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Ik hou van sterke - revelerende en fascinerende - beelden.
Daarom kan ik me niet inschrijven in de recente ontwikkeling van de
schilderkunst of de fotografie, waar zulke beelden almaar schaarser
worden.
Beide takken van de beeldproductie zijn verwikkeld geraakt in een hopeloze loopgravenoorlog waarin ze diametraal tegenovergestelde posities
innemen,zodat ze almaar verder afwijken van de hoofdweg en gedoemd
zijn verzeild te raken in doodlopende straatjes.
Terwijl schilderkunst dreigt te verworden tot tentoongestelde werkelijkheid, design, goedkope (kunst)filosofie, of lege revolutionaire geste, lijkt
de fotografie in toenemende mate gebiologeerd door het documenteren
of dupliceren van het bestaande - hoe interessant dat ook moge wezen
- voor zover ze zich al niet geheel en al verliest in het oplossen van de
technisch problemen die zich stellen bij het weergeven van de bestaande werkelijkheid.
Uitgerekend de digitale revolutie opent nieuwe perspectieven om de
fotografie te verlossen uit haar afhankelijkheid van het bestaande, dat
voortaan moeiteloos kan worden omgevormd tot een zelfgeschapen
werkelijkheid van een hogere orde: de wereld van de kunst.
Daarom opteerde ik niet alleen voor het gebruik van de digitale
camera en digitale beeldbewerking, maar ook voor het immateriële
digitale scherm, dat van binnenuit wordt belicht, en dat pas de digitale
productie van het beeld voltooit - in de hoop dat een verdere ontwikkeling van de technologie van het scherm het zal toelaten om het digitale
beeld niet langer te moeten omzetten in een gedrukt, reflecterend oppervlak. Daarom ook weiger ik mijn werk te subsumeren onder categorieën
zoals ‘fotografie’ of ‘schilderkunst, en noem ik ze liever ondubbelzinnig
en ter zake ‘beelden’ - wat de bijkomende charme heeft dat ze duidelijk
worden onderscheiden van al de pseudokunst die
in het beste geval de ‘kunst is van het .....’, maar in
geen geval ‘de kunst van het maken van beelden’,
en dat ik mijn beelden kan inschrijven in de traditie
van de grote meesters waaraan ik me ten zeerste
schatplichtig voel.
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voortekens van de onschuld
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.
William Blake, Auguries of Innocence.

DE MASSA IN HET BEELD
‘Auguries of Innocence’ is een reeks van zeven beelden gewijd aan het
verschijnsel van de massa’.
De massa - geen voor de hand liggend onderwerp. Want, het mag een
paradox van jewelste heten dat uitgerekend de massa, die de laatste
honderd jaar steeds nadrukkelijker in het wereldgebeuren op de voorgrond trad, gedurende diezelfde periode in de traditionele beeldende
kunst zo goed als volledig uit het beeld werd verbannen. Alleen in de
journalistieke fotografie kwam het onderwerp afdoende aan bod. Maar
daar gaat het steeds om concrete massa’s in concrete historische situaties. En dat dreigt het onderwerp meteen van de algemeenheid te
beroven, die het boven het puur documentaire - hoe pakkend ook - moet
verheffen. Want, om maar één voorbeeld te geven: nog de beste foto
van de Berlijnse muur berooft ons van de blik op al die andere muren uit
de wereldgeschiedenis die met gelijkaardige bedoelingen werden opgericht: van de Chinese Muur en de Muur van Hadrianus, tot de Atlantik Wall, de Mexicaanse Muur en de Separation Wall - om nog maar te
zwijgen van de veel talrijker onzichtbare muren die worden opgetrokken
door het pure bezit van een paspoort of het dragen van religieuze symbolen. In het handgemaakte beeld is het probleem zoveel evidenter op
te lossen door terug te grijpen naar historische, mythische of religieuze
‘oervoorbeelden’ - of beter nog: naar imaginaire massa’s kortweg. Juist
daarom vraagt de afwezigheid van de massa op het doek des te dringender om een verklaring.
Naar mijn mening zijn daarvoor zowel inhoudelijke als technische redenen aan te voeren.
Om te beginnen is er van de massa in het alledaagse leven niets te
merken. Ze wordt pas zichtbaar als de leden ervan zich uit hun dagelijkse doen terugtrekken om zich allen op hetzelfde tijdstip op éénzelfde
plaats te verzamelen. Daarom heeft het verschijnen van massa’s altijd
iets van een epifanie. En die epifanie gaat in de regel gepaard met een
doorbraak. Wat daarbij doorbreekt is niet alleen het het gevoel van verbondenheid dat door alle leden van de gemeenschap vaart, maar vooral
de vijandige gevoelens tegenover degenen die geen deel uitmaken van
de groep - de leken, heidenen of de vijanden. Tegelijk ontkracht het gemeenschapsgevoel ook de bindingen aan de kleinere sociale formaties
waarin de alledaagse mens zich beweegt - het duidelijkst in de orgie die
de bestaande liefdesbanden in vraag stelt. Dat heeft een dubbel gevolg.
Vaak schamen mensen zich achteraf om wat ze als lid van de gemeenschap hebben gevoeld, of voelen ze zich schuldig om wat ze in die
hoedanigheid hebben gedaan - en die schaamte en schuld maakt dat
ze niet graag worden herinnerd aan hun opgang in de gemeenschap.
Maar zwaarder nog weegt het feit dat de epifanie van de massa achter
de euforie van de orgiastische verbondenheid iets heel unheimlichs doet
opduiken, dat we maar al te graag buiten ons bewustzijn verbannen: dat

