 Dit betekent dat het publiek een steeds 

belangrijkere plaats binnen de beleving inneemt en dus is het aanwezig zijn van belang om 
                                           
5 Ibidem, introduction X. 
6 Ibidem, introduction XI. 
7 Kay Dickinson, Off Key: When Film and Music Don’t Work Together (New York: Oxford University 
Press, 2008), 198. 
8 Sarah Thornton, Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital (Hanover: University Press of 
New England, 1996), 2. 
9 Ibidem, 26. 
10 Ibidem, 26. 
11 Ibidem, 27. 
12 Ibidem, 29. 
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de unieke sfeer te kunnen proeven.13 De DJ is hierbij langzamerhand naar de achtergrond 

verdwenen en er waren dus geen zichtbare performers meer aanwezig in een club. De blik 

van het publiek werd - als gevolg - op zichzelf gericht. Zien en gezien worden zijn zo tot de 

belangrijkste eigenschappen van clubs en discotheken verworden.14 In het verlengde hiervan 

zou het gebruik van beelden op schermen verspreid door de clubs als opvulling kunnen 

dienen voor de absentie van een performer. De beelden van de Video Jockeys kunnen zo 

een extra dimensie toevoegen aan de hiervoor genoemde buzz of energy. De interactie 

tussen de muziek van de DJ, de beelden van de VJ en het publiek wordt steeds meer 

benaderd op het lichamelijke niveau, waarbij het gaat om de sfeer, de buzz en de vibe. Dit 

zijn termen die een bepaalde notie van het lichaam in zich dragen. Waar Vernallis het in het 

licht van de videoclip nog had over de uitlokking van een lichamelijke ervaring van de kijker 

door een ‘flooding of the senses’15, zo wordt diezelfde techniek ook gebruikt in de clubs die 

Thornton beschrijft en waar VJ’s aan het werk zijn. Volgens Vernallis gaat het in het geval 

van videoclips vooral om de interne en dus lichamelijke ervaring van de kijker en niet zozeer 

om de ervaring als externe instantie begrepen. Beelden kunnen samenwerken met muziek 

door zich samen te voegen met de fenomenologische kwaliteiten van het geluid: de beelden, 

net zoals het geluid, treden op de voorgrond en verdwijnen weer naar de achtergrond, ze 

omringen ons, weerkaatsen zelfs in ons en ze bootsen toonsoorten na. Op het moment dat 

de beelden aan een of meerdere van deze elementen of kwaliteiten voldoen dan zullen zij 

zorgen voor een interne en dus lichamelijke ervaring bij de kijker, aldus Vernallis.16 De 

lichamelijke ervaring die door Vernallis wordt beschreven en vooral in combinatie wordt 

gebracht met de videoclip is ook van toepassing in de hiervoor benoemde clubsituatie. De 

beelden van de VJ in samenwerking met het geluid van de DJ heeft als belangrijkste doel 

een lichamelijke ervaring bij de clubbezoeker te bewerkstelligen. Het is wel van belang dat 

de beelden een daadwerkelijke verbinding aangaan met het geluid, want wanneer dit niet 

het geval is zal een lichamelijk effect al snel uitblijven. Het geluid van de DJ brengt op 

zichzelf al een beeld met zich mee en dus moeten de beelden van de VJ wel enigszins 

stroken met de visuele voorstelling van de clubbezoeker. Op het moment dat de 

clubbezoeker het gevoel heeft dat de beelden niet lijken te ‘werken’ – zoals beschreven door 

Dickinson – zal een sterke lichamelijke reactie en een mogelijke immersieve ervaring 

uitblijven.  

 

                                           
13 Ibidem, 29-30. 
14 Ibidem, 65. 
15 Vernallis, 177. 
16 Ibidem, 177. 
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Het lichaam centraal 

Tot nu toe is vooral de connectie en mogelijke disconnectie tussen beelden en geluiden 

besproken, waarbij af en toe het lichaam als recipiënt van de media ook al kort aan het licht 

is gekomen. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op dit lichaam en de functie die het 

vervult in verschillende gemedieerde omgevingen. In het onderzoek naar het gebruik van 

geluid in nieuwe media van Frances Dyson staat het lichaam centraal. Deze 

mediawetenschapper gebruikt als uitgangspunt dat geluid het immersieve medium bij uitstek 

is en constateert hierbij:  
 

Three-dimensional, interactive, and synesthetic, perceived in the here and now of 

an embodied space, sound returns to the listener the very same qualities that 

media mediates: that feeling of being here now, of experiencing oneself as 

engulfed, enveloped, absorbed, enmeshed, in short, immersed in an environment. 

