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Te zijn op een plaats in het midden







Introductie
De constructie van een ruimte

Wanneer de kamer de verhoudingen van het menselijk lichaam toelaat doet 
zich plotseling de mogelijkheid voor om zich in de ruimte te bevinden.
Te zijn tussen lagen, grenzen en dimensies resulteert in het zich verhouden tot 
oppervlaktes, grenzen, afstanden, tussen binnen en buiten. 

De hierboven zichtbare ruimte is een specif iek geconstrueerde ruimte. In deze 
ruimte hangt aan de linkerwand een spiegel, op de tegenoverliggende wand 
hangt een afbeelding, in de tussenliggende wand is een raam geplaatst en 
tenslotte is er een aanwezige in de ruimte, een kijker.

Ik koos de proporties van de ruimte en plaatste daarin de objecten. Met de 
term object kan een voorwerp, ding, zaak, of entiteit worden aangeduid, dat 
zowel van materiële of onstoffelijke aard kan zijn. Als algemene omschrijving 
kan gezegd worden dat een object datgene is waar de mens zijn aandacht, zijn 
bewustzijn, op richt. 

De spiegel, het raam, de afbeelding en het oog hebben alle als object een 
bepaalde kwaliteit, alle zijn ze op verschillende manieren ref lectief.
Al deze objecten  maken ze in hun eigen aanwezigheid iets afwezigs aanwezig. 
De keuze voor de objecten is dan ook specif iek: ze tonen de aanwezigheid 
van iets dat ons zonder hulp niet in zijn visuele totaliteit kan toekomen; ons 
lichaam.

Het begrijpen van een beeld waarin wij zelf voorkomen kan zeer complex zijn, 
zeker wanneer we dit beeld net leren kennen.

Hij is stomverbaasd over zich zelf en onbeweeglijk met / door hetzelfde gezicht 
blij ft hij liggen, als een beeld gevormd uit Parisch marmer. Hij kijkt, op de 
grond geplaatst, naar een dubbele ster, zijn ogen, en naar haren, Bacchus 
waard, en Apollo waard, en naar baardeloze wangen en een ivoren hals (eig. 
mv.) en de schoonheid van de mond en een in sneeuwwitte blankheid gemengde 
rode kleur en hij bewondert alles, waardoor hij zelf bewonderenswaardig is. 
Hij verlangt dwaas naar zichzelf en hij die goedkeurt wordt zelf goedgekeurd, 
en terwijl hij aandacht vraagt wordt zijn aandacht gevraagd en tegelijk steekt 
hij in brand en brandt. (418)

Hoe vaak gaf hij vergeefse kussen aan de bedrieglijke bron! Hoe vaak dompelde 
hij zijn armen, gretig grijpend naar de hals die hij had gezien, midden in het 
water, maar kreeg zichzelf daarin niet te pakken! Wat hij ziet, weet hij niet, 
maar wat hij ziet, daardoor brandt hij en dezelfde dwaling, die hem bed-
riegt, vuurt zijn ogen aan. Lichtgelovige, waarom grijp je vergeefs naar schuwe 
beelden? Wat je zoekt is nergens; wat je bemint, draai je om, je bent het kwijt. 
Dat is de schaduw van een weerspiegeld beeld, die je ziet: die heeft geen eigen 
wezen: met jou komt hij en blij ft hij, met jou zal hij weggaan, als jij zou kun-
nen weggaan.(427) 1

  
Deze scriptie zal zich richten op de fenomenologie van de objecten;het directe 
en intuïtieve ervaren van de ruimte en de objecten die zich daar in bevinden 
en de essentiële elementen waaruit deze ervaringen bestaan. Als ik alles waar 
ik vertrouwd mee ben aan de kant zet en probeer de ervaringen die de 
geconstrueerde ruimte zal voortbrengen te beschrijven en ondervragen dan 
kom ik wellicht tot nieuwe inzichten.

Waaruit bestaat het hier en nu van waarnemingen, hun actualiteit in tijd en 
ruimte?
Waarneming omvat meer dan het visuele alleen. Staand in de kamer kijk ik 
naar de muren, voel ik tapijt onder mijn schoenen en hoor ik de stappen van 
de buren boven mijn hoofd. Waarneming is synesthetisch; ze betrekt al onze 
zintuigen en vertelt ons hoe ons lichaam gesitueerd is ten opzichte van het 
waargenomene. Ieder zintuig ordent de ruimte anders. Wanneer ik mij omkeer 
verandert er veel voor sommige zintuigen en weinig voor andere. Ik kijk nu 
plots uit op een van de andere muren. De nadruk in deze scriptie zal liggen 
op de visuele ervaring en de daarmee verbonden mentale ervaringen van de 
door mij samengestelde ruimte en de daarin te vinden oppervlaktes. Ik maak 
hier dus een duidelijke keuze en sluit een deel van mijn zintuigen zogezegd uit 
in mijn beschrijvingen.

Ik kan in mijn onderzoek naar de ervaring van de oppervlakken in de ruimte 
een tweedeling maken; 

De ervaring van de oppervlakken zelf als eenheden en objecten zoals bijvoor-
beeld de spiegel.
De ervaring van datgene wat te zien is in de oppervlakten zoals het spiegel-
beeld.
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Keiji Nishitani was een Japanse f ilosoof van de Kyotoschool en een leerling 
van Nishida Kitaro. In 1920 verscheen zijn dissertatie Das Ideale und das 
Reale bei Schelling und Bergson en in de periode 1937-1939 studeerde hij bij 
Martin Heidegger in Freiburg.
Volgens Nishitani is het bestaan van een object slechts beschrijfbaar in nega-
tieven termen. Zo zegt hij; aangezien het niet mogelijk is object x af te zon-
deren van zijn omgeving, namelijk de altijd transformerende wereld om hem 
heen, is wat ons toekomt als object x al het tussenliggende van object x tot zijn 
omgeving en de veranderlijke wereld al het tussenliggende van de veranderli-
jke wereld tot object x.
Objecten zijn dus slechts te benaderen in termen van verschillen en nooit in 
termen van zijn. 
In Nishitani’s termen zouden we een afgietsel van de ruimte kunnen maken en 
zo niet eindigen met alles wat de objecten zijn maar alles wat ze niet waren. 
Het stabiliseren van een vorm, met een strenge omtrek, is slechts mogelijk 
wanneer de vorm compleet zou worden afgezonderd van de rest van de altijd 
transformerende wereld. Willen we ontdekken wat de objecten in de ruimte 
nu precies zijn dan zullen we volgens Nishitani bij voorbaat al mislukken.  
Objecten kunnen nooit iets zijn aangezien wat ze zijn het verschil is tussen hen 
en de omgeving maar aangezien beiden in constante transformatie zijn is het 
benoemen van de essentie altijd tijdelijk.