elke gemeenschap in de eerste plaats uitsluit, en wel met een radicaliteit, waarvan de verbetenheid in de concurrentiestrijd tussen families,
kerngezinnen of (groepen van samenwerkende) individuen slechts een
zwakke afglans is.
Dat is er ongetwijfeld de reden voor waarom de mensen zich zo graag in
de private wereld terugtrekken. Dat weerspiegelt zich ook in het beeld.
Zeker, lange tijd beheerste de massa, zij het dan in de regel verpersoonlijkt in goden of koningen, het beeld. Maar het is pas als figuren zoals
Goya de keerzijde van hun triomfalistische optreden meedogenloos in
beeld brachten, dat het thema geleidelijk werd afgevoerd ten voordele
van meer private thema’s. En onder de private thema’s is het de erotiek
die hoe langer hoe meer de meeste belangstelling wegdraagt - uitgerekend de dimensie die de uiterste ontkenning van elk sociaal bestaan
inhoudt.
Ongetwijfeld ligt het bovenstaande aan de basis van wat wij het ‘mimetisch taboe’ noemen: een veralgemeende afkeer voor het ‘literaire’ of
‘narratieve’ aspect die verantwoordelijk is voor het bannen van inhoud
als zodanig. En dat taboe treft niet alleen het private, inzonderheid het
erotische, maar bij uitstek de massa.
Bij het maken van ‘Auguries of Innocence’ moest dit inhoudelijke taboe doorbroken. Zeven verschijningswijzen van de massa dienden zich
aan. We ordenden ze rond het centrale beeld ‘Defying Moses’ waarin
gemeenschap zich opmaakt om de rangen te sluiten en daarbij de rest
van de mensheid uit te sluiten - tegen het gebod van Mozes in om geen
particuliere goden te aanbidden. Daarrond construeerden we drie paren
van tegenstellingen. In ‘The Wall’ laten we de reactie van de uitgeslotenen zien. In de tegenhanger van dit beeld ‘Und von den Städten wird
bleiben....’ tonen we welk lot de glans is beschoren waarrond de muur
wordt opgetrokken: zolang niet aan Mozes gebod wordt gehoorzaamd,
zal de dodendans der culturen doorgaan. Een tweede as wordt gevormd
door de beelden ‘Fight’ en ‘Flight’: de beide activiteiten die voorafgaan
aan de opgang van de schijnbaar op zichzelf besloten gemeenschap.
En in een derde as rond het centrale beeld wordt getoond wat het uiteindelijke lot is van de enkeling - dit merkwaardige bijproduct van de interne contradicties van elke particuliere gemeenschapsvorming: uitsluiting
of resignatie.
DE EXPRESSIE
Niet alleen inhoudelijk, ook technisch gezien brengt het uitbeelden van
de massa zijn eigen problemen met zich. Bij een portret is het gelaat
als spiegel van de ziel te zien. Bij de buste komen ook de gebaren in
beeld, en bij het portret ten voeten uit ook nog de lichaamshouding.
Verschijnt er een tweede persoon in het beeld, dan neemt het belang
van de lichaamshoudingen nog meer toe, zoals in een Madonna en kind,

het Joodse Bruidspaar, of Kaïn en Abel. Bij grotere groepen neemt het
aandeel van de meer expressieve gelaatsuitdrukkingen en gebaren af
ten gunste van de lichaamshouding. Alleen grote kunstenaars slagen
er dan in de drie elementen in perfect evenwicht te houden: denk maar
aan topwerken zoals het Laatste Avondmaal van da Vinci. Maar die taak
wordt haast ondoenbaar als er grote massa’s in beeld worden gebracht.
De expressieve kracht van de gelaatsuitdrukking verdwijnt bijna geheel
op de achtergrond. Alleen in sommige gevallen kunnen gebaren nog
enige rol spelen - denk aan de opgestoken vuisten van een woedende
menigte, of aan de lansen en vlaggen die functioneren als verlengde van
de armen. En de interactie van houdingen, die in kleine groepen nog erg
complex kan zijn, maakt plaats voor elementaire patronen: ofwel ongeordende spreiding, zoals op een plein of een strand, ofwel elementaire
patronen zoals rijen die ofwel elkaar opvolgen (stoeten, processies of
militaire parades), ofwel concentrisch om elkaar cirkelen (amfitheaters,
concertzalen of sportstadia). Dat zijn visueel gezien hoogst oninteressante composities, die ook inhoudelijk niet veel vertellen over wat de
massa intern beweegt. De massa in beeld brengen is dan ook een zeer
ondankbare opgave, zeker voor het stilstaande beeld - al zijn er ook
hier weer grandioze uitzonderingen, zoals de Val van de Engelen van
Rubens, waar de dynamiek van het groepsgebeuren is uitgedrukt in een
overkoepelende spiraalbeweging.
Om dit probleem op te lossen zochten we in de eerste plaats naar visueel meer boeiende composities van het massagebeuren.
In ‘’Flight’ ontvouwden we een brede waaier van vluchtpatronen: van los
verspreide enkelingen, over rijen van voetgangers of ruiters achter elkaar tot de dichtere groeperingen die zich vormen als tientallen mensen
zich voortbewegen op open terrein.
details ‘flight’

Deze uiteenlopende formaties zijn zelf weer in een complex organisch
patroon gespreid over de glooiingen en kloven in het landschap dat
schouwtoneel is voor de massale vlucht. De spreiding is daarbij niet
alleen ruimtelijk, maar ook tijdelijk: terwijl het voetvolk zich stapsgewijs
voortbeweegt, galopperen de ruiterser in een andere tijdsmaat door
heen.

In ‘The Wall’ laten we een zevental massa’s tot stilstand komen voor een
muur die hun de toegang verspert tot wat aan de einder opdoemt.
detail: the wall

Een voorhoede is in een langgerekte rij frontaal tot stilstand gekomen bij
de aanblik van de muur. Van een tweede, derde en vierde golf spreiden
alleen de voorste gelederen zich in de breedte, terwijl de volgers nog
nietsvermoedend blijven toestromen. En dat is pas goed het geval met
de veel talrijker vijfde, zesde en zevende golf die nauwelijks zichtbaar uit
het duister opdoemen.
Al slaagden we er zodoende in de uitdrukkingskracht van de massa
te doen toenemen, de mogelijkheden blijven beperkt. Met name voor
Defying Moses dachten we aanvankelijk aan een stroom mensen die
cirkelt rond een centrum - het Gouden Kalf. Maar we kozen uiteindelijk
voor een meer suggestieve oplossing. Enerzijds lieten we de gemeenschap zien alvorens ze tot stand komt: terwijl haar leden zich in optocht
naar de plaats van samenkomst begeven. Daardoor gaat alle verwachting uit naar wat er komen gaat. En wat te gebeuren staat valt alleen af
te lezen van de plaats waar het gebeuren zich straks zal voltrekken:
daar zijn twee spiralen in elkaar verstrengeld die draaien in tegengestelde zin, een naar de kloof in het midden toe, de andere naar de open
ruimte rond de besloten plaats van het gebeuren. Dat bewegingspatroon vertelt meer over de krachten die werkzaam zijn in de massa dan
de concrete formatie waarin ze straks op die plaats zullen opgaan.
Al deze pogingen stellen alleen maar des te scherper in het daglicht
hoe weinig expressief een massa wel is: ze heeft geen ‘gezicht’. Gelukkig brengt dezelfde beweging die de gelaatsuitdrukkingen, de gebaren en de lichaamshoudingen aan het zicht onttrekt, ook het landschap in beeld waarin de massa zich beweegt. Het wordt daardoor
voorbestemd om de expressieve leemte te vullen die wordt geschapen door de toenemende afstand, en zo tot plaatsvervangende spiegel van de massaziel te worden - waarom we voor dit genre de naam
‘mass-scape’ bedachten, een verdichting van ‘landscape’ en ‘mass