Sound surrounds.17 

 

Dyson stelt dus dat geluid als medium bij uitstek een immersieve ervaring oplevert.  

 Die precieze immersieve ervaring van geluid wordt door Greg Corness in zijn artikel 

The Musical Experience Through the Lens of Embodiment vanuit een filosofische en 

psychologische manier bestudeerd. Hij stelt dat een muzikale ervaring te begrijpen is door 

allereerst te kijken naar de ‘body knowledge’ en daarna de ‘perception of the listener´ in 

acht te nemen. Het is hierbij dus van belang eerst de kennis die het lichaam opdoet door een 

zintuiglijke waarneming van de omgeving te bestuderen. Die kennis wordt hierna op een 

specifieke manier – door de perceptie van de luisteraar – verwerkt.18 Het is hierbij belangrijk 

dat – volgens Corness – het proces van de perceptie de luisteraar niet in de wereld van de 

muziek plaatst, maar de luisteraar komt veeleer terecht in een interactieve wisselwerking 

met de gehele omgeving.19 In die wisselwerking is niet slechts een onderdeel van het 

lichaam aanwezig, maar juist het lichaam maakt in zijn gehele entiteit onderdeel uit van de 

muzikale ervaring.20 De fysieke benadering van het lichaam van Dyson en het filosofische en 

psychologische niveau waarop Corness deze instantie beschrijft zorgen er samen voor dat we 

vast kunnen stellen dat de geluiden en muziek van een DJ op zichzelf staand al een 

immersieve ervaring teweeg kunnen brengen bij de clubbezoeker. Beelden van een VJ 

zouden in dit geval kunnen zorgen voor een sterkere en intensievere ervaring van die 

onderdompeling. Het is bij deze scheiding tussen beeld, geluid en de ervaring hiervan van 

                                           
17 Frances Dyson, Sounding New Media: Immersion and Embodiment in the Arts and Culture 
(Berkeley: University of California Press, 2009), 4. 
18 Greg Corness, “The Musical Experience Through the Lens of Embodiment” Leonardo Music Journal 
18 (2008), 21. 
19 Ibidem, 24. 
20 Ibidem, 24. 
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groot belang te denken in termen van de plaats, ruimte en tijd waarin de bezoeker van een 

club zich bevindt.  

In haar boek Materializing New Media stelt Anna Munster een geheel nieuwe manier 

van denken over de nieuwe media voor, waarbij ze ingaat op de noties van plaats, tijd en 

ruimte. Aan de hand van deze drie termen zijn we in staat het idee van belichaming te 

onderzoeken. Het gaat er in dit geval om hoe ons lichaam plaats, tijd en ruimte ervaart. We 

moeten volgens Munster onze aannames, dat het lichaam geheel los te bezien is van een 

virtuele realiteit, loslaten.21 Ze constateert dat digitale belichaming in staat is om de 

gebruiker haar eigen lichaam als iets anders dan de passieve, trage en gewichtige massa te 

ervaren, zoals het in het dagelijks leven wel functioneert. Ze stelt daarbij: “digital machines 

can replicate, amplify and split us from the immediacy of our sensory capacities.”22 Dit wil 

zeggen dat onze zintuigen beïnvloed, zelfs gemanipuleerd en dus bedrogen kunnen worden 

door media. We zijn in staat de plaats, tijd en ruimte waarin we ons bevinden anders te 

ervaren dan zij in werkelijkheid zijn door het gebruik van media. De bezoeker van een club 

kan door middel van het geluid dat hoorbaar is en de beelden die zichtbaar zijn een 

inschatting van plaats, ruimte en tijd maken die niet strookt met de realiteit. De DJ en de VJ 

zijn er hierbij voor verantwoordelijk dat de zintuigen van de bezoeker op een dergelijke 

manier worden beïnvloed dat de beleving van plaats, tijd en ruimte gemanipuleerd wordt. 

