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lezer en niet voor commerciële doeleinden.

Voorwoord
Het verschil in waarneming en ervaring staat al lang in mijn belangstelling, zowel de interne verschillen tussen het onderbewuste en het
bewuste, als ook het verschil tussen personen. Hoe komt het dat men op
dezelfde locatie een zelfde gebeurtenis mee maakt en toch anders van
die locatie vandaan komt, niet beperkend tot kleine details? Pas na mij
te hebben verdiept in de ontologie kwam ik tot de conclusie dat dit wordt
veroorzaakt door de zijnsvraag. Het zijn bepaalt hoe wij dingen ervaren
en overdragen. Vanuit het abstracte denkkader van onder andere Plato,
Heidegger en Badiou zet ik mijn onderzoek voort. Ook al is de uiteenzetting over het zijn van het zijn bij elk verschillend, er is toch een aspect
gemeenschappelijk, namelijk dat de ontologie wordt bemoeilijkt doordat
wij zelf onderdeel zijn van de oplossing.
Er kan een theoretisch kader opgezet worden over de waarheid over het
zijn, zie Heidegger en Badiou, maar het toetsen kan niet plaats vinden
aangezien wij ons niet buiten het kader van het zijn kunnen begeven.
En in hoeverre verandert het zijn door het weten van het antwoord, is
het antwoord dan nog steeds geldig? Een en ander wordt nog verder
versterkt door het kader van de taal die niet kan beschrijven wat zich
buiten het domein van de taal afspeelt. De taal is opgesloten binnen zijn
domein, en zolang we gebruik maken van taal zal het zijn ook binnen dit
domein opgesloten zijn. Om het zijn en de waarheid volledig te kunnen
begrijpen zal het idioom uitgebreid dienen te worden tot buiten de huidige grenzen, echter of dit voor ons, zelf opgesloten in dit systeem, weggelegd is is niet te beantwoorden. Zelfs de mathematische onderbouwing
van Badiou is alleen geldig binnen de gegeven beperking van de quasi-complete situatie, i.e. met de nodige aannames en vereenvoudigingen.
Van deze beperking dienen we ons terdege bewust te zijn bij elke vraag
die raakt aan de ontologie.
In de loop van dit essay zullen ongetwijfeld nieuwe vragen de kop op
steken, want nieuwe inzichten leiden nu eenmaal naar nieuwe vragen.
Waar mogelijk zullen deze vragen gebruikt worden om op koers te blijven naar het doel, maar wellicht moet er geconcludeerd worden dat het
doel niet bereikbaar is en dan kan het niet anders dan het doel aan te
passen aan de nieuwe koers. Dit is nu eenmaal inherent aan een proces
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waarbij de vraag centraal staat; net zomin als de antwoorden van tevoren niet bekend zijn, net zomin zijn de vragen bekend. En wellicht is het
beste antwoord op een vraag een vraag.
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Inleiding
Hoe beïnvloedt een werk de manier waarop wij de wereld om ons heen
waarnemen en hoe beïnvloedt de waarneming vanuit deze wereld onze
kijk op een werk? De moeilijkheid van deze vraag schuilt hem in het feit
dat de positie van subject en object van plaats verwisselen, het eerste en
tweede deel kunnen zonder problemen uitgewisseld worden. Een antwoord moet dan ook buiten de vraag gezocht worden, aangezien binnen
een cirkelredenering geen antwoord kan worden gevonden. De vraagstelling is daarom het begin voor het samenstellen van een verzameling
van vragen die in een reeks een benadering geven van een mogelijk
antwoord. Door middel van deze verzameling kan hopelijke de cirkelredenering doorbroken worden. Om een richting te geven aan deze verzameling dient er eerst een kader gecreëerd te worden waarbinnen de vragen gezocht kunnen worden. Een verduidelijking van de termen ‘werk’ ,
‘wereld’ en ‘waarnemen’ is als minimum kader nodig, waarna vanuit dit
primaire kader een nieuwe opzet gegeven kan worden voor een volgend
kader, enz., enz. De oorspronkelijke vraagstelling zal dan ook leiden tot
een sneeuwbal-effect van vraag naar vraag. Moet dan niet ook het doel
van de vraag gedefinieerd worden? Als doel is het niet zozeer om het
antwoord te doen, maar om een denkproces in gang te zetten. Doordat
het antwoord door middel van verzamelingen tot stand wordt gebracht,
is het antwoord slechts momentaan geldig. Immers als het proces verder gaat en de verzameling groeit, zal er ook een verandering optreden
in het antwoord. Een antwoord zal dan ook gezocht moeten worden in
de richting van een verzameling vragen, begrensd door de moeite die de
vragensteller wil opbrengen.