scene’. De methode wordt al gebruikt door Virgil Brill, die daarbovenop ook nog zijn toevlucht neemt tot suggestieve ondertitels. Al in The
Wall komt de beweging vanuit het duister naar het licht het aanspoelen
van de golven versterken, terwijl het tegelijk te zien geeft wat de massa
beweegt: vanuit het duistere buitenwereldse is ze op weg naar de wereld die zich aandient als een lichtende luchtspiegeling. Ook in Fight
maakt pas het landschap duidelijk waar de vechtende mee bezig zijn:
elkaar onder een duistere hemel van de top in de afgrond te storten.

In Flight geeft het desolate landschap, waarin de sporen van een zondvloed zijn vervat die - tegen de richting van de vluchtenden in - ooit over
het land spoelde, de vijandigheid van de omgeving weer en de verlatenheid waarin ze zijn terechtgekomen. En vooral in The Scapegoat’ is het de
drukkende hemel des onheils en de vernauwende ruimte onder de wolken
die aangeeft wat er zich nauwelijks merkbaar in dat landschap afspeelt:

En dat geldt nog meer voor de bergen in de tegenhanger van dit beeld,
Der Abschied:
detail

HET PERSPECTIEF
Hetzelfde afstand nemen waardoor we voeling dreigen te verliezen met
wat de massa beweegt, leidt ook tot een zich distantiëren van het gebeuren. Terwijl een portret ons aankijkt, of terwijl we bij een moeder en
kind als toeschouwende partij in het beeld worden betrokken, betekent
het neerkijken op een massa noodzakelijkerwijze dat we uit het beeld worden geweerd en tot de status van buitenstaanders worden herleid. Dat
komt enerzijds tegemoet aan onze neiging om het groepsgebeuren uit het
bewustzijn te bannen. Maar anderzijds laat die grote afstand ons toe dit
duistere aspect van het menselijk bestaan ongestoord onder ogen te zien.
Daarin sluit Auguries of Innocence aan bij de traditie van de Vlaamse landschapschilderkunst, waarin historische, bijbelse of mythologische taferelen worden herleid tot perifeer gebeuren in een landschap. Dit uitzoomen
kreeg een nieuwe lading bij figuren als Brueghel die de ‘historische’ gebeurtenissen relativeerde door ze te plaatsen in de context van de gestage
voortgang van het alledaagse ‘niet-historische’. In Auguries of Innocence
wordt de afstand tot het gebeuren nog opgedreven: als doorheen een telescoop kijken we vanuit de ruimte neer op het gebeuren dat zich afspeelt
op de aardkorst onder ons. En juist daardoor kan het zich terugtrekken
omslaan in een nieuwe betrokkenheid op een hoger niveau: het is alsof we
ook afstand nemen van ons eigen beperkte ik en ons vereenzelvigen met
Schopenhauers Wereldwil. Of, om het moderner uit te drukken: dat we de
verschrikking van massagebeurtenissen, bij uitstek die van de oorlog, uitsluiting en onderdrukking als ons eigen biologische wezen herkennen - als
onze diepste menselijke natuur.
Doordat de afstand zo groot is geworden, dreigt de massa niet alleen te
verdwijnen in het landschap, het landschap zelf wordt tot fragment dat
opdoemt uit het duister van de lege ruimte waarin onze planeet rondcirkelt.
Het fundamentele menselijke drama waarvan wij zeven gedaanten laten
zien, wordt daardoor tot een futiel gebeuren te midden van de kosmische
onverschilligheid. Aanvankelijk dringt zich voor het oog van de toeschouwer alleen het landschap op dat opdoemt uit het duister. Pas daarna dringen zich geleidelijk de onooglijke figuurtjes op waar het hem eigenlijk om
is te doen, en die als het ware het ‘lichaam’ vormen bij de ziel die uit het
landschap spreekt.

AUGURIES OF INNOCENCE
Maar het is pas als we inzoomen op wat in het beeld door de telescopische afstand haast onkenbaar is geworden, dat het perspectief op deze
duistere achterkant in zijn tegendeel verkeert. Want juist door voeling te
krijgen met die aspecten van onze natuur die we uit ons bewustzijn wilden
verdrijven, worden in ons andere krachten gemobiliseerd, die evenzeer tot
onze natuur behoren: de lichtende keerzijde van gemeenschapsvorming
is immers dat binnen de groep de mensen in principe tot medemensen
worden gepromoveerd.
En dat levert ons meteen de sleutel tot het begrip van de titel Auguries of
Innocence. Dat de onschuld slechts een voorteken is, impliceert immers
dat wij leven in het tijdperk van de schuld. Schuld die de voorbode is
van de onschuld. Want, anders dan met de seksuele liefde, die zelf de
krachten in zich bergt die haar finaal dreigen te ondergraven (zie ‘De Extasen van Eros’), draagt de dynamiek van de menselijke groepsvorming - al
wordt die fundamenteel gedreven door het verschijnsel van de coöperatieve agressie - de krachten in zich die uiteindelijk elke discriminerende
groepsvorming overbodig zullen maken, zoals we zullen aantonen in ons
boek ‘De evolutie van het Geweten’. De geschiedenis van de menselijke groepsvorming toont immers ondubbelzinnig dat de mens opgaat in
steeds grotere gehelen: van hordes, over stammen, naar (conglomeraten
van)steeds grotere staten enerzijds en steeds omvattender wereldgodsdiensten anderzijds. Al betekent elke nieuwe schaalvergroting voorlopig
alleen maar dat weer nieuwe scheidslijnen worden getrokken, die beweging moet uiteindelijk noodzakelijkerwijze uitmonden in de vorming van
één enkele omvattende wereldgemeenschap. De inmiddels indrukwekkende gemeenschappen die de monotheïstische goden rond zich wisten
uit te bouwen zijn daarvan de militaire ontmande voorafspiegelingen
- de auguren - maar tevens ook de belangrijkste hinderpalen.
En hoe luguber deze auguren wel zijn, hebben we trachten uit te beelden
in het centrale beeld ‘Defying Moses’. Want het is maar de vraag of we
de Armageddons zullen overleven die ons in afwachting, op dit cruciale
scharniermoment in de wereldgeschiedenis, ongetwijfeld nog te wachten
staan.