Metaforisch legt hij uit:

De essentie van vuur lijkt te zijn dat het brandt. Echter kan vuur zichzelf niet 
branden evenals water zichzelf niet kan wassen. 2

  

Ook Merleau Ponty spreekt over leegte; 

Ons waarnemingsveld is samengesteld uit ‘dingen’ en ‘leegtes’ tussen dingen. 
Deze leegtes zijn geen loze ruimten, geen niets maar maken een wezenlijk bes-
tanddeel van ons waarnemingsveld uit. Het is zelfs zo dat wij deze ruimten 
tussen de dingen als dingen zouden gaan zien. 3

 

Ik verdraai Nishitani’s termen en formuleer zo een andere benadering  om de 
objecten in de door mij geconstrueerde ruimte te kunnen definiëren;
Aangezien het niet mogelijk is object x af te zonderen van zijn omgeving 
waarin zich een ervarend lichaam bevindt, is wat ons toekomt als object x de 
tussenliggende ervaring van dit ervarende lichaam tot object x. De objecten 
in de kamer zijn zo te benaderen in termen van ervaring en niet in termen van 
zijn. Het ervarende lichaam is in constante transformatie en dus is de ervaring 
van het lichaam tot object x altijd veranderlijk en tijdelijk. 

Voor zover kan ik het volgende resumeren; In een geconstrueerde ruimte 
werden door mij objecten geplaatst. Deze objecten hebben bepaalde kwalit-
eiten waarvan hun ref lecterende karakter er een is. Wanneer ik de kamer in 
stap bevinden zich in de kamer niet alleen objecten maar ook een subject, 
namelijk ikzelf. Ik neem de objecten in de kamer waar en niet alleen de ob-
jecten maar ook mijzelf via deze objecten. Het beschrijven van de ervaring 
van mijzelf via deze objecten is dan ook de doelstelling van deze scriptie. Wat 
betekent het om in de aanwezigheid te zijn van objecten die mij mijzelf tonen? 
Wat betekent het om visueel voor mijzelf te bestaan?

Het oog, de spiegel en het raam en de afbeelding fungeren zo allen als medi-
um. Hoewel later in de tekst zal blijken dat dat voor de afbeelding iets anders 
ligt. Elk hebben ze een zekere rol in het creëren van het beeld. 

Er zijn factoren die in deze ruimte een rol spelen en die nu al aangewezen 
kunnen worden:

•	 Objecten
•	 Subject
•	 De	ervaring
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Het	oog	als	object

Het oog is deel van ons lichaam en verschilt daarin al van de anderen objecten 
in de kamer.  Maar zien we het oog even los van het lichaam dan functioneert 
ook het oog als een medium.

De opeenvolging van fasen die uiteindelijk resulteert in het zien, begint met 
de lichtenergie die afstraalt van de ons omringende objecten. Deze energie 
passeert de ooglens en valt in de vorm van een klein, omgekeerd beeld op de 
achterwand van ons oog. Hierdoor worden fotoreceptoren, de lichtgevoelige 
cellen van het netvlies gestimuleerd, die op hun beurt een elektrisch signaal 
uitzenden. Dit signaal brengt weer andere elektrische signalen voort in de 
zenuwcellen die via de neutrale banen van het oog naar de hersenen lopen, al-
waar de aaneenschakeling van gebeurtenissen eindigt in de hersenschors- met 
als uiteindelijk resultaat de een beeld.

Op de achterwand van het oog ligt een afbeelding van datgene waarnaar we 
keken  maar dat wat we zien is soms toch anders. Hoewel we denken alles te 
zien moeten we toegeven dat het oog ons niet alles toont. Wanneer de camera 
een foto neemt kunnen we er vanuit gaan dat de objecten die zich binnen zijn 
vizier bevinden onverbiddelijk worden vastgelegd. Echter in onze observaties 
kunnen voorwerpen totaal verdwijnen en hele gebeurtenissen plaatsvinden 
zonder te worden opgemerkt.

Het oog kijkt en is als het ware het apparaat waarmee ik beelden vang. Dat wat 
ik zie, mijn waarneming, is een ervaring.

Het	lichaam	als	medium

De rol van het aanschouwende lichaam in de ruimte

Volgens Descartes zijn de objecten voor het subject als stabiele eenheden. 
Onafhankelijk en zelfbestaand op een plek. Het subject ondervindt zichzelf 
als gelijk aan de hem omringende objecten en concludeert ook een entiteit te 
zijn op een plek. Het subject is vrij te twijfelen aan het bestaan van de hem om-
ringende objecten, dat resulteert in het twijfelen aan zijn eigen bestaan. Deze 
twijfel doet hem voelen dat hij een denkend wezen is en zo wordt hij ervan 
verzekerd een  denkend wezen te zijn.

De twijfelende en denkende geest is voor Descartes de belangrijkste factor in 

het de bewustwording van ons eigen zijn. Ik wil echter een grotere rol toek-
ennen aan de ervarende factor; mijn lichaam. Zicht is een dynamisch proces 
aangezien onze ogen constant bewegen. Ook Nietzsche spreekt over de relatie 
tussen oog en geest.

The senses deceive, reason corrects the errors; consequently, one concluded, rea-
son is the road to the constant; the least sensual ideas must be closest to the ‘true 
world’ – It is  from the senses that most misfortunes come- they are deceivers, 
deluders, destroyers. 4

  
In Henri Bergsons optiek bestaat de door Nietzsche beschreven strikte twee-
deling tussen rede en zicht niet. Bergson erkent het oog als aanschouwer van 
het directe, het nu, maar voegt daar meteen aan toe dat deze directe beelden 
altijd in een onmeetbare snelheid door ons heen stromen en zo altijd in een 
andere vorm door ons aanschouwd worden dan dat wat ze werkelijk zijn. In 
Bergsons beschrijving is ons lichaam niet in staat representaties te produceren 
maar slechts nieuwe beelden. Zo gauw we ons terugbuigen op onze ervaring, 
is die ervaring er niet meer, alleen de herinnering van die ervaring. Het is 
immers niet mogelijk om op hetzelfde moment in twee mentale toestanden te 
verkeren; een ervaring en de gedachte over die ervaring.