Maar welk van de begrippen als eerste aan te pakken? De initiële vraagstelling stuurt al in de richting dat het waarnemen en het werk de belangrijkste elementen zijn, maar is dit niet te kortzichtig? Er is immers
niets dat garandeert dat de vraagstelling de juiste vraagstelling is om
het antwoord te vinden dat gezocht wordt. En is de definitie van de termen voldoende gedefinieerd om het proces te doorstaan. Want wat is een
werk en wat is waarnemen? Het is duidelijk dat om het kader op te bouwen er een verduidelijking van deze termen noodzakelijk is. Het dient
immers voorkomen te worden dat er naar een antwoord toe wordt geredeneerd, het antwoord dient uit de serie vragen naar boven te komen.
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Het is daarom noodzakelijk om ook meer te weten over het weten zelf,
zodat er in de vraagstelling rekening mee gehouden kan worden en de
invloed van de vooringenomen kennis van het zijnde tot een minimum
beperkt wordt. Door het proces van het weten, het proces van het verzamelen van vragen, te begrijpen, met name wat wel en niet a priori vast
te stellen is, zal elke vraag en antwoord combinatie verder leiden naar
het antwoord dat gezocht wordt.
Op de elementaire vragen ‘Wat is een werk?’en ‘Wat is waarnemen?’ is
een antwoord te geven, maar leveren deze antwoorden wel op wat we
zoeken? Zoals gezegd is het vinden van een antwoord een onderdeel van
een proces, grote stappen zullen je daarmee niet snel verder brengen,
eerder kom je dan bij doorvragen weer terug bij het begin. Het is daarom
noodzaak om dieper op de betekenis in te gaan, ze afbreken tot hun oorsprong, van waaruit er weer opgebouwd kan worden. Voor de definitie
van ‘werk’ volg ik de redenering van Heidegger, die onderscheid maakt
in het ding , het tuig en het werk. Het werk is een niet in de natuur
voorkomend object, dat betekenis krijgt als het als tegemoettredende
bezorgd wordt door het zijnde. Oftewel niet de maker, zoals bij een tuig,
maar de beschouwer legt de betekenis vast van een werk. Een werk kan
dus niet gemaakt worden, het werk ontstaat slechts dan wanneer het
als zodanig ervaren wordt. En de ervaring door het zijnde maakt dat een
werk werkt.
Maar waar werkt het werk? Het ervaren is een zaak van het zijnde en
vindt plaats daar waar het zijnde het tegemoettredende tegen komt: de
wereld. In de wereld vindt het ervaren plaats, daarbuiten in de ruimte is
elk object slechts voorhanden aanwezig en kan het alleen waargenomen
worden. De wereld is het domein van het zijnde en van het zijnde alleen,
alle dimensies (locatie, tijd) worden bepaald door het zijnde. In de ruimte
is alles gereduceerd tot voorhanden objecten op een vaste plek en tijd,
waar ook het zijnde co-existeert met de anderen. Het zijnde is hier een
mede-zijnde van de anderen, het is niet meer terug teruggeworpen in
zichzelf maar onderdeel van de anderen, verloren in de alledaagsheid.
Het werk is daarmee gebonden aan een locatie, dit geldt ook voor het
waarnemen. Het waarnemen, of beter waar-nemen, duidt op het plaatsen, het waar, van het object in zijn eigen locatie in de ruimte of zijn
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streek in de wereld. Hierbij zijn locatie en streek strikt gescheiden
plaatsbepalingen. Een object kan alleen in de ruimte een vaste locatie
hebben, in de ruimte zijn alle objecten voorhanden dingen die een vaste
plaats hebben ten op zichte van elkaar. In de streek zijn de objecten tegemoettredende zijnden, de plaats van de objecten ten opzichte van de
beschouwer staat niet vast maar wordt beïnvloed door de wijze waarop
de beschouwer de objecten ervaart. Dit ervaren zal het mogelijke ontwerp van het tegemoettredende beïnvloeden en het ontwerp beïnvloedt
op zijn beurt weer de verhouding tussen de objecten.