seize obscurs objets de désir

seize obscurs objets de désir
Kunst geeft niet het zichtbare weer,
kunst maakt zichtbaar
Paul Klee
WEG VAN DE MENSELIJKE FIGUUR
Nadat ik in ‘Sans tête(s)’ het menselijke naakt, en in ‘Auguries of Innocence’ de menselijke groep in beeld heb gebracht, wilde ik in een nieuwe reeks ‘Seize obscurs objets de désir’ een geheel nieuw terrein verkennen: dat van imaginaire niet-menselijke entiteiten.
Al betekent dat niet dat ik ook de mens als zodanig links liet liggen. Ik
stelde me integendeel de opgave om juist door het opvoeren van zelfgeschapen entiteiten dimensies van het menselijke bestaan te openbaren die onmogelijk door de menselijke figuur kunnen worden ontsluierd.
Want dat menselijk lichaam van ons heeft zo zijn gebreken: niet alleen is
het onderhevig aan ziekte en verval, meer nog dan woorden schiet het
vooral schromelijk tekort als het erop aan komt om kenbaar te maken wat
het innerlijk beweegt. Daarom besloot ik aan te sluiten bij een tendens
in de schilderkunst die zich steeds verder van de menselijke figuur verwijdert, en daarbij eerst de mogelijkheden ontdekt om het landschap en
het stilleven tot spreken te brengen, om uiteindelijk in de abstracte kunst
daartoe eigenhandig geometrische of organische entiteiten in het leven
te roepen. Al bleven de mogelijkheden van dit laatste terrein grotendeels
braak liggen vanwege de antimimetische ijver die abstracte kunstenaars
ervan weerhield niet zozeer de vereiste vormelijke rijkdom te ontplooien,
dan wel de nodige sleutels voor een antropomorfe lectuur in te bouwen.
In ‘Seize obscurs objets de désir’ wilde ik dit braakliggend terrein ontginnen.

HET DUBBELBEELD
Er zit enige ironie in het feit dat uitgerekend de fotografie, die aan de oorsprong ligt van de boven vermelde antimimetische ijver in de schilderkunst, een uitgelezen methode aanreikt om niet-menselijke dragers voor
de uitbeelding van het menselijk drama te vinden zonder te vervallen
in het reductionisme van de abstracte kunst. De fotograaf kan immers
naast niet mis te verstane visuele configuraties die ons de bestaande
werkelijkheid laten zien ook mis te verstane configuraties fotograferen
die ons een onbestaande werkelijkheid suggereren: in plaats van zoals
da Vinci de fantastische landschappen te schilderen die hij ontwaarde in
een bemoste muur, kan hij de muur zelf fotograferen. Ik gebruikte de methode al in ‘Sans tête(s)’. Maar, terwijl in ‘Sans tête(s)’ het dubbelkarakter van het beeld doelbewust werd behouden - er is een betekenisvolle
inhoudelijke relatie tussen het lichaam in verval en het beeld waarin het

werd getransformeerd - werden hier alle sporen van het uitgangspunt
doelbewust uitgewist. Een eerste reden waarom mijn ‘objets de désir’
‘obscurs’ heten: het is onmogelijk te achterhalen van welk stuk werkelijkheid werd uitgegaan. Dit keer wilde ik op zichzelf staande, enkelvoudige
- niet-polymorfe, maar ongebroken - beelden maken. De techniek van
het dubbelbeeld moest me alleen toelaten om - zonder toevlucht tot de
vaak al te goedkope transformatietechnieken van de donkere kamer of
fotoshop - te ontsnappen aan het onvermogen van het bestaande om in
zijn uiterlijke verschijning te tonen wat het innerlijk beweegt.
ATTRAPE- DÉSIR
Bij de techniek van het dubbelbeeld werken visuele configuraties als
een magneten die beelden aantrekken. Het gaat hier per definitie niet
om beelden die doelbewust in die configuraties worden geprojecteerd,
maar integendeel om beelden die er ongevraagd uit opduiken. In die
zin werken ‘gevonden’ visuele configuraties als een ‘attrape-désir’. Wat
een vaak verborgen leven in ons innerlijk leidt, doemt plotseling als verschijning voor ons op. In een eerste fase ervaren we deze epifanie als
een vondst, een ‘image trouvée’. Maar dat dit beeld ons zo mateloos
blijft intrigeren, doet in een tweede fase het vermoeden rijzen dat we
alleen maar vonden wat we eerst zelf hadden verstopt. Wat deze zelfgeschapen wezens voor onze ogen opvoeren, herkennen we uiteindelijk als iets wat ook ons in ons diepste innerlijk drijft. Al is het dan weer
bevreemdend om vast te stellen dat dat diepste innerlijk daar voor onze
ogen waarneembaar wordt uitgedrukt in de uiterlijke verschijning van
een vreemd en onbestaand wezen. Alsof we in die vreemde entiteit zouden zijn neergedaald als in ons ware lichaam. Tweede reden waarom
mijn ‘objets de désir’ ‘obscurs’ heten...
NOCH ‘SCHILDERKUNST’, NOCH ‘FOTOGRAFIE’
Zodoende lever ik niet alleen kritiek op de fotografie, die zich door de
ontwikkelingen in de schilderkunst al te gemakkelijk liet reduceren tot
‘slaafse weergave van de bestaande werkelijkheid’, maar evenzeer op
de moderne schilderkunst die zich omgekeerd tegen de fotografie afzette door zich te verschansen in het gebied van de (expressionistisch)
‘gedeformeerde’, ‘surrealistische’ of ‘abstracte’ werkelijkheid. Daardoor
ontzegde ze zich niet alleen de charmes van de vanzelfsprekende
schoonheid die eigen is aan de verschijning in de natuurlijke wereld,
ook de spanning tussen ‘organische schijn’ en ‘geometrische essentie’
wordt in de abstracte kunst uiteindelijk gereduceerd tot de opvoering tot
hun ‘geometrische essentie’ herleide vormenrijkdom (zie ‘Mimesis en
abstractie’)
In ‘Seize obscurs objets de désir’ streefde ik er doelbewust naar om integendeel een doorgedreven spanning op te bouwen tussen de bewogen