In Nietzsches benadering ben ik als een editor in mijn perceptuele wereld. 
Bergson dicht ons de rol van medium toe en tegelijk ook als gebruiker van dan 
medium. Hier kunnen we nu een duidelijke rol aannemen. Onze positie ten 
opzichte van onze visuele ervaring is dat wij zelf maker zijn van dat wat ons 
toekomt.

Let us consider this last point. Here are external images, then my body, and, 
lastly, the changes brought about by my body in the surrounding images. I see 
plainly how external images inf luence the image that I call my body. And I 
also see how this body inf luences external images. My body is then , in the ag-
gregate of the material world, an image which acts like other images, receiving 
and giving back movement, with perhaps, this difference only, that my body 
appears to choose, within certain limits, the manner it which it shall restore 
what it receives. 5
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Het oog is een object dat beelden vangt. Dit object is onderdeel van ons li-
chaam dat subjectief is. De ervaring van de beelden die op de achterwand van 
het oog ligt is dan ook een subjectieve. Met behulp van Bergson kom ik tot de 
ondervinding dat het lichaam een medium is waarvan het oog een onderdeel 
is. Het lichaam is niet in staat te representeren maar slecht nieuwe beelden 
te creëren. In het beschrijven van de ervaring van de anderen objecten die 
fungeren als medium ben ik me er nu van bewust zelf ook een medium te zijn.

Het Oog

De	spiegel	als	object

De werking van een onzichtbaar oppervlak

In de introductie maakte ik een tweedeling tussen de spiegel en het spiegel-
beeld. Ik probeer eerst te def iniëren wat de spiegel is als object om daarna te 
kunnen beschrijven hoe de spiegel wordt ervaren.

De spiegel is een glazen plaat met op de achterkant een dun laagje ref lecter-
end materiaal, veelal zilver of  aluminium. Een omlijsting markeert de gren-
zen van de op de muur liggende laag. De uitstekende lijst wekt de suggestie van 
diepte, alsof de glinstering in de muur ligt.

Ik zou het oppervlak van de spiegel als onzichtbaar kunnen beschrijven. In 
contrast tot een mat oppervlak  dat slecht zijn eigen karakteristieken toont 
bestaat het gepolijste vlak bijna volledig uit andere afbeeldingen behalve die 
van zichzelf. Toch kunnen we het onzichtbare oppervlak herkennen; immers 
in de spiegel is een uitzicht te zien dat contrasteert met zijn omgeving. 

Ik stuit op een bewering zoals Nishitani hem zou kunnen formuleren;
De essentie van de spiegel is te ref lecteren toch zal de spiegel nooit zichzelf 
kunnen weerspiegelen. 

De	spiegel	als	doorgang

De weerspiegelde ruimte

Ik beschrijf het oppervlak bijna als niet bestaand maar moeten toch erkennen 
dat de spiegel een bepaalde aanwezigheid heeft. De karakteristieken van het 
raam zijn vergelijkbaar met die van de spiegel. Ik zou het oppervlak van de 
spiegel ook kunnen benaderen als een uitzicht. De spiegel functioneert als een 
oppervlak dat niet zichzelf toont maar altijd dat wat hij ref lecteert. Dit ref lec-
tieve karakter is soms gemakkelijk te verwarren met een transparant karakter. 
Hoewel de spiegel dat toont wat op zijn oppervlak ligt lijkt het soms alsof ik 
door de spiegel heen kan kijken. In tegenstelling tot het werkelijke uitzicht van 
het venster is de spiegel een virtueel uitzicht. Het ons omringende komt ons 
voor in een  nieuwe vorm, de dingen zijn voor even niet waar ze lijken te zijn.
Ik begrijp nu dat wat ik zie mij toekomt in beelden van ref lectie. Indirect en 
anders. 
Ik stap naar links en rechts en zie mijn uitzicht veranderen, er verschijnt een 
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ander deel van de kamer zonder dat ik mijn hoofd hoef te draaien. 
Foucault beschrijft de spiegel als een virtuele plek. Volgens hem kunnen we 
als het gaat om plekken een driedeling maken tussen Utopia’s; imaginaire en 
perfecte locaties. Het zijn ruimtes zonder aanwijsbare locatie. Daarnaast ken-
nen we ruimtes waarvan we de locatie werkelijk kunnen aanduiden en erva-
ren. Dan zegt hij zijn er ruimtes die als het ware tussen deze twee ruimtes in 
zweven. Een daarvan is de spiegel, immers is de ruimte die we zien de spiegel 
een ruimte zonder aanwijsbare locatie maar evengoed bestaat de spiegel wel 
en is onderdeel van onze realiteit.

In the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual space 
that opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort 
of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself 
there where I am absent: such is the utopia of the mirror.

  
From the standpoint of the mirror I discover my absence from the place where 
I am since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it were, 
directed toward me, from the ground of this virtual space that is on the other 
side of the glass, I come back toward myself; I begin again to direct my eyes to-
ward myself and to reconstitute myself there where I am. The mirror functions 
as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy at the moment 
when I look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all the 
space that surrounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived it 
has to pass through this virtual point which is over there. 6

De plaatsloze plek die ik zie in de spiegel is een ruimte die mij terugkaatst en 
verwijst naar de werkelijke ruimte waarin ik mij bevind. In de spiegel zie ik 
echter niet alleen een virtuele ruimte maar ook mijzelf. Achtergrond wordt 
voorgrond. Wat zich achter mij bevond verschijnt nu voor mij.

Achter mij bevindt zich de werkelijke ruimte waarvan ik weet dat ik mij daar 
bevind. Voor mij zie ik diezelfde ruimte voor mij  maar nu indirect. Het is 
alsof ik tussen deze twee plaatsen zweef.

De spiegel is een object dat door zijn ref lecterend karakter zichzelf opheft en 
bestaat uit de verbeeldingen van datgene wat hij ref lecteert. De spiegel wekt 
Hierdoor ook soms de suggestie transparant te zijn. Zo verandert de spiegel 
op momenten in een doorgang of doorkijk. Wanneer we voor de spiegel staan 
kijken we in een ruimte die aan de andere kant van deze doorgang lijkt te  
bevinden. We zien onszelf in deze ruimte aan de overkant staan. Het ervaren 

van onszelf in de ruimte verschuift zich op dit moment van de plek waar we 
zijn naar de plek die we aan de overkant zien. Toch blijven we onszelf voelen 
op de plek waar we ons werkelijk bevinden en dus stuitert onze ervaring als via 
de spiegel weer terug in ons lichaam.