Twee van de termen zijn hiermee te herleiden tot de derde term: ‘wereld’. De wereld, en daarmee verbonden de ruimte, komt hiermee als
vanzelf naar boven drijven als vanzelfsprekend startpunt. Echter is dit
wel zo vanzelf? Hoe het zijnde alles wat om zich heen is meemaakt wordt
sterk bepaald door de positie die het zijnde inneemt: in de wereld of in de
ruimte. Deze relatie moet eerst verder uitgediept worden om de relatie
van het zijnde met anderen en objecten te kunnen achterhalen. Dit is
het eerste kader dat gedefinieerd moet worden: wat is het effect van de
positie van het zijnde op zijn wisselwerking met datgene dat hem in die
positie omringt.
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Het weten
De basis van alle vragen komt voort uit wat we weten, maar wat weten we eigenlijk? Het is makkelijk gezegd ‘ik weet …’, maar is wat men
denkt te weten wel waar. Een ding wat zeker is, is dat het begrip ‘waarheid’ met de nodige omzichtigheid gebruikt dient te worden. Vanuit de
redenering van zowel Heidegger als Badiou kan geconcludeerd worden
dat het vaststellen van wat waar is geen eenvoudige opgave is. Zodra de
waarheid in zicht lijkt te komen ontsnapt deze weer. De term ‘waarheid’
kan dan ook beter vervangen worden door ‘juistheid’, wat nog een zekere
onbeslistheid insluit.
Bij dezelfde zaken wordt vaak verschillend gedacht over wat als ‘zeker
weten’ aangeduid wordt. Bestaat er daarom wel zo iets als weten of kunnen we alleen maar vermoeden iets te weten en kan het woord beter vermeden worden omdat het bijdraagt aan een zekere vertroebeling? Zoals
eerder opgemerkt over de verzameling die leidt tot een antwoord en een
antwoord een bron van weten is, zo kan dus het weten opgevat worden
als een verzameling opgebouwd uit alle opgedane kennisdelen. Hiermee
doet echter de vooringenomenheid gelijk zijn intrede aangezien elk zijnde de verzameling op zichzelf vergaart en er al een selectie is gemaakt.
Er is dus een verschil tussen het zijnde en de anderen. Dit wordt veroorzaakt doordat het zijnde alles wat het tegenkomt in de wereld, dus ook
anderen, als een tegemoettredende ervaart zonder in eerste instantie
onderscheid te maken tussen het soort object, deze classificatie ontstaat
pas bij het bezorgen van het tegemoettredende. Daarentegen kan het
zijnde het zijnde nooit als een tegemoettredend zijnde ervaren, het zijnde kan het zijnde alleen ervaren in zijn zijn. Dit is een wezenlijk verschil
tussen het zijnde en de anderen.
Wat is weten nu voor een soort verzameling? De verzameling is opgebouwd uit elementen uit het verleden (herinneringen), heden (ervaringen) en toekomst (verwachtingen), het is niet geordend in zijn dimensies
zoals we die kennen in de ruimte en is als zodanig met de wereld verbonden. Het weten is daarmee alleen toegankelijk voor het zijnde geworden.
In de wereld gebruikt het zijnde het weten om een uitleg te geven van
dat wat het ervaart. Enerzijds door vanuit eerdere ervaringen het bezorgen te duiden, anderzijds om sturing aan te brengen in het mogelijk
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ontwerp. Het weten vindt plaats in het moment van het zijnde maar
duidt verleden en stuurt toekomsten. Dit geldt ook voor het niet-weten
en de misleidende term niet-meer-weten. Het weten is alles wat wij niet
niet-weten, het vergeten is de overgang van iets van het weten naar het
niet-weten. Ook al wordt het aangeduid met een link naar het verleden,
‘ik wist’, toch betekent dit eigenlijk ‘ik niet-weet’. De verleden tijd van
weten duidt de verhouding aan tot dat wat wij niet-weten, namelijk iets
dat van het weten naar het niet-weten is overgegaan.
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden: het enige wat ik weet is dat
wat ik weet. Maar wat betekent dit eigenlijk, ‘het enige wat ik weet is dat
wat ik weet’? Dit is op het eerste gezicht een open deur, want het geheel
van alles bestaat uit dat wat ik weet en dat wat ik niet-weet. Deze twee
verzamelingen van kennis wisselen continue gegevens uit door middel
van het vergeten en de ervaring, echter het zijnde heeft alleen toegang
tot het weten. Het niet-weten is niet toegankelijk, het is een domein
waar alleen maar voorstellingen van gemaakt kunnen worden. Echter,
zodra er een voorstelling van is gemaakt dan behoort deze uitleg van het
niet-weten tot het weten en is de glimp die we kort hebben kunnen opvangen van het niet-weten weer verdwenen. Immers doordat het weten
wordt, behoort het niet meer tot het niet-weten en kan het als zodanig
ook niet iets van het niet-weten prijs geven.