uiterlijke verschijning van imaginaire entiteiten en het ‘geheime’ onderliggende geometrische stramien waarop ze worden gespannen, zowel op
het niveau van driedimensionale compositie in de ruimte, als die van de
tweedimensionale compositie op het vlak. Al zijn de opgevoerde entiteiten imaginair, ze zien er allemaal uit alsof ze in de echte wereld zouden
kunnen rondlopen. Want ik koos resoluut voor een vormgeving die eerder
aansluit bij de inmiddels als ‘fotografisch’ ervaren ‘academische’ traditie,
evenals voor de ‘glans’ en de optische verleidelijkheid van de natuurlijke verschijning, die vaak als de ‘glitter’ van ‘reclamefotografie’ wordt
afgedaan. Op zich is er immers niets verkeerds aan deze ‘Rafaelleske’
taal: hol wordt die alleen als ze gepaard gaat met innerlijke leegte. In
‘Seize obscurs objets de désir’ verhoogt de vaak schaamteloze schoonheid van de verschijningen alleen maar de tegenstelling tot het soms
afstotende verlangen dat ze belichamen, of de fascinatie voor waar we
ons anders misschien al te snel zouden afkeren. En het is aan deze dialectiek, die zich voegt bij de dialectiek tussen organische verschijning
en onderliggend geometrisch patroon, dat de ‘Seize obscurs objets de
désir’ hun - naar ik hoop - vaak intense innerlijke spanning ontlenen.
OH! CES OBSCURS OBJETS DE DÉSIR...
Een vaak intense innerlijke spanning: want ik maakte er in deze reeks
een punt van om de begeerte als zodanig in beeld te brengen - de verterende innerlijke bewogenheid die de levende wereld bezielt waarvan
wij deel uitmaken. De vaak ambivalente begeerte om het begeren in al
zijn ambivalentie te kunnen aanschouwen is immers zelf weer het diepste begeren van het oog, en de centrale, meest oorspronkelijke drijfveer
voor het maken van een beeld.
Vanwaar de naam voor deze reeks, waaraan je alleen de ‘oh’ van de
pure esthetische verwondering moet toevoegen, en het getal ‘seize’ in
het aanwijzend voornaamwoord ‘ces’ moet omzetten, om de verzuchting
te verwoorden die over de lippen komt van eenieder die in de ban is
geslagen door het fascinerende beeld.

heptatych

(un)heimliches

diptych

(UN)HEIMLICHES: INLEIDENDE OPMERKINGEN
Nog uitdagender dan de vorige reeksen toont dit tweeluik hoezeer zelf
geschapen verschijningen vaak veel revelerender zijn dan nog de meest
aangrijpende bestaande - gesteld dat er werkelijke taferelen zouden
bestaan die tonen wat hier is te zien. Dat een tweedimensionaal beeld
slechts één perspectief hoeft te laten zien op een in wezen driedimensionaal gebeuren voltrokken door driedimensionale figuren, vergemakkelijkt de opgave - of: schept nieuwe mogelijkheden. En dat geldt ook voor
het niet zo makkelijk te verklaren fenomeen dat figuren én interacties die
in de werkelijke wereld volkomen ongerijmd zijn, op een tweedimensionaal vlak vaak volkomen natuurlijk overkomen. Een deel van de verklaring is de aanwezigheid van een kader. Het geometrisch stramien dat
zich binnen dat kadert ontplooit, gaat functioneren als een tweede soort
skelet dat de zichtbare verschijning structureert, ja zelfs als een soort wil
die de zelfgeschapen wezens bezielt. Zo volstaat het om in het tweede
beeld de plaats waar het ‘mes’ de bovenrand raakt naar links of naar
rechts te verschuiven, of de richting van het ‘mes’ te laten roteren, om te
zien hoe de kracht die ervan uitgaat afkomstig is van de krachtlijnen van
de onderliggende geometrie, en niet van het krachteloze armpje dat het
mes hanteert.
We gaven aan deze onwaarschijnlijke wezens het aanschijn om ‘Unheimliches’ zichtbaar te maken. ‘Unheimlich’ betekent ‘luguber’. Maar
‘heimlich’ betekent ‘heimelijk’. Zodat ‘unheimlich’ letterlijk niet-heimelijk betekent: ‘heimisch’: ‘heems’, vertrouwd - .zoals Sigmund Freud al
opmerkte: het tegendeel van luguber. Door de ‘Un’ tussen haakjes te
plaatsen wilde ik in de titel de drie betekenissen activeren: hoe achter
de schijn van vertrouwen die we laten opgaan over wat vreemd was
een gebeuren schuilgaat dat luguber lijkt, maar eigenlijk oervertrouwd is.
We ontvouwen dat gebeuren in twee beelden, met titels die nadrukkelijk
tussen aanhalingstekens zijn geplaatst, omdat ze slechts bij benadering
passen bij wat ze tonen, en slechts zijn bedoeld om het oog voor te bereiden op wat er is te zien.
BIJ ‘’PIETA’
Uitgangspunt was de Pieta van Michelangelo
waar de moeder de zus - het lief - zou kunnen
zijn van de dode die uit een wereld die hem
kruisigde is teruggekeerd naar de schoot die
hem baarde.

In diezelfde schoot ontving de vrouw ook de man die haar kind verwekte.
In een ander beeld van Michelangelo is hij vervangen door een gevederde zwaan, die met zijn staart het bevlekken tussen de benen toedekt
om met zijn snavel op te stijgen naar
hogere regionen:

Tussen het in de incest ontkende eindpunt en het in de vogelwording
ontkende beginpunt, construeerde ik in ‘Pieta’ de dubbel ontkende geboorte.
De vrucht wil immers de wereld niet in: eerder wil ze met het hoofd voorop terugkruipen naar waar ze vandaan kwam. Mij zweefde daarbij voortdurend het beeld voor ogen van de foetus zoals da Vinci hem tekende
- de op zichzelf teruggeplooide vrucht, ontdaan van de haar omhullende
vliezen. In ‘Pietà’ is deze versie tweemaal omgekeerd: van boven naar
onder en van achter naar voor,

en is de vrucht weer in vliezen gewikkeld, Die geven de armen en benen
waarmee viervoeters over de aarde kruipen weer iets van het aanschijn
van de vleugels waarmee Michelangelo’s Zeus als arend Ganymedes
de hemel in voert, of die waarmee da Vinci zich boven de aarde wilde
verheffen. Want ook hij wenste zich blijkbaar een hemelse vader; in zijn
versie van ‘Leda en de zwaan’ valt in de zedig afgewende schoot niets
meer te bekennen van ‘les hideurs de la fécondité’.