Ik kan mijn focus vervolgens ook verleggen; de achtergrond en voorgrond kun-
nen vervagen ik kijk in mijn eigen ogen. 

Als we nu teruggrijpen naar Nishitani dan zou hij beweren dat de essentie van 
het oog is te zien en dat toch het oog zichzelf nooit zal aanschouwen. Maar we 
kunnen onszelf via de spiegel toch in de ogen kijken.

Het	lichaam	in	de	spiegel

In de spiegel zien we dagelijks een beeld dat we hebben leren begrijpen als  
’het beeld’ van onszelf. Waneer ik mijn hoofd draai besef ik dat deze aan-
wezige vorm zich niet achter of naast mij bevindt. Het is niet mogelijk deze 
vorm te vinden, te zien, slechts in de weerkaatsing bestaan wij op deze manier 
voor onszelf. 

Hoewel er geen teken is van diffusie lijk ik toch anders in deze indirecte blik. 
Mijn linker helft lijkt rechts te zitten en anders om,onder en boven blijven 
hetzelfde. 

Druk ik met mijn vinger op het oog in de spiegel dan moeten we inderdaad 
toegeven dat we geen pijn voelen. 

We raken met een vinger onze wang, nu voelen we, zijn we subject van onze 
aanraking en tegelijk zien we een beeld van de aanraking andere plaats. Op 
een plaats waar we ons niet bevinden, tegenover onszelf. 
Voor het eerst zijn we als in een  schouwspel; speler en aanschouwer tegelijk. 
Als we de blik die we zien in de spiegel niet kunnen beschrijven als van onszelf 
hoe kunnen we wat we zien dan beschrijven?

Ik gebruik een interpretatie van Lacan; 
Wanneer het kind jong is en in de armen van zijn moeder gedragen wordt is 
het enige menselijke beeld dat hij kent het voorkomen van zijn moeder. Het 
kind voelt zich nog niet als eenheid maar wankel en instabiel, als bestaand 
uit losse elementen. In de spiegel ziet hij zichzelf voor het eerst als een visueel 
geheel.
Die eenheid en heelheid van het spiegelbeeld is heel anders dan dit innerlijk 
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besef nog geen controle over jezelf te hebben. Er is dus een contrast tussen zijn 
totaalbeeld en de fragmentarische beleving van zichzelf. Het moment dat hij 
zijn totaalbeeld ziet tegenover zich voelt hij plotseling een zelfde soort afstand 
als wanneer hij naar een ander kijkt. Hij is subject en zijn spiegelbeeld object 
net als een ander object voor hem is. Dacht hij eerst nog slechts een reeks van 
fragmenten te zijn, hij beseft zich nu te zijn zoals anderen.

Kijken we in de spiegel met Bergson dan zouden we kunnen spreken van het 
produceren van beeld in een ‘cirkelproductie’. We zien ons zelf, dit zelfpor-
tret wringt zich door ons lichaam en verschijnt voor ons in de spiegel maar 
aangezien de spiegel ref lecteert verdwijnt het product direct weer in de visuele 
‘beeld machine’ om in opnieuw aangepaste vorm weer naar buiten te komen 
en reeds opnieuw naar binnen te verdwijnen. 

Niet alleen helpt de spiegel onszelf te zien als de ander; ook kunnen we aan 
de hand van ons spiegelbeeld zien welk object we zijn in het verlangen van de 
ander, met als doel zich hiertegenover te positioneren. 

Stel je voor zegt hij, dat ik me in een ruimte zou bevinden met een reuze vrou-
wtjes bidsprinkhaan van 3 meter groot; en dat 
ikzelf een masker draag van een dier en ikzelf niet weet welk dier ik precies 
ben. Het is niet moeilijk voor te stellen, vervolgt hij, dat ik me in een dergelijke 
situatie niet volledig op mijn gemak zou voelen, omdat het niet uitgesloten is 
dat er bij de vrouwtjes sprinkhaan een zekere misvatting zou ontstaan 
over mijn identiteit.  

Lacan onderkent dus de nauwe verbondenheid van het subject met zijn ref lec-
tie. 
In de spiegel is beweging te zien en dus verandert bij elke ademhaling het 
beeld. Toch maakt hij de tweedeling tussen het subject en het spiegelbeeld dat 
door hem geobjectiveerd wordt.

Ik ben op zoek naar een benoeming van het beeld dat op het oppervlak van 
de Spiegel ligt en kom uit bij Merleau Ponty; hij spreekt over het verstrengelen 
van psychologische motieven en lichamelijke omstandigheden, iets wat in de 
context van het lichaam en zijn visueel gedubbelde een goed uitgangspunt 
lijkt. 

Aldus verstrengelen psychologische motieven en lichamelijke omstandigheden 
zich met elkaar en worden wisselende betrekkingen mogelijk. In dit ‘point 
de jonction, dit ‘verbindingspunt’, zijn beide als in een derde dimensie op-
genomen. 7

  
Tussen onze ref lectie en ons werkelijke lichaam vindt een uitwisseling plaats. 
De blik die door het fysieke lichaam wordt geworpen op het virtuele lichaam 
in de spiegel veroorzaakt een ervaring tussen de waargenomen weerspiegeling 
en de waarnemende. Tussen deze twee ontstaat nu een vervlechting en wat we 
ervaren als ons eigen lichaam ligt tussen deze twee in. Alsof zich tussen het 
oppervlak en het lichaam en het spiegelbeeld een derde vlak hangt; het erva-
rende lichaam.
In Lacans spiegel veranderen we aan de andere kant van de spiegel in de 
ander. Op die andere plek is het alsof we op afstand van onszelf staan. Voor 
Lacan fungeert de spiegel als een openstaand raam en aan de andere kant van 
het venster staat voor even een ander naar mij te kijken.
Merleau Ponty’s omschrijving doet denken aan de versmelting tussen binnen 
en buiten die we zo vaak in het glas van het gesloten raam vinden.
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Het	raam	als	contact	oppervlak