In de wereld vindt er een continue uitwisseling plaats tussen het weten
en het niet-weten, deze wisselwerking vindt plaats vanuit het zijnde zelf.
Wat gebeurt er als het zijnde niet in de wereld maar in de ruimte is? In
de ruimte is er de ander waarmee door middel van gepraat de uitleg gedeeld kan worden, hetgeen dan weer aan de verzameling van het weten
toegevoegd kan worden als herinnering. Deze uitwisseling vindt plaats
in de toestand van het mede-zijnde, als het zijnde verloren is in de alledaagsheid en het onbestemde men. Dit houdt in dat ook al richt het zijnde zich een-op-een op iemand anders met zijn gepraat, vanuit de wereld
moet het zijnde zich eerst verliezen in het men om zichzelf verstaanbaar
te maken voor het gepraat van de ander. En hierdoor zal het men ook
zijn stempel drukken op het weten.
Het men is echter niet geïnteresseerd in het zijnde, het men komt voor
uit de alledaagsheid, het is de geaccepteerde norm waaraan alles wordt
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getoetst, alles gelijk wordt getrokken. Het men wil het zijnde beïnvloeden en er niet door beïnvloed worden. Het zijnde zal nooit toegeven dat
het tot het men behoort, het zijn altijd ‘de anderen’, echter bij de verlorenheid in de alledaagsheid zal het zijnde zich toch voegen naar het oordeel van het men. Alles wat via het men loopt zal er dan ook door beinvloed worden en de uitleg kan door middel van het gepraat dan ook niet
zuiver overgebracht worden. Elke uitleg van een verstaan wordt door het
men genivelleerd in de richting van het heersende oordeel in het men.
De opbouw van het weten is dus niet beperkt tot de wereld alleen, het
gebeurt daar waar het zijnde is.
Het zijnde kan de verzameling dus op twee manieren aanpassen: door
middel van ervaring in de wereld, teruggworpen in zichzelf, of door middel van het gepraat in de ruimte, verloren in het men. De eerste vorm is
het primaire weten, verkregen door de ervaring van het zijnde, de tweede vorm is het secundaire weten, verkregen door de uitleg van anderen
onder invloed van het men. Hoe nu verhouden de delen van het weten
verkregen door het primaire en het secundaire weten zich tot elkaar? De
relatie tussen het zijnde en het primaire weten is eerder aangegeven,
hoe zit het nu met de relatie tot het secundaire weten?
Het secundaire weten wordt verkregen terwijl het zijnde verloren is in
de alledaagsheid. Kan er dan wel informatie door het men heen dringen
zodat de uitleg ook door een ander verstaan kan worden? De overdracht
van het verstaan en de uitleg in de ruimte vindt plaats door middel van
het spreken. Met het spreken worden mededelingen gedaan over de
zijnsbetrekking tot het besprokene, echter deze mededelingen verlopen
via de ruimte. Dit houdt in dat het binnenwereldlijk zijnde is afgesloten
en alleen het verstaan wordt overgebracht. De ervaring blijft achter en
het spreken neemt de plek van de ervaring over. Terwijl voor het zijnde
in het binnenwereldlijk-zijnde de ervaring een belangrijke rol speelt,
vervalt deze volledig zodra het als gepraat in de ruimte tot expressie
komt. Het gepraat wordt opgenomen in de ruimte en zal, los van de
oorspronkelijke ervaring, verder verspreid worden via napraten en naschrijven. Door de opname in de ruimte krijgt de alledaagsheid vat op
het gepraat.
Doordat het spreken voortkomt uit het verstaan, hoeft men niet meer de
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cyclus ontwerp-uitleg-verstaan te doorlopen maar kan het gepraat direct
als het verstaan toegeëigend worden. Het gepraat sluit het ervaren in
het in-de-wereld zijn af en dekt het binnenwereldlijk zijnde toe. Door
het afsluiten van het binnenwereldlijk zijnde krijgt het men vat op het
gepraat, en zal het gepraat door het men gestuurd en beïnvloed worden.