Net zo min als da Vinci zich ooit met de vleugels die hij zich aanbond
boven de aarde kon verheffen, zal de foetus ooit zijn vliezen tot wieken
ontvouwen. Eerder wil hij weer ondergaan in het slijm waaruit hij werd
afgescheiden.
Terwijl het kind terug wil in de schoot, wil de moeder het niet eens baren,
laat staan het verwekt weten in haar schoot. Daarom weerden wij de
man uit het beeld, en lieten we de vrouw tot vogel worden. Als gevederd
wezen wendt ze zich vol ontzetting af van het zoogdierlijke gebeuren in
haar onderlijf en ze zou het zo nodig met de bek te lijf gaan.
Daarom is de vogel ook geen zwaan - zijn lichaam is niet gehuld in een
vederlicht wit pluimenkleed, maar in een loodzware pels die elke opgang
fnuikt, en zijn snavel is niet het begerende, zwarthoornig uitvloeisel van
een slanke hals, maar de opengesperde snavel in de roofvogelkop op
het geblokte romp eronder.
Het gebaar waarmee dit ongelukzalige wezen de foetus voor zich uit
houdt, is de ontkenning van dat van de priester die, in plechtige gewaden gehuld, het kind aan de gemeenschap wilde voorstellen - of van de
moeder die het kind aan haar borst had willen koesteren.
Het kind als in zijn tegendeel verkeerde Jezus: als niet ingeloste ‘promesse de bonheur’.
BIJ ‘KAÏN EN ABEL/KRONOS/GANYMEDES’
‘In dit beeld wilde ik drie soorten nauw verwante relaties verdichten: die
tussen broers (denk aan de ‘Kaïn en Abel’ van Titiaan), die tussen vader
en zoon (denk aan de Kronos van Goya, of in de literatuur aan Abraham
en Isaac), en die tussen de dominante man en de onderworpen lustknaap (denk aan Michelangelo’s ‘Roof van Ganymedes’):

Het was er mij niet om te doen deze relaties te begrijpen in termen van
goed en kwaad. Eerder wilde ik de dramatis personae opvoeren als de
uitvoerders van een dieper liggend gebeuren. Met het afrukken van het
aangezicht dat hoort bij dat aantrekkelijke erotische lichaam, maakt de
uitdrukking van ontzetting die we daar niet meer kunnen verwachten
plaats voor het verschijnen van ‘toutes les hideurs de la chair’ - de woekering van het vlees en ingewanden onder het verleidelijke omhulsel van
de huid. Te weten: een diepere wonde dan deze die zich opent als het
orgaan wordt afgesneden - wonde die Kronos sloeg vooraleer hij zich
zelf tegen deze verminking wilde beschermen door zijn kinderen de
kop af te bijten. Want doordat hier alleen het gelaat wordt afgerukt, wordt
de beweging van het ontmannen van de vader over het opeten van de
zoons voltooid door het droogleggen van de bron die de stroom des
levens voedt: de schoonheid van het naakte lichaam.

hortus conclusus

femina

besloten tuinen

civitas

miles

Vier inhoudelijk en formeel nauw met elkaar verweven ‘besloten tuinen’:
(1) FEMINA

Besloten tuin - hortus conclusus - in overdrachtelijke zin is - in ‘Femina’
(2014) - de bruid waarvan het in Hooglied 4,12 heet: Gij zijt een besloten
hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Aan het begin van de
cyclus is dit beeld, dat de bron toont waaraan de liefde ontspringt, de
tegenhanger van het beeld dat, op het einde van de cyclus, de krachten opvoert die met het vernietigen van de beslotenheid ook zichzelf de
afgrond in sleuren.
(2) HORTUS CONCLUSUS

Besloten tuin - in letterlijke zin ditmaal - is de ommuurde tuin waar de Heilige Maagd de Heilige Geest verwacht, of die waar Christus zijn mystiek
huwelijk met de kerk viert, of die waar - in onze ‘Hortus Conclusus’ (2009)
- de koning en de koningin elk in hun eigen mijmeringen zijn verzonken.
Het beeld van dit liefdespaar sluit aan bij de traditie van de dubbelportretten. Die van echtparen: de mythische Adam en Eva, de Arnoflini’s van
Van Eyck, het joods bruidspaartje van Rembrandt, of het dubbelportret
van Federico da Montefeltro en Battista Sforza d’Este van Piero della
Francesca. Maar ook die van paren van andere tegenstellingen dan geslachtelijke, zoals de hemelse en aardse liefde van Titiaan.
Geen weergave ten voeten uit zoals bij Van Eyck, ook geen verstrengelde busten zoals bij Rembrandt, nog minder twee aangezichten die
elkaar aankijken zoals bij Piero della Francesca, maar twee hoofden,
waarvan het mannelijke zich aanvlijt tegen een liggend naakt dat iets
heeft van Michelangelo’s Leda, en het vrouwelijke tegen een orgaan dat
iets heeft van Brancusi’s ‘Princesse X’. * Man en vrouw - koning en koningin - zijn hier samen, maar toch alleen, in hun zelfbeslotenheid innig
met elkaar verbonden. Het zwart dat hen scheidt is niet dat van Malewitsj
waar het zichtbare in verdwijnt, maar een waar het zichtbare uit oplicht.
Niettemin maakt die duistere leegte pas goed de dwingende symmetrie
zichtbaar die beide dubbelverschijningen bindt.
(3) CIVITAS HUMANA