In de muur vinden we een uitgespaarde opening. In de opening vormen 
houten latten een lijst die een glazen rechthoekige plaat vasthoud op zijn plek. 
Het raam fungeert als een medium dat de kijker en zijn uitzicht, binnen en 
buiten, publieke en privé ruimte scheidt. Het raam isoleert en selecteert de 
achterliggende scene. 
De openheid en zichtbaarheid die het raam bied, de mogelijkheid visueel bin-
nen te treden en uit te kijken en onze weerspiegeling aan beide kanten van het 
glas is een belangrijke dagelijkse ervaring.
We kunnen het raam beschrijven als het oog van de ruimte, deze beschrijv-
ing geeft al iets weg van haar tweedelige rol waarin zij ‘spektakels’ ontluikt en 
inkadert. 
Waneer we de gordijnen sluiten zou het bijna kunnen zijn alsof we de ogen 
toedoen, we alleen met onszelf willen zijn, ons uitzicht verdwijnt en daarmee 
ook de binnenkomende blik van de ander. Toch moeten we hier een afsplits-
ing maken tussen zicht en uitzicht want het buitensluiten van wat zich aan de 
andere kant van het raam bevind lijkt toch niet te resulteren in een complete 
duisternis binnen.
Van binnenuit zien we een klein deel van de scene die zich buiten afspeelt, 
waarvan we weten dat hij lang en uitgebreid is en zich op zovele plekken en 
tijden afspeelt. ’s Nachts verandert het raam in een bijna f ilmisch vlak waar we 
plotseling onszelf zien bewegen in een ingekaderde versie van onze leefruimte. 
De scene buiten speelt plots geen hoofdrol meer hoewel we weten dat we vanaf 
daar nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. Het raam verandert in een spiegel 
maar een waardoor we door anderen bekeken kunnen worden.
Ook hier kunnen we een tweedeling maken; tussen wat er te zien is in het glas 
en door het glas ligt een groot verschil.

Het raam is een transparant medium maar is zelden volledig transparant, in-
cidentele ref lectie van het glas zorgt vaak voor een ander effect dan verwacht; 
te zorgen dat voor de kijker een afgeschermd maar helder beeld te zien is van 
hetgeen dat zich achter het glas bevind. Het weerspiegelde beeld dringt zich 
op aan de achterliggende scene en forceert een samensmelting die soms voor 
het oog moeilijk te ontleden is Veelal vinden we in het raam wat lijkt op een 
samengeperst beeld dat is ontstaan uit het beeld achter het raam en het beeld 
voor het raam dat in het glas weerspiegeld wordt. Het raam is een perceptuele 
sandwich.

Ik definieerde de spiegel  als object eerder als een doorkijk. Ook het raam 
is een vlak waar de ene ruimte in de andere overgaat echter is het raam een 

doorgang of opening tussen twee werkelijke plekken. Ook heeft het raam in 
tegenstelling tot de spiegel de mogelijkheid open of gesloten te zijn, waardoor 
zijn werking verandert. Het gesloten raam sluit binnen en buiten van elkaar af 
maar is tegelijkertijd een oppervlak waar binnen en buiten visueel met elkaar 
versmelten.

De	blik	van	de	voorbijganger

Door het glas kijken we naar buiten en kunnen we aanschouwd worden. Be-
woners van een aan de straatkant gelegen huis ervaren veelvuldig de blik die 
door een voorbijganger naar binnen geworpen wordt.

In Sartre’s “Being And Nothingness” schetst hij een beeld ter uitleg  van de werk-
ing van de blik van de ander. Sartre’s vertelling bestaat uit twee fasen. In de 
eerste fase bevindt Sartre zich in een park en ontdekt alleen te zijn. Zijn om-
geving is voor hem vrij om te aanschouwen, hij is het centrum van het visuele 
veld waarin hij zich bevindt. Niets dat deze gecentreerde positie ondervraagt 
of weerlegt.  Wanneer dan plots een ander het park in wandelt  wordt de voor-
heen eenzame kijker bekeken. Voorheen liepen alle zichtlijnen van de horizon 
naar de kijker nu de ander zich in zijn vizier bevindt veranderen de perspec-
tieven. De ander is eveneens voor zichzelf centrum van het visuele dat hem 
omringt en zuigt al het omringende dat hij ziet in zich. De voorheen eenzame 
kijker is nu verdwijnpunt van de ander en niet slechts vertrekpunt van zijn 
eigen blik. Het vertrekpunt van de blik en het verdwijnpunt zijn onlosmak-
elijk met elkaar verbonden en volgens Sartre betekent de blik van de ander de 
opheffening van het subject als centrum van zijn visuele omgeving.

“Als object (‘corps-en-soi’) en in zijn eentje kan de mens zonder problemen als subject besta-
an. Eenmaal tussen andere personen echter zijn er twee mogelijkheden : hij blij ft bestaan als 
subject ofwel wordt hij herleid tot een ding, een object.” 8

Voor Sartre is “de ander” primair de vijand. Dit, ondanks de erkenning dat de 
mens niet kan zijn zonder de ander. Sartre stelt, dat de ander degene is die mij 
ziet (de blik). Dit maakt mij kwetsbaar, want in de blik van de ander verschijn 
ik als object. Maar, object-zijn kan nooit het oorspronkelijke, het wezenlijk van 
mij als subject zijn. Sartre geeft het bekende voorbeeld van de man die door 
het sleutelgat staat te loeren. Deze voyeur is één met zijn kijken naar wat hij 
door dat sleutelgat ziet. De man gaat geheel op in zijn spieden en ervaart zich-
zelf niet als spieder. Al spiedend is hij zichzelf, is hij zijn “subject-zijn.” Maar, 
dan passeert er een ander. Deze passant drukt een stempel op de spieder: hij is 
een voyeur. Van deze (mogelijke) dimensies van zijn “er-zijn” was de spieder, 
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al spiedende,  zich niet bewust. Het is de blik van de ander die hem tot voyeur 
maakt.
Door de blik van de voorbijganger raakt de man buiten zichzelf, wordt hij een 
ding met een etiketje. Zo is de blik van de ander voor mij een vijandige blik. 
Deze blik maakt kanten van mij zichtbaar waarvan ik voordien geen weet had. 
Door de blik van de ander vervreemd ik van mijzelf, van mijn vrijheid.

Toch geeft de vijandigheid die Sartre beschrijft geen voldoening. Wanneer 
het een geliefde is die mij door het raam bekijkt of een familielid voel ik een 
verbondenheid en vreugde door zijn blik. 
Ook wanneer ik vasthoud aan wat een bevredigende uitleg van de ervaring 
leek te zijn in Bergsons beschrijving moeten ik Sartre ongelijk geven. Zijn wij 
altijd maker van de door ons ervaren beelden en komt alles ons toe als een 
stroom door ons lichaam dan lijkt de door Sartre beschreven stempel van de 
ander vluchtig. Bovendien stroomt de bestempelde toeschouwer direct weer 
terug in de blik van de voorbijganger en spreken we niet slechts van de bes-
tempelde maar bovendien ook van de bestempelaar.