Het napraten kan dan gemakkelijk opgevat worden voor het zuivere verstaan, echter dit is het vertroebelde verstaan waarbij het men bepaalt
hoe het opgevat en doorgegeven wordt. Doordat het men in de vervallen
toestand van het er-mede-zijn in aanwezigheid geaccepteerd is, zal bij
het vervallen van het gesprek tot napraten niemand vraagtekens zetten
bij de mededeling, i.e. het als verstaan gepresenteerde gesprek. Pas bij
het terugvallen in het binnenwereldlijk zijnde en als het zijnde zelf de
cyclus ontwerp-uitleg-verstaan van het besprokene verloopt kan het men
uit het verstaan gefilterd worden. Echter in de alledaagsheid prevaleert
het gemak en daarmee de acceptatie van het (na)gepraat als verstaan.
Uit het bovenstaande blijkt dat er een wezenlijk verschil is tussen het
primaire en secundaire weten en dat als het zijnde zich hier niet bewust
van is het secundaire weten voor primair gehouden kan worden. Het is
daardoor belangrijk op de hoogte te zijn van het verschil tussen verstaan
en gepraat, met name de als het ware onzichtbare invloed van het men
op het gepraat. Het is zeer gemakkelijk om de vervallenheid voor het
verstaan te houden en voorbij te gaan aan de noodzakelijke moeite die
gedaan moet worden voor het verstaan. Het gaat erom dat het zijnde
zich bewust is van dit dilemma en dat het zijnde via het gepraat niet
goed kan verstaan. Het men zal niet alles evenveel beïnvloeden, en voor
het verstaan van een hoop zaken vormt het verstaan via het gepraat
geen belemmering. Echter, zonder een goed besef van dit fenomeen kunnen we geen oordeel vellen of we het gepraat kunnen accepteren. Het
zijnde moet dan terug vallen in de wereld en het onderwerp van het gepraat als tegemoettredende zelf verstaan.
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De positie van het zijnde
De positie van het zijnde is bepalend voor de samenstelling van de verzameling van het weten. De elementen die toegevoegd worden in de wereld
zijn verschillend van de elementen uit de ruimte. Via de ruimte sluipt de
alledaagsheid het weten binnen en beïnvloedt zo de uitleg. Voor een beter begrip is kennis vereist over hoe het zijnde zijn ervaring in de wereld
naar de ruimte overbrengt.
De wereld is de positie waar het zijnde is. Het is de verzameling van de
streken waar het beloop plaats vindt. Hier onderzoekt het zijnde door
middel van de cyclus ontwerp-uitleg-verstaan het tegemoettredende. Het
is een subjectieve plek, waarmee bedoeld wordt dat het toebehoort aan
het subject, het zijnde. De opgedane ervaring behoort toe aan het zijnde. De wereld is een persoonlijke plek die niet gedeeld kan worden met
anderen, er zijn immers geen anderen, er is alleen het zijnde. Wat er in
de wereld gebeurt, oftewel hoe de wereld ervaren wordt, kan niet direct
worden overgebracht. Het verstaan kan alleen via het gepraat overgebracht worden. Het ontwerp en de uitleg zijn alleen toegankelijk voor
het zijnde zelf, niet voor de anderen.
Het gepraat kan niet plaats vinden in de wereld, het zijnde moet zich
daarvoor bevinden in de ruimte. Alleen door de interactie met anderen
wordt het gepraat. Door zichzelf te verliezen in de alledaagsheid betreedt het zijnde de ruimte. Door deze transformatie wordt de wereld
verlaten en komt het zijnde onder invloed van het men te staan en kan
het in contact treden met anderen als mede-zijnde. Doordat in de ruimte
het zijnde zich in een toestand van mede-zijnde bevindt en er interactie
met anderen plaats vindt, wordt de alledaagsheid van de ruimte door het
men als werkelijkheid aangeduid en als zodanig in onze verlorenheid in
het men ook zo waargenomen via onze zintuigen.
Deze acceptatie door het verloren zijnde wordt deels versterkt doordat
de ruimte zijn oorsprong in de wereld heeft en dus ook een vorm van herkenning van het in-de-wereld zijn met zich meedraagt. Door deze herkenning voelt het zijnde zich op zijn gemak in de ruimte. Het grote verschil tussen wereld en ruimte is echter dat de ruimte louter voorhanden
dingen bevat die op een willekeurige plek aanwezig zijn. In de ruimte is
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de ervaring uitgebannen, er wordt waargenomen en afstanden worden
gemeten met meetinstrumenten als een meetlat of een klok, in de wereld worden deze juist ervaren en gemeten door middel van de uitleg. In
het uiterste geval kan dit betekenen dat dingen die in de wereld binnen
handbereik zijn in de ruimte onbereikbaar zijn en andersom.