Het lichaam functioneert in dat geval niet meer in een realistische omgeving, maar veeleer in 

een gemedieerde setting.  

Katherine Hayles bespreekt op haar beurt ook de concepten van immersie en virtual 

reality en de rol van het lichaam daarin. Zij stelt vast dat wat er ook gebeurt met het lichaam 

binnen een andere realiteit dan de werkelijke, het lichaam kan nooit losgemaakt van zichzelf 

(disembodied) zijn. We zijn juist in staat om te zien, voelen, horen en interageren met een 

virtuele wereld doordat ons materialistische en fysieke lichaam aanwezig is. De mens is – 

volgens haar – wel op zoek naar een manier om los te geraken van het eigen lichaam, maar 

dit is een doel dat nooit bereikt zal worden.23 Het lichaam van een clubbezoeker kan in geen 

geval los staan van het fysieke gestalte, maar het zal altijd aanwezig blijven. De perceptie 

van plaats, tijd en ruimte vindt plaats doordat het lichaam juist fysiek aanwezig blijft. Het 

doel van de DJ en VJ samen lijkt dus de bezoeker een gevoel te geven dat deze niet meer 

functioneert vanuit het eigen lichaam, waarbij zij zich wel bewust zijn van het feit dat het 

lichaam nooit in staat zal zijn het materialistische gestalte te kunnen ontvluchten.  

 
                                           
21 Anna Munster, Materializing New Media: Embodiment in Information Aesthetics (Hanover, New 
Hampshire: Dartmouth College Press, 2006), 17. 
22 Ibidem, 18.  
23 Hayles, K. “Embodied Virtuality” In Immersed in Technology. Art and Virtual Environments, 
geredigeerd door M. Moser en D. MacLeod (Massachusetts: Institute of Technology, 1996), 1. 
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Virtual reality en immersie 

In het voorgaande hoofdstuk is vooral ingegaan op het lichaam en het daartoe behorende 

idee van belichaming en dit deel zal vooral het idee van immersie en een virtual reality 

behandelen. Joseph Nechvatal bespreekt de zintuigen en het sensorische en stelt hierbij het 

extrasensorische als doel van een immersieve ervaring. Dit betekent dat de gebruiker haar 

cognitieve bewustzijn over het eigen lichaam verliest doordat de grenzen van het 

sensorische worden overschreden. De gebruiker lijkt hierbij volledig op te gaan in de 

omringende - en gemedieerde - wereld waarbij de grenzen tussen het lichaam en de 

omgeving lijken te vervagen. Dit proces kan zich, volgens Nechvatal, voordoen wanneer men 

een kunstwerk aanschouwt. De zintuigen van de aanschouwer worden op een dergelijke 

manier aangesproken dat het conventionele optische model wordt overschreden en dan 

vindt een ideale immersieve ervaring plaats.24 Nechvatal past het concept van immersie toe 

op kunst, terwijl het bij uitstek gebruikt is om de ervaring van games te beschrijven. 

Naast Nechvatal beziet ook Marie-Laure Ryan het concept van immersie in een 

bredere context. Volgens Ryan wordt het idee van een virtual reality vooral gekoppeld aan 

het gebruik van een head-mounted display (HMD) en data gloves. De gebruiker van deze 

media zou in een door een computer gegenereerd driedimensionaal landschap belanden – 

virtual reality - alwaar deze een uitbreiding van de eigen fysieke en sensitieve krachten zal 

ervaren. Dit klassieke idee wordt door Ryan aan de kaak gesteld in haar onderzoek naar het 

narratief als zijnde een representatie van een virtual reality. Zij heeft onderzocht of verhalen 

en narratieven, evenals andere elektronische media, ook zouden kunnen zorgen voor een 

ervaring van immersie en interactiviteit en stelt daarmee de klassieke gedachtegang met 

betrekking tot VR open voor discussie. 