Tussen	waargenomen	en	waarnemend	in

Er is dus sprake van een wisselwerking: De ene oorzaak veroorzaakt dus niet 
alleen iets, maar ondergaat ook zelf wat hij veroorzaakt via de ander.
Wanneer wij naar een ander kijken kunnen wij zelf ook waargenomen worden. 
We nemen de ander dan niet als object waar met een eventueel verborgen be-
wustzijn; we nemen een andere persoon waar, een andere waarnemer.

“Of het nu gaat om het lichaam van een ander of om mijn eigen lichaam, ik heb 
geen ander middel om het menselijk leven te leren kennen dan het te leven, dat 
wil zeggen, het drama dat zich erdoorheen afspeelt op mij te nemen en mij ermee 
te versmelten. Zo ben ik zelf mijn lichaam, althans in die mate waarin ik iets 
heb verworven het mijne mag noemen en omgekeerd is mijn lichaam als het ware 
een natuurlijk subject, een voorlopig ontwerp van mijn totale zijn. Zo verzet de 
ervaring van het eigen lichaam zich tegen de beweging van het ref lexieve denken 
dat het object van en het subject en het subject van het object losmaakt en dat 
ons slechts de gedachte van het lichaam of het lichaam in de idee geeft en niet de 
ervaring van het lichaam of het lichaam zoals dat in werkelijkheid is’ 9

 

De mens is dan niet een afgesloten observerend iets, maar een wezen dat ook 
door anderen bekeken wordt en weer bekijkt.
Dat we de staat van slechts object of subject zijn overstijgen betekent echter 
niet dat we in een zelfde staat als de ander kunnen verkeren. Er blijft altijd een 
voelbaar onderscheidt tussen het subject en de ander.

De ander is voor ons innerlijk, potentieel aanwezig: hij zal nooit werkelijk voor 
ons bestaan zoals wij voor onszelf bestaan: hij blij ft altijd een jonger broertje 
( frere mineur); wij wonen in hem nooit het voorstuwen van de vertijdelijking 
bij, zoals wij in onszelf. Maar twee tijdelijkheden sluiten elkaar nooit uit, 
zoals twee bewustzijnden dat doen, omdat elk van hen alleen van zichzelf 
afweet, voor zover zij zich in het heden ontwerpen en zij elkaar hierin kunnen 
omvatten(enlacer). 10  

Een vergelijking kan gemaakt worden met het heden dat in ervaring vergelek-
en bij het verleden en de toekomst een superieure positie inneemt aangezien ik 
deze niet of nog niet geheel zal kunnen bezetten.

De perceptuele sandwich die zich vormt in het raam lijkt een metafoor voor 
de waarneming van Merleau Ponty. In het raam voltrekt zich een overbrug-
gingsproces tussen de binnen en de buitenwereld. Een spanningsveld tussen 
voor en achtergrond. Merleau ponty legt uit dat de waarneming een ruimtelijk 
fenomeen is en dat de essentie van de dingen niet besloten ligt in de benoem-
ing van object en subject maar in de overgangssynthese die een derde dimen-
sie creëert. 

Dat de achtergrond onder de f iguur doorloopt en  dat zij, ondanks het feit dat 
de f iguur haar bedekt, toch onder de f iguur gezien kan wordt, behoort tot die 
fenomenen waarin het gehele probleem van de tegenwoordigheid van het object 
besloten ligt. 11

In het raam zijn zowel achtergrond als voorgrond visueel aanwezig en zicht-
baar en eveneens zijn ze gelijken. Het raam visualiseert de samensmelting van 
subject en object doormiddel van de ervaring. De binnenkant van het raam 
is als het oog wanneer we de gordijnen sluiten en de buitenwereld niet meer 
waarnemen maar op de andere kant van het glas nog steeds weerspiegeld blijft. 
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Waarnemen is een als ‘lichamelijke inherentie’ een vorm van ‘co-existentie’ 
‘ communicatie’. De waarnemer en het waargenomene staan niet als uiterste 
tegenover elkaar, maar wisselen zich aan elkaar uit(echange), verbinden zich 
met elkaar( accouplement’) 

Het raam is eveneens een vorm van communicatie waar de beelden van bin-
nen en  buiten samen bestaan en zich met elkaar vermengen.
Het raam is dus als een membraam waar binnen en buiten elkaar raken. Een 
deel van de beelden van binnen blijft hangen in het raam evenals een deel 
van de beelden van buiten. Deze hechten zich aan elkaar een vormen zo een 
nieuw beeld. Het beeld in het raam verbeeldt hoe ik mijn ervaringswereld zou 
kunnen benaderen. Een visuele metafoor voor mijn belevingswereld, die te 
beschrijven is in termen van uitwisseling en versmelting. Ik ben binnen en de 
ander is buiten. Sluit ik mijn ogen of gordijnen dan bestaat de ander visueel 
niet meer voor mij maar is deze er nog steeds. Ontmoeten onze blikken elkaar 
dan verdwijnt de een niet in de blik van de ander zoals Sartre beschrijft of ve-
randert niet door de perceptie van de ander van vorm. Wat we zien in het glas 
van het raam is de versmelting van beiden. De aanschouwer en aanschouwde 
zijn beiden subject en object tegelijk. Hoe we onszelf moeten omschrijven is 
dan ook in termen van versmelting. Wat we zijn hangt in tussen de waarne-
mende en de waargenomen ik in; de ervarende ik.

De	afbeelding	als	afdruk

Anders dan de glimmende vlakken van de spiegel en het raam die onze ref lec-
tie toont, deels of volledig, is de afbeelding stil, zonder beweging. Waneer we 
naar links stappen verandert ons perspectief maar binnen het vlak verschuift 
er niets. De foto is even gedetailleerd. Kijk ik in de spiegel en probeer ik niet te 
bewegen dan nog kan het beeld tegenover mij nooit worden wat de afbeelding 
is. Ik zou moeten stoppen met ademen en knipperen.  De afbeelding is gef ix-
eerd en daarmee eveneens een beeld dat nooit weer verkregen kan worden. We 
kunnen nu ook anders naar onszelf kijken dan waneer we staren naar onze di-
recte weerspiegeling. De afbeelding als object en gegeven zal niet veranderen 
al gingen wij op afstand staan of sloten we onze ogen.