Het bovenstaande betekent echter niet dat de ruimte minder belang
heeft dan de wereld, alsof het iets minderwaardigs is, iets onpersoonlijks. De wereld heeft een sterke binding met het zijnde, doordat het zijnde als het in-de-wereld is, deze wereld ontdekt door middel van het verkennen van het toegemoettredende. De ruimte is van belang daar in de
ruimte de anderen zich ophouden. Het is de plek waar het zijnde zich in
de toestand van het mede-zijnde ophoudt, waar het zijnde ook in contact
komt met anderen en een poging kan ondernemen om via het gepraat
kennis te nemen van de uitleg van anderen of deze kenbaar te maken
aan anderen.
Alles wat in de ruimte is is een voorhanden object, ook het gepraat zelf
is een voorhanden taal-object. Ook al is hier een analogie met de wereld,
het wezenlijke verschil is dat in de ruimte een object nooit de status van
iets voorhandens kan ontstijgen ook al zal het men zich presenteren als
een tegemoettredende. Het men streeft ernaar dat in de ruimte het gepraat als verstaan opgevat wordt, de nivellering van ervaringen door het
men. Echter, dit is geen zuiver verstaan. Voor het zuivere verstaan door
het zijnde zal het zijnde vanuit de ruimte eerst teruggeworpen moeten
worden in de wereld, dan wordt het voorhandene uit de ruimte een tegemoettredende in de wereld en kan het beloop plaats vinden. Wat in de
ruimte als verstaan wordt opgevat is geen zuiver verstaan, het gepraat
is altijd onder invloed van het men en dat wat wij in de ruimte als verstaan opvatten is niets anders dan een door het men genivelleerd verstaan. Dit komt doordat de ruimte de plek van de alledaagsheid vormt,
waar alles als juist wordt ervaren als het confirmeert aan het men en
uitwisseling tussen ik en de anderen kan plaatsvinden. Het gepraat is
slechts een deel van het verstaan, immers dat wat niet onder woorden
gebracht kan worden zal geen deel ervan uit maken. Juist dit gat wordt
in zijn geheel opgevuld door het men, en door dit gat zal het men zijn
invloed aanwenden om het gepraat te nivelleren naar zijn eigen alledaagsheid.
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Het verschil tussen het secundaire weten en het primaire weten wordt
dus bepaald door de nivellering van het men in de alledaagsheid van de
ruimte. Hoe verhouden deze vormen zich tot het bepalen van ‘waarheid’
en ‘juistheid’ door het zijnde? Als er aangenomen wordt dat het achterhalen van de waarheid voorbehouden is aan het zijnde, dan kan geconcludeerd worden dat het secundaire weten nooit kan leiden tot waarheid.
De eerder geplaatste opmerkingen over waarheid en juistheid zullen
opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden door de relatie van het
zijnde tot de wereld en de ruimte.
Juistheid wordt nu beperkt tot de ruimte. Juistheid is dat wat in het alledaagse door het men voor juist wordt gehouden, in het gepraat ook wel
aangegeven als ‘de waarheid’. De juistheid staat niet vast maar fluctueert, bijvoorbeeld doordat de heersende opvatting van het men verandert
in de tijd, of door verplaatsing naar een andere plek met een andere cultuur. Door van de ene culturele omgeving naar de andere over te gaan,
verandert het men en daarmee de geldende juistheid.
Waarheid is echter universeel en beslaat alle mogelijke relaties die bij
de waarheid betrokken kunnen worden. Deze verzameling stopt niet
bij zichzelf, maar de verzameling van de verzamelde relaties levert ook
weer een verzameling op, en daarmee een verzameling met een door het
zijnde niet te bevatten oneindigheid, in grootte uitgedrukt in de transfinite getallen.
Deze getallenreeks van steeds groter wordende oneindigheden is voor
het eindige zijnde niet te bevatten. Als een deel doorgrond is zal een ander deel weer weggedrukt worden door het proces van het niet-weten.
De waarheid kan dus niet achterhaald worden, alleen benaderd worden,
echter zonder te weten hoe dichtbij de benadering is. Het benaderen van
de waarheid is een proces van het zijnde door zijn ervaringen. Dit is het
grootste verschil met juistheid: waarheidsbenadering is een proces van
het zijnde in zijn zijn, juistheidsbepaling is een proces in de alledaagsheid, door het gepraat met anderen. Wat waar is hoeft dus niet juist te
zijn en omgekeerd. De enige manier om de waarheid te benaderen is dan
ook om de wereld zelf te ervaren.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat wereld en ruimte,
hoewel aan elkaar gekoppeld, niet als één beschouwd kunnen worden.