Om op de discussie rondom VR in te kunnen gaan stelt Ryan allereerst vast dat 

immersie een pure lichamelijke ervaring is.25 Voortbordurend hierop bespreekt ze de 

lichamelijke zintuigen van de mens en ze constateert dat ieder medium een bepaald zintuig 

weet aan te spreken. Virtual reality lijkt – volgens Ryan - slechts in te spelen op het zicht en 

het gehoor.26 Als ze daaropvolgend narrativiteit bespreekt, trekt ze de conclusie dat de lezer 

van een verhaal zich visueel beelden voorstelt waardoor deze een immersieve ervaring lijkt 

te hebben. In het geval van VJ-ing in combinatie met DJ-ing lijken eveneens verschillende 

zintuigen van de clubbezoeker aangesproken te worden. Deze persoon heeft hierbij geen 

HMD of data gloves om direct in een virtual reality te belanden, maar de getoonde beelden 

in combinatie met het geluid zorgen voor een prikkeling van de ogen en de oren. Het 

                                           
24 Joseph Nechvatal, “Towards an Immersive Intelligence” Leonardo Music Journal 34 (2001), 417. 
25 Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and 
Electronic Media (Baltimore: John Hopkins University Press, 2001), 21. 
26 Ibidem, 56. 
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verschil tussen de ideale situatie van immersie volgens het klassieke idee en de situatie van 

de beelden van een VJ in combinatie met het geluid van een DJ in een club is de afstand 

waarmee de prikkelingen tot de ontvanger komen. Met HMD en data gloves vindt de 

stimulering van de zintuigen plaats op hele kleine afstand van het lichaam, terwijl in het 

geval van VJ-ing en DJ-ing de afstand tussen de beelden, het geluid en de clubbezoeker een 

stuk groter is. Het lichaam en de ruimte waarin het zich bevindt worden op geheel andere 

wijze benaderd. In het klassieke idee heeft de gebruiker een fysiek lichaam in een fysieke 

ruimte en een virtueel lichaam in een virtuele omgeving. Door die loskoppeling van de twee 

werelden lijkt een duidelijk onderscheid te bestaan. Deze scheiding lijkt echter niet op te 

gaan in het geval van de bezoeker van een club, want het fysieke lichaam is hier dezelfde als 

het virtuele. De bezoeker van een club kan ondanks dit verschil toch een immersieve 

ervaring ondergaan. De mate waarin iemand zich daadwerkelijk aanwezig voelt in een 

gemedieerde omgeving speelt in dit geval een grote rol. Met de term telepresence benoemt 

Ryan het effect dat wordt bereikt door een verbinding tussen immersie en interactiviteit en 

dus die mate van aanwezigheid van het lichaam in een gemedieerde omgeving. Deze 

omgeving kan een andere dimensie van tijd en ook van ruimte dan de onmiddellijke fysieke 

omgeving bevatten.27 

Als we het fenomeen van de beelden van een VJ in combinatie met het geluid van de 

DJ willen bezien moeten we allereerst vaststellen dat de omgeving van de club bezoeker een 

gemedieerde omgeving betreft. De ruimte wordt volledig gevuld door de media van het 

geluid en die van beelden. We kunnen daarnaast – ondersteund door de argumenten van 

Dyson en Corness - stellen dat muziek en beelden in staat zijn de dimensies van plaats, tijd 

en ruimte te beïnvloeden. De clubbezoeker ervaart de plaats, tijd en ruimte anders dan zij in 

werkelijkheid zijn, waardoor we zouden kunnen spreken van een virtueel lichaam. Het 

virtuele lichaam met betrekking tot games wordt vooral bezien als een digitale weergave van 

het lichaam, waarbij beide entiteiten gelijktijdig aanwezig zijn. Het virtuele lichaam van de 

clubbezoeker kan echter niet helemaal los gezien worden van het fysieke, maar neemt deze 

realistische entiteit tijdelijk over. Door die tijdelijke overname ontstaat een gevoel van 

onderdompeling in de omgeving. Hoe sterker het lichaam de dimensies van plaats, tijd en 

ruimte anders ervaart dan deze in werkelijkheid zijn, hoe sterker het virtuele lichaam de 

plaats inneemt van het fysieke gestalte. De mate waarin het virtuele lichaam aanwezig is 

bepaalt in hoeverre de bezoeker een immersieve ervaring ondergaat. Beelden en geluiden 

zijn in staat de dimensies van plaats, tijd en ruimte te beïnvloeden en op die manier zijn dit 

belangrijke factoren in het proces van immersie. 