If we examine a work of ordinary art, by means of a powerful microscope, 
all traces of resemblance to nature will disappear-but the closest scrutiny of 
the photogenic drawing discloses only a more absolute truth, a more perfect 
identity of aspect with the thing represented. The variations of shade, and the 
gradations of both linear and aerial perspective are those of truth itself in it’s 
supremeness of it’s perfection.12

  
The image acts upon us through its origin in the being of the model; it is the 
model. 13  

  
Wij zijn dat model op de foto en we zijn tegelijk de persoon die naar de af-
beelding kijkt. We kunnen toch een onderscheidt maken tussen wat te zien 
is op de foto en wat we nu ervaren. We zien onszelf op de foto voor ons en 
hebben dus al ontdekt dat de afbeelding als object zelf niet verandert als wij 
bewegen. Daarin verschilt het beeld dus al van het spiegelbeeld. Kijken we 
door het raam of in de spiegel dan zouden we kunnen zeggen dat het moment 
zichtbaar is en hoewel ook een moment sterk voelbaar is waneer we naar de 
afbeelding van onszelf kijken is er een groot verschil. De afbeelding toont ons 
een persoon, op een bepaalde tijd om een zekere plek.
De tijd is een belangrijk element in de ervaring van de foto.

The name of photography’s noeme that-has –been” 14
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A photograph is not only an image… it is also a trace, something directly sten-
ciled off the real, like a footprint or a death mask. 15

We kunnen een opdeling maken; we hebben sporen die een afdruk zijn 
van een object dat nu afwezig is. Er zijn ook sporen die een deel zijn ge-
weest van een ander object dat nu afwezig is en dus incompleet.

De foto is afhankelijk van de bron waar ze een afdruk van is. Tegelijk laat de 
foto zien waar ze een afdruk van is. De foto is zo dus een spoor dat de afwezige 
bron kan tonen. Aangezien we deze kwaliteit kennen schept dit spoor dat zijn 
afwezige bron afbeeldt een gevoel van nabijheid wanneer hij aanschouwd 
wordt. 
De foto doet ons beseffen dat we niet slechts nu en hier zijn maar dat we ons 
eerder ook bevonden op een plek in de tijd en anderen ons bekeken. De af-
beelding kan functioneren als een tastbaar bewijs  of misschien als een anker 
waarmee we onszelf kunnen stilleggen in de werkelijke wereld. De afbeelding 
toont ons de bewijsbare aanwezigheid van een solide belichaming  van een 
zelf.

De essentie van de foto is af te beelden echter zal de foto zichzelf nooit af-
beelden lijkt niet op te gaan. De foto is heel goed in staat zichzelf af te beelden. 

Het grote verschil met het oog, de spiegel en het raam is dat deze allen als me-
dium fungeren. Ze hebben ze een zekere rol in het creëren van het beeld. De 
afbeelding echter is de uitkomst van een ander medium namelijk de camera. 
Het lichaam verliest daarmee de mogelijkheid de afbeelding nog te manipul-
eren in zijn vorm. Het lichaam is slechts getuige maar wordt in beleving wel 
direct verwezen naar de bron.

In de omschrijvingen van de ervaring van het oog en de spiegel was er sprake 
van een vlak dat tussen de objecten en het ervarende lichaam in lag. In het 
raam zagen we dit vlak. In de ervaring van de afbeelding ga ik er dus eveneens 
vanuit dat er zich tussen de afbeelding en het ervarende lichaam een soort 
gelijk vlak bevindt. Waneer ik kijk naar de afbeelding die mij een vorm van 
mijzelf toont op een andere tijd en een andere plek ervaar ik mijn zijn als de 
versmelting tussen de vorm van mijzelf in het verleden en het nu. Ik ben een 
versmelting van wat ik toen was en wat ik nu ben. Maar mijn perceptie van 
die vorm van mijzelf in het verleden is veranderlijk en altijd transformerend.

Conclusie	

In een geconstrueerde ruimte bevinden zich een spiegel, een raam, een af-
beelding en ikzelf. Ik  onderzocht de visuele ervaring van deze objecten. De 
manier waarop ik deze zou ervaren in visuele termen. Zo werden  evenals 
de drie bovengenoemde objecten ook mijn ogen objecten die ik onderzocht. 
Ik stelde vast dat de spiegel, het raam en mijn oog fungeerde als medium, 
objecten die zich tussen iets bevinden, objecten waarin informatie wordt op-
genomen en vervolgens weer wordt uitgedragen. Ik definieer mijn ogen als 
medium en definieer zo mijn rol als kijker aangezien mijn ogen zich niet los 
van mijn lichaam kunnen maken. Ik concludeer vervolgens dat het lichaam 
eveneens fungeert als een medium. Het lichaam neemt beelden op al een spons 
die vervolgens weer wordt uigewrongen. Het water dat de spons opnam is nu 
net iets warmer of vermengt met zeep. Zo zijn ook mijn waarnemingen van de 
objecten anders wanneer ze door mij zijn waargenomen. 
De spiegel is een object dat bestaat bij de gratie van dat wat hij ref lecteert en 
is zo een object waarvan zijn onzichtbaarheid een van zijn belangrijkste kara-
kteristieken is. Dit ref lectieve karakter is soms gemakkelijk te verwarren met 
een transparant karakter. In ervaring lijkt de spiegel soms een opening te zijn 
waardoor aan de andere kant een virtuele ruimte te zien is. Deze ruimte aan 
de overkant verwijst mij naar de ruimte waar ik werkelijk ben aangezien ik mij 
niet in de ruimte kan bevinden die ik aan de overkant zie. Ik concludeer dat 
de spiegel een doorgang naar een virtuele ruimte is. Verschuift mijn ervaring 
naar deze virtuele ruimte dan kan ik deze benoemen als onwerkelijk en zo 
verschuift mijn ervaring terug naar de ruimte waar ik mij werkelijk bevindt. 
Nu ik de ruimte in de spiegel heb benoemt verschuif ik mijn focus naar degene 
die zich in de ruimte tegenover mij bevindt, mijn weerspiegeling. 