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Wat in de wereld geldt, hoeft niet in de ruimte te gelden. Je zou zelfs
kunnen concluderen dat ze elkaar uitsluiten door de onderwerping van
het zijnde aan de alledaagsheid in de ruimte: het zijnde of is in de wereld
of verblijft in de ruimte.
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Wereld en ruimte
Een ander aspect waarbij een fundamenteel verschil naar voren komt
tussen wereld en ruimte is de afstand, afstand beschouwd in de vier dimensies: lengte, breedte, hoogte en tijd. Het verschil zit er voornamelijk
in dat wat in de ruimte ver uit elkaar ligt, door het zijnde als dicht bij
elkaar wordt ervaren. De streken in de wereld komen niet een-op-een
overeen met de plekken in de ruimte. Dichtbij en veraf zijn niet te meten, alleen te ervaren.
Zoals eerder aangegeven is de ruimte de verzameling van voorhanden
objecten. Alles heeft zijn vaste plek die met meetinstrumenten, die door
het men als juist geaccepteerd worden, bepaald kunnen worden. Een object kan zich op een plek ver van het zijnde bevinden, toch kan het zijnde
het object in zijn streek als zeer dichtbij ervaren. Echter, voor een ander
in de ruimte hoeft dit niet te gelden, voor de ander blijft de plek hetzelfde, immers de ruimte verandert niet, echter de streek kan voor de ander
een geheel andere positie innemen.
De tijd zit gecompliceerder in elkaar, met name door het grote belevingsverschil tussen wereld en ruimte. In de ruimte is er een progressieve
tijdsbeleving, de tijd komt uit het verleden, staat in het nu en gaat naar
de toekomst. Het nu is een punt tussen twee oneindigheden van het
continuum. In de wereld is de tijd anders, dit vindt onder andere zijn
oorsprong hierin dat in de wereld de tijd een begin en een einde heeft,
namelijk het ontstaan (de geboorte) en de beëindiging (de dood) van het
zijnde, ook al kan het zijnde dit laatste nooit ervaren aangezien met de
dood het zijnde er niet meer is om dit te kunnen ervaren. Echter het
tijdsverloop is niet progressief, verleden, heden en toekomst lopen door
elkaar in de wereld, lijken willekeurig, en hebben hun invloed op het
ontwerp. Het continuum van de ruimte wordt getransformeerd naar de
tijdslijn van het zijn van het zijnde.
Het begrip van de ruimte-tijdloosheid wordt verduidelijkt in de volgende voorbeelden van een tweetal kunstwerken. Als eerste het kunstwerk
‘Nu descendant un escalier’ van Marcel Duchamp. Op dit schilderij is
een persoon weergegeven die de trap afloopt. Deze persoon is op verschillende plekken alsook op verschillende tijdstippen te zien. Het werk
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beeldt een situatie uit die los staat van een concrete plek of tijdstip, de
complete herinnering van ‘een trap aflopen’ geconsolideerd in een beeld.
Het beeld beeldt niet het aflopen van een specifieke trap, want zowel
trap als persoon zijn niet te herleiden naar een specifieke situatie. Het
duidt het beloop van het tuig ‘trap’ aan en is tevens een algemene weergave van de herinnering ‘trap aflopen’. Een nadeel van dit voorbeeld is
dat het ervaren wordt in de ruimte. Het werk is als object ingebed in de
ruimte (locatie waar het zich bevindt) en tijd (vanaf het moment dat het
is geschilderd in 1912).
In het kunstwerk van Roni Horn ‘Piece for Two Rooms’ wordt in twee
verschillende ruimtes een identiek kunstwerk getoond. Hierbij zal de
toeschouwer die ruimte met het tweede werk binnenkomt, direct een relatie aan gaan met zijn herinnering uit de eerste ruimte. Zijn gedachten
zullen tegelijk hier/daar en verleden/heden zijn, los van de ruimte waarin het object zich bevindt. Ook de tijd staat er los van, aangezien het
werk vervangen kan worden door twee identieke andere dingen, zelfs
dat wat louter voorhanden is, om de ervaring te veroorzaken. Ook zonder Roni Horn kunnen we deze ervaring ervaren, dit in tegenstelling tot
het werk van Marcel Duchamp, dat er zonder hem niet geweest zou zijn,
er is geen voorhanden alternatief.
Er is dus een verschil tussen afstand en tijd in de wereld in in de ruimte.