“Es drängt sich alles zur Landschaft”. Toen ik deze woorden van Philipp
Otto Runge las op het prachtige ‘Why not rather paint a seacape’ (2009)
van Thierry De Cordier, werd me plots in alle klaarheid de evidentie duidelijk, die zich als resultaat van mijn theoretische werk rond het beeld
almaar meer opdrong: dat complexe menselijke interacties eigenlijk niet
thuishoren op het stilstaande tweedimensionale beeld. In het landschap
- waar het menselijke gebeuren steeds verder naar de achtergrond werd
verdrongen, om uiteindelijk geheel uit het beeld te worden verdreven werd de schilderkunst er zich van bewust dat beelden waarop geen handelende mensen zijn te zien, daar vaak meer over vertellen dan beelden
van hun daden, en wel op een manier die perfect verenigbaar is met het
onbeweeglijk blijven van het beeld.
Deze manier om het menselijk bestaan in beeld te brengen, ontwikkelde
zich het eerst in het natuurlandschap. Geleidelijk ontplooide zich daarnaast het nauw verwante stadslandschap. Aanvankelijk is de stad daar
slechts achtergrond voor menselijke activiteiten allerhande. Maar ook
hier verdwijnt het menselijke doen uit beeld, om ditmaal de menselijke
bouwsels aan het woord te laten - denken we qua interieurs aan de onvergetelijke Carceri van Piranesi, of qua gebouwen van buitenuit gezien
aan de hele waaier van stadslandschappen, gaande van het vredige
(Vermeer) of de pittoreske ‘vedute’ van Canaletto, Guardi, Bellotto), over
de expressionistische stadsgezichten van Van Gogh en Kokoschka,
de surrealistische pleinen van Chirico, tot de imposante bouwsels van
Andreas Gursky. Opvallend daarbij is dat het gezicht op de hele stad vroeger meer nog dan vandaag de vertaling in steen van de menselijke
relaties in de civitas humana - hoe langer hoe meer plaats maakt voor
beelden van onderdelen van de stad - een perspectiefvernauwing die
fel contrasteert met de verwijding zoals we ze kennen in het landschap.
Het ziet er naar uit dat de koppeling met de condition humaine, die in
het landschap zo vanzelfsprekend leek te zijn, bij de weergave van de
stad grotendeels uitbleef. Dat is des te merkwaardiger, omdat menselijke bouwsels - holen, hutten, krotten, huizen,,woonsilo’s, villa’s, paleizen;
tempels, synagogen, kerken en moskeeën, danstempels en voetbalstadions, om nog maar te zwijgen van werkplaatsen, fabrieken, administratieve gebouwen, industrieterreinen, havens, stations en vliegvelden,
gevangenissen en concentratiekampen, burchten en bunkers - bij uitstek geschikt zijn om de talloze situaties in beeld te brengen waarin de
mensen terecht komen bij hun strijd om zich een plaats te veroveren in
de wereld die ze willens nillens met elkaar moeten delen.
Als verontschuldiging kan gelden dat de gebouwen in onze metropolen
niet altijd zo zijn neergezet dat ze vanuit één perspectief complexe menselijke betrekkingen zichtbaar maken, en dat de civitas humana daarbovenop steeds meer uiteenvalt in ruimtelijk steeds meer verspreide membra disiecta. Waar vroeger de stadmuren alle werkplaatsen, religieuze
bouwwerken, woningen en zelfs burchten omwalden, worden vandaag
woonzones gescheiden van uitgaanscentra, winkelcentra, industrieter-

reinen, zee- en vlieghavens, terwijl de militaire bouwwerken naar ver
buiten de stad worden verwezen (denk aan de Atlantikwall) of onder de
grond verdwijnen. Zeker, dat laat toe des te beter deelaspecten in beeld
te brengen, zoals de tegenstelling tussen krottenwijken en flatgebouwen,
maar dat gaat ten koste van de blik op meer complexe samenhangen.
Een oplossing is zelf constellaties van gebouwen te ontwerpen. Dit veronderstelt het doorsnijden van de navelstreng met het documentaire die
nog steeds zo endemisch is in de fotografie. Pas door resoluut te kiezen voor een zelfgeschapen wereld kan dit grotendeels braakliggende
terrein worden ontgonnen. In het voetspoor van Brueghel en Piranesi
ontwierp ik in ‘Civitas humana’ (2009) een imaginaire stad waarin een zo
breed mogelijk spectrum aan menselijke relaties is belichaamd in een zo
groot mogelijke verscheidenheid aan gebouwen. Er zijn met name vier
zones: vestingen/bunkers, kerk/moskee, woningen/flatgebouwen, en
een industrieterrein met scheepswerf en olietanks. De schimmige stad
waarin de stervelingen zich hebben teruggetrokken uit de werkplaatsen
die er nu verlaten bijliggen, contrasteert fel met lichtende gebouwen op
de voorgrond, waarin kerk en moskee zijn verdicht, in de schijn waarvan
de mensen trachten te ontsnappen aan de grauwheid van het bestaan,
en waarbij ze interne wrijvingen neutraliseren om zich achter muren
te verschansen tegen de uitgesloten vijanden erbuiten. Daarom is het
complex van religieuze bouwwerken zelf weer verdicht met een complex
van militaire verdedigingswerken: vestingen en bunkers zoals die van
de Atlantikwall - het transparante waas van de religieuze fantasmagorie
contrasterend met de natuursteen of het beton van de vestingmuur. De
fantasmagorie op de voorgrond stelt des te sterker het desolate van de
achtergrond in het daglicht. De stralende lichtkracht ervan geeft tevens
aan hoezeer de droom - de waan - de stervelingen een baken is in het
duister. Het geheel doemt op naast de afgrond rechts en temidden van
de kosmische leegte waarin de stad als op een asteroïde lijkt te zweven.
Daarom geen mensen op dit derde beeld - besloten tuin alweer - ditmaal
bij uitbreiding: niet langer de blik waarin zoals in het uitgangsbeeld de
minnaar opgaat, dan wel de gemeenschap waarin de mens op dit keerpunt in de cyclus door aansluiting bij gelijkgezinden anderen uitsluit

(4) KRONOS REVISITED
COMPOSITIE VAN HET GEHEEL
De vier beelden vormen niet alleen inhoudelijk, maar ook formeel een
samenhangend geheel - al zou dat pas ten volle duidelijk worden in
een opstelling waarbij ze vanuit de vier windstreken zouden opdoemen uit het duister waarin alleen de beelden zijn belicht. Er zijn immers

kruisverbindingen langs diverse assen.
Naar formaat zijn het alle dubbele gulden rechthoeken.
Niet alleen inhoudelijk, ook naar kleur is ‘Femina’ het complement van
‘Civitas humana’.