Volgens Lacan zie ik door de spiegel mijzelf maar in een geobjectiveerde vorm. 
Anderen zijn voor mij eveneens als objecten en dus is de spiegel zo een mid-
del waarmee ik mijzelf transformeer tot een beeld dat ik kan ervaren zoals ik 
het beeld van een ander ervaar. Ook wordt de spiegel volgens hem een middel 
waarmee ik de manier waarop anderen mij kunnen waarnemen kan manipul-
eren. Voor Lacan kijk ik in de Spiegel alsof ik mijzelf zie vanaf de andere kant 
van een openstaand raam.
Gebruik ik Bergsons termen dan verdwijnt mijn spiegelbeeld in mijn ogen. 
Vervolgens is het alsof ik een door mijn lichaam aangepast beeld projecteer op 
het oppervlak van de spiegel. Met dit door mij geproduceerde beeld gebeurd 
daarop hetzelfde. Ik gebruik een interpretatie van Merleau Ponty’s termen om 
tot een omschrijving te komen van de ervaring van mijn spiegelbeeld. Als van 
twee kanten zowel vanaf de spiegel als vanaf mijn lichaam worden beelden ge-
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produceerd, nu verstrengelen deze zich met elkaar in het midden. Alsof twee 
projectoren op een transparant scherm beelden projecteren die vervolgens niet 
meer uit elkaar te halen zijn. 

In Merleau Ponty’s termen versmelten mijn spiegelbeeld dat ik mentaal ervaar 
en de fysieke ervaring van mijn lichaam zich zoals in het gesloten raam de 
weerspiegeling van binnen en buiten zich met elkaar vermengen.
Door het raam ervaren we de blik van de ander. Deze is volgens Sartre een 
vijandige blik die ons verandert in objecten. Ik word zo herleid tot een ding, 
iets wat niet in essentie van mijn zijn besloten ligt. Ik concludeer vervolgens 
dat ik bekijk maar ook bekeken wordt en dat wat ik ben een vervlechting is van 
deze twee bestaande vormen van mijzelf. 

Dan bekijk ik als laatst mijn eigen afbeelding. Ik definieer de foto als een rest 
of een afdruk van een vorm van mijzelf zoals die er eerder was. Anders dan 
een voetafdruk is de foto een afdruk die datgene waar hij een afdruk van is 
ook afbeeldt. Hoe ik dit beeldt vervolgens ervaar is te omschrijven in dezelfde 
termen als de ervaring van mijn spiegelbeeld en de ervaring van de blik van 
de ander. De foto toont een vorm van mijzelf zoals deze er was in het verleden. 
Mijn lichaam bevindt zich in het nu en vervlecht zich met de ervaring van de 
vorm zoals deze er was op een ander tijdstip en op een andere plek.

Conclusie	(b)

Ik concentreerde mij op wat mij toe kwam in een geconstrueerd veld van 
onderzoek en hoopte tot nieuwe inzichten te komen. Nu in de conclusie van 
mijn scriptie wil ik terug gaan naar een productie gerichte opsomming van 
mijn ondervindingen.
De vragen die ik mijzelf en anderen stel staan altijd in het licht van mijn eigen 
fascinaties, wensen en doelen. Die wensen zijn onder anderen om tot een be-
grip te komen van de mogelijkheden die in bepaalde beelden besloten liggen. 
Mijn doel is zelf beelden te maken die door mij gewenste kwaliteiten met zich 
meedragen. 
Mijn conclusie bestaat niet uit beweringen en uitkomsten maar mogelijkheden 
en kwaliteiten die in beelden aanwezig kunnen zijn. Zo eindig ik met nieuwe 
vragen en parameters waaraan ik mijn eigen beelden of die van anderen kan 
testen. Zo blijf ik gestimuleerd om verder te onderzoeken en maken. Ik zal nu 
een aantal fragmenten uit de tekst formuleren in productie gerichte termen die 
misschien niet eigen zijn aan hun originele verband;
Ook zal ik de weerlegde beweringen uit de tekst opnieuw gebruiken als          
waarheden wanneer deze nog steeds kunnen functioneren als drijfveren voor 

het produceren van visueel werk. Beweringen, stellingen en vragen in een 
tekstueel verband met een lineaire structuur zijn anders dan een onderzoek in 
beeldende termen. We zouden deze scriptie dus kunnen zien als het eerste deel 
van een meerdelig onderzoek.

•	 Een beeld kan bestaan uit alles wat het niet is, alles waaruit het niet besta-
at. We zouden een beeld kunnen construeren in termen van leegte. Al-
sof we al het transparante dat het beeld omringd solide maken om zo te 
def iniëren wat we voor ons hebben.

•	 Een beeld kan bestaan door de investering van mijn lichaam. Mijn li-
chaam is centrum van mijn waarnemingen. Alles stroomt door mij heen 
alsof alles dat mij toekomt zich door mijn poriën naar binnen wringt en 
in een vorm die gebonden is aan die van mijn lichaam weer naar buiten 
stroomt.

•	 Het beeld kan samen met het lichaam een derde dimensie creëren. Als 
een nieuw beeld dat tussen het lichaam en het beeld in zweeft. Met een 
investering vanaf beide zijden. Zo ontstaat er een contact oppervlak.

•	 Deze derde dimensie kan ook ontstaan tussen twee lichamen in de uitwis-
seling van blikken. Het contact met de ander maakt mij subject/object 
en de ander subject/object. De blikken vervlechten zich en weven zo een 
membraam dat tussen hen in hangt.

•	 Een beeld kan in oppervlak afwezig zijn en zichzelf opofferen voor dat wat 
verbeeldt moet worden. 

•	 Een beeld kan zich transformeren tot een plaats. Het kan zich manifesteren 
als een plek die niet overeenkomt met een andere plek maar sterk gelijkend 
is en zo de geloofwaardigheid te verkrijgen een locatie te zijn. 

•	 Een beeld kan een onwerkelijke verwijzing zijn naar het werkelijke. Bezit 
een beeld de karakteristieke van iets aanwijsbaars maar komt hij hiermee 
niet geheel overeen dan kan het beeld als een virtuele wijzer de kijker ter-
ugsturen naar een werkelijke plek of beeld.

•	 Het beeld kan afkomstig zijn van een bron, of juist bronloos zijn.  Een 
beeld kan zijn bron tonen of deze kan totaal afwezig zijn.

•	 Een beeld kan ons absorberen en wegzuigen in zijn verdwijnpunt.
•	 De blik van de ander kan mij absorberen en wegzuigen in zijn verdwijn-

punt en zo kan ik eveneens een ander wegzuigen in mijn verdwijnpunt.

Conclusie Conclusie (b)
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