                                           
27 Marie-Laure Ryan, “Immersion vs. Interactivity: Virtual Reality and Literary Theory” PMC 5.1 (1994), 
1.  
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In de interactie tussen beelden, geluid en de clubbezoeker probeert het lichaam van 

die bezoeker – volgens Ken Hillis - constant de omgeving te begrijpen en hier een betekenis 

aan toe te kennen. Om dit proces waarin de bezoeker de omgeving van de club probeert te 

bevatten te bestuderen is het allereerst nodig deze ruimte op abstract niveau te benaderen. 

Hillis stelt hierbij voor om de VR vooral te bezien vanuit een technologische invalshoek en hij 

wil daarmee de sociale kant loskoppelen van de term VR. Door de sociale dimensie 

daaropvolgend te benaderen met de term Virtual Environment (VE) beoogt Hillis een 

duidelijker onderscheid tussen de twee invalshoeken. Hij zegt hierbij: 
 

I consider VEs to be representational spaces that propose particular spatial illusions 

or fantasies, and I understand ‘Virtual Reality’ to constitute what might more 

profitably be termed a virtual geography.28 

 

De clubsituatie waar de beelden samenwerken met het geluid en muziek van de DJ zou 

volgens deze benadering te bezien zijn als een VE. De beelden en het geluid samen spreken 

de zintuigen van de bezoeker op een dergelijke manier aan dat deze het gevoel voor de 

realiteit lijkt te verliezen. De bezoeker waant zich in een gemedieerde omgeving die gevuld is 

door ruimtelijke illusies of fantasieën. Op het moment dat de gebruiker zich in een VE 

begeeft ontstaat volgens Hillis een verschil tussen een ‘mind reality’ en een ‘body reality’, 

waarbij deze beide realiteiten de basis zijn van waaruit we betekenis toekennen aan dat wat 

we zien en beleven.29 De ‘mind’ wordt op die wijze losgekoppeld van de ‘body’ en Hillis 

verbindt dit aan het concept disembodiment. De gedachten van een persoon staan hierbij los 

van het lichaam. Met het begrip telepresence benadert Ryan de situatie op eenzelfde manier 

als hoe Hillis dit doet. Ryan stelt eveneens een verschil vast tussen het fysieke lichaam dat 

plaats, tijd en ruimte ervaart zoals deze in werkelijkheid is en het virtuele lichaam dat deze 

dimensies anders ervaart. Door Ryan en Hillis wordt beide een scheiding gemaakt tussen 

twee soorten lichamen of realiteiten waardoor betekenis wordt gegeven aan de omgeving.  

De specifieke betekenis wordt aan een virtuele omgeving toegekend als we, volgens 

Hillis, de ruimte om ons heen hebben proberen te begrijpen. “The space outside our bodies 

and the space of our bodies form a dialectic by which we make meaningful sense of the 

world. Who and where we think we are depends, at least in part, on how space is 

conceptualized.”30 Deze besproken ruimte om de gebruiker heen wordt als het ware ingericht 

door de mens. Het zijn de VJ en DJ die samen zorgen voor een bepaalde inrichting van de 

ruimte door het gebruik van beelden in combinatie met geluid. Zij bepalen dit geluid, de 

beelden en daarmee voor een belangrijk deel de sensatie en ervaring van de clubbezoeker. 
                                           
28 Ken Hillis, Digital Sensations: Space, Identity, and Embodiment in Virtual Reality. (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1999), xv. 
29 Ibidem, 201. 
30 Ibidem, 202. 
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De ruimte is niet meer zozeer als een dagelijkse realiteit te bezien, maar functioneert op een 

sociaal niveau als een soort van virtuele wereld. De DJ en VJ gaan uit van een reële situatie 

en vervormen die om zo tot een virtuele ervaring te komen bij de clubbezoeker. Plaats, tijd 

en ruimte worden door de Jockeys op een dergelijke manier vervormd dat de clubbezoeker 

de realiteit uit het oog lijkt te verliezen, waardoor men kan spreken van een gemedieerde en 

virtuele omgeving. 
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Conclusie 