Door hun eerder intern ook complementaire kleuropbouw staan beide
werken op hun beurt tegenover het paar ‘Hortus conclusus’ en ‘Miles’,
waar de nadruk ligt op het contrast tussen het kleurige lichten van de
verschijningen en het zwart van de achtergrond.

‘Femina’ is in meerdere opzichten ook het complement van ‘Miles’: een
vrouwelijk gelaat in de linkerhelft staat tegenover een mannelijk gelaat
in de rechterhelft, de diagonale as verloopt in beide beelden in tegengestelde richting, en het gelaat van de krijger wijkt naar achter, dat van
de vrouw naar voren. Die dubbele tegenstelling wordt aangevuld door
het contrast tussen het floue verglijden van de tonen in ‘Femina’ en het
scherpe contrast in ‘Miles’.

De naar linksboven lopende - sinistere - diagonaal van ‘Miles’ staat tegenover de naar rechtsboven verlopende - gunst belovende - van zowel
‘Femina’ als ‘Civitas Humana’, en die drie op een diagonaal gebouwde
werken staan tegenover het strakke keurslijf van statische horizontalen
en verticalen waarin de koning en de koningin in hun ‘Hortus conclusus’
zijn gevat.
Er is ten slotte, een gradatie naar ruimtelijke diepte: die reikt het verst en
zowel naar onder als naar achter in ‘Civitas humana’, is meer onbepaald
in ‘Miles’ en ‘Hortus conclusus’, en haast vlak - oplossend in de intimiteit
van het ruimteloze nabijzijn - op ‘Femina’.

Er is ten slotte, een gradatie naar ruimtelijke diepte: die reikt het verst en
zowel naar onder als naar achter in ‘Civitas humana’, is meer onbepaald
in ‘Miles’ en ‘Hortus conclusus’, en haast vlak - oplossend in de intimiteit
van het ruimteloze nabijzijn - op ‘Femina’.

Drie beelden die met een faseverschuiving naar rechts op elkaar zijn
gestapeld: een drieluik - zij het geen verticaal maar een horizontaal.
Een samenhangend geheel ook.
Om te beginnen formeel.
Qua formaat levert de gulden snede van de lange zijde van de breedste
rechthoek die van de middelste op, en die van de middelste die van de
kleinste. De hoogte van alle rechthoeken wordt verkregen door op de
kortste lange zijde een dubbelvierkant te construeren. Qua compositie
van de vorm in het tweedimensionale vlak evolueert een naar rechts toe
versnellende golfbeweging rond een horizontale as, over een kruis van
diagonalen, naar een centrifugale symmetrie. Qua compositie van de
vorm in de driedimensionale beeldruimte ontplooit een wentelbeweging
rond een horizontale as zich over een driedimensionaal kruis van drie
diagonalen, tot de spiegeling van twee tetraëders waarvan de toppen
zich op elkaars basis bevinden.
Qua compositie van licht-donker en kleur verschuift het zwaartepunt van
het continuüm van zwart naar wit van de donkere basis in het middelste
beeld, naar het onderste derde in het onderste beeld, naar het bovenste
derde in het bovenste beeld. Dat heeft zijn gevolgen voor de inkleuring:
die is nauwelijks merkbaar in het onderste beeld, werkt meer verzadigd
in het middelste, en komt tot vollere ontplooiing in het bovenste.
Inhoudelijk vervolgens - al moeten we ons hier beperken tot het dusdanig stemmen van de snaren van de ziel dat ze welwillender zullen resoneren met wat in de beelden weerklinkt.
In het onderste beeld Écume de mer - een toespeling op het verhaal van
de geboorte van Afrodite uit het in de golven tot schuim geworden bloed
van de gecastreerde Oeranos - begeeft een stroom in de kromming van
een golf zich ijlings op weg naar de holte die hij na het zijdelings omzeilen van de rug afdalend over de onderbuik hoopt te bereiken. De
ontmoeting tussen stroom en holte verloopt wat tegendraads: ze doet
denken aan Dantes Paolo en Francesca. die zich in Rodins Fugit Amor
slechts ruggelings ontmoeten. Al lijkt het elan van de beweging ondanks
de belemmeringen onstuitbaar, een tot druppels geïndividueerd deel ervan geeft er de voorkeur aan zich ter plaatse te verlustigen in een wervelende dans - wat pas duidelijk maakt hoezeer onder de holte een scheur
lijkt gehecht boven de omineuze plas eronder.
In het middelste beeld - naar Baudelaire Toutes les hideurs de la fécondité gedoopt - zit een bekken dat iets heeft van een schelp die een
weekdier huisvest schrijlings over wat Odo van Cluny zich in de 10e
eeuw onder de huid van de vrouw voorstelde om ze niet meer te moeten
omarmen - en ons stervelingen zodoende het lot te besparen van te worden geboren ‘inter faeces et urinam’, zoals Bernardo di Chiaravalle het

twee eeuwen later op niet mis te verstane wijze verwoordde. Uit wat niet
wil worden gezien wendt een oog zich wanhopig ten hemel - voorafspiegeling van de vlucht van de vogels die in Autour de Léda de rug keren
naar de plaats des onheils.
In Autour de Leda komen - pal in het midden van het beeld, boven Odo
van Cluny’s huid - een soort eicellen uit een schede die uitmondt ter
hoogte van de navel. Alsof het intestinaal geworden gebeuren zich weer
wil begeven naar de blauwe wateren van de oerzee - Ferenczi’s Thalassa - waar het zich ooit begon te voltrekken. Die beweging terug in de
tijd gaat gepaard met zowel een afdaling op de trappen van de evolutie
als een hemelvaart: gevederden nemen de plaats in van hen die zonder
pels naakt zijn - traditioneel belichaamd in Leda’s zwaan* die zich hier
ontpopt tot gevleugelde drievuldigheid, waarvan twee eenheden - kalkoen en struisvogel - nauwelijks van de grond komen, terwijl een derde
- de mij zo dierbare duif - vergeestelijkt tot licht vanuit de hemelse ether
neerdaalt. Midden in het ondermaanse aviarium voltrekt zich op ons profane altaarstuk de tegenhanger van wat ooit de transsubstantiatie was:
het mysterium replicationis.

Niettemin komt - zoals bij de nodige distantie blijkt - wat in het onderste
beeld neerligt en zich in het middelste verheft, in het bovenste beeld
recht.
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