De muziek van de DJ kan op zichzelf zorgen voor een immersieve ervaring, maar de beelden 

van een VJ zijn in staat dit gevoel te versterken. Het visuele element fungeert zo als een 

aanvulling op het auditieve en beïnvloedt de ervaring van de clubbezoeker. De connectie 

tussen beeld en geluid moet wel ‘werken’ voordat deze voor een immersieve ervaring kan 

zorgen. In het geval van videoclips kunnen visuele tekens ervoor zorgen dat auditieve 

aspecten belicht, benadrukt en versterkt worden, waardoor een lichamelijke ervaring bij de 

kijker teweeg wordt gebracht. Op eenzelfde manier functioneert het lichaam van een 

clubbezoeker waar een VJ voor beelden zorgt bij de muziek en geluiden van een DJ. Als de 

beelden ‘werken’ in combinatie met het geluid zal een lichamelijke ervaring niet uitblijven en 

kan de perceptie van plaats, tijd en ruimte beïnvloed worden. De clubbezoeker heeft geen 

besef meer van de realistische plaats, tijd en ruimte waarin deze zich bevindt. De sterk 

gemedieerde omgeving van de club verwordt hierbij tot een virtuele realiteit. Een virtueel 

lichaam neemt in deze alternatieve realiteit de plaats in van het fysieke gestalte en de 

duidelijke scheidslijn tussen het lichaam en de omgeving verdwijnt. De clubbezoeker voelt 

zich ondergedompeld in een wereld die anders is dan de reële, maar het fysieke lichaam 

blijft hierbij wel aanwezig. Het materialistische lichaam is in dit proces nodig om te realiseren 

dat plaats, tijd en ruimte beïnvloed worden.  

 In onderzoek naar de effecten van games is veel gesproken over immersie en dus de 

onderdompeling in een virtual reality. Het gevoel dat iemand zich niet meer geheel bewust is 

van de realiteit en zich lijkt te bewegen in een andere werkelijkheid dan de onze is hierna 

ook onderzocht met betrekking tot andere media. Zou een ander medium ook in staat 

kunnen zijn een onderdompelende ervaring te bewerkstelligen? Marie-Laure Ryan heeft deze 

vraag gesteld in haar onderzoek naar de ervaring van het lezen van literatuur en specifiek de 

daarmee samenhangende narratieven. Greg Corness heeft zichzelf ook die vraag gesteld met 

betrekking tot muzikale ervaringen. Beide wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat 

er wel degelijk sprake kan zijn van immersie met betrekking tot hun onderzoeksobjecten. 

Dit onderzoek heeft getracht inzicht te verkrijgen in de manier waarop beelden en 

muziek gelijktijdig worden ingezet in een club waar uitgaand publiek komt, waarbij opnieuw 

de vraag naar de ervaring van de bezoeker centraal heeft gestaan. Allereerst is ingegaan op 

de connectie tussen beeld en geluid en de daarmee samenhangende betekenis. 

Daaropvolgend heeft het concept van het lichaam centraal gestaan om inzicht te verkrijgen 

in de rol hiervan in een gemedieerde omgeving. Waarna in het laatste hoofdstuk de precieze 

ervaring van immersie binnen een virtual reality is benaderd. Gedurende deze verschillende 

hoofdstukken is getracht te refereren aan het object van studie dat in dit onderzoek centraal 

staat. De club waar een VJ beelden toont bij de muziek van de DJ is uitvoerig besproken en 
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men kan concluderen dat er wel degelijk sprake is van een immersieve ervaring. Het is 

hierbij wel van groot en onmisbaar belang te realiseren dat de mate waarin deze ervaring bij 

de clubbezoeker optreedt erg kan verschillen. Daarnaast zal de bezoeker nooit volledig 

verdwijnen in een virtuele wereld. Het lichaam zal altijd een bepaalde fysieke gesteldheid in 

zich blijven dragen, waardoor een volledige onderdompeling uitblijft.  
 

At its best, immersion can be an adventurous and invigorating experience 

comparable to taking a swim in a cool ocean with powerful surf. The environment 

appears at first hostile, you enter it reluctantly, but once you get wet and entrust 

your body to the waves, you never want to leave. And when you finally do, you feel 

refreshed and full of energy.31 

 

 

 

 

                                           
31 Ryan, “Narrative as Virtual Reality”, 21. 
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