De wereld is afstand-tijdsloos, dit begrip duidt niet op de afwezigheid
van afstanden of tijd, maar dat nog afstand nog tijd beperking opleggen
in het verstaan. De ervaren beperkingen komen steeds voort uit de onvolledigheid van de verzameling. In de wereld zijn zowel afstand als tijd
onderworpen aan de ervaring. Waar in de ruimte de tijd progressief is en
de afstanden voldoen aan de meetkundige wetten, zowel afstanden als
tijd zijn meetbaar (wat dit ook moge betekenen) kunnen we in de wereld
stukken overslaan: verleden, heden, toekomst, hier en daar, zoals in de
ruimte aangetroffen kan in de wereld direct naast elkaar en afwisselend
ervaren worden. Het verschil in tijdsbeleving en afstandsbeleving wordt
echter verschillend opgevat, de tijd lijkt echter veel ongrijpbaarder dan
de ruimte, en lijkt een speciale positie in te nemen.
Hoe komt het nu dat de tijd zo’n afzonderlijke rol heeft? Het verschil zit
hem er in dat we in de ruimte in de eerste drie dimensies vrijelijk kun-
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nen bewegen, echter niet in de vierde dimensie. In de wereld kunnen we
in alle vier dimensies vrijelijk beweging. De wereld is vrijer dan de ruimte en hierdoor ontstaat de moeilijkheid. Om het verstaan door te geven
via het gepraat moet er een stuk vrijheid opgeofferd worden en ook hier
zal het men zich opdringen om de leemtes te vullen. Om het men zoveel
mogelijk tegen te houden en het verstaan zo duidelijk mogelijk over te
kunnen dragen is het noodzakelijk dat het zijnde deze leemtes zoveel
mogelijk zelf invult. Dit moet iets zijn dat het mogelijk maakt om rekening houdend met het verschil in tijdsbesef het verstaan naar anderen
over te kunnen dragen. Dit moet iets zijn dat zowel het progressieve
karakter van de ruimte aan kan als het willekeurige karakter van de
wereld. Aan de basis van deze overdracht moet dus iets staan wat zowel
aard in de wereld als in de ruimte: het weten. Het proces van het weten
is het verzamelen van het primaire en secundaire weten en is als zodanig datgene wat zowel gebruikt wordt in de wereld voor het benaderen
van de waarheid als het bepalen van de juistheid. Deze continu veranderende verzameling is de herinnering van het zijnde. Het door het men
gevalideerde deel van deze verzameling is in de alledaagsheid bekend
als kennis.
De herinnering kan aan het progressieve karakter van de ruimte gekoppeld worden, terwijl de inhoud een willekeurig tijdsverloop kan hebben.
Meer begrip van de werking van de herinnering is daarmee essentieel
om de wisselwerking tussen wereld en ruimte beter te begrijpen en daarmee de wisselwerking met de waarneming van objecten.
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Herinnering
Over het algemeen wordt herinnering gebruikt om iets aan te duiden dat
gebeurd is in het verleden van de alledaagsheid, echter de inhoud van de
herinnering is niet gebonden aan de progressieve tijd van de ruimte en
daarmee ook niet gebonden aan het verleden van de ruimte. De herinnering vindt zijn oorsprong in het zijnde, en vanuit het zijnde moet de definitie van de herinnering bepaald worden. De herinnering is de verzameling van alle mogelijkheden van het kunnen zijn vanuit het ontwerp en
alle ervaringen met het tegemoetkomend zijnde in de wereld. Dit geldt
ook voor het verstaan dat anderen via het gepraat naar ons overdragen,
immers het gepraat is in de wereld een praat-ding. Het belangrijkste
aspect hiervan is dat de herinnering alle mogelijkheden van het kunnen
zijn, het ontwerp, bevat, in een vertaling naar de alledaagsheid betekent
dit dat het zowel gebeurtenissen uit het verleden als de toekomst kunnen zijn, die als zodanig niet hoeven plaats te vinden of hebben gevonden in de ruimte. Doordat de herinnering zowel in de ruimte als in de
wereld toegankelijk is, is het een belangrijke schakel in het vergelijken
van waarneming en beleving van de wereld en ruimte.
Hoe staat het nu met de beginvraag? Deze vraag luidde: ‘Hoe beïnvloedt
een werk de manier waarop wij de wereld om ons heen waarnemen
en hoe beïnvloedt de waarneming vanuit deze wereld onze kijk op een
werk?’. Tot nu toe is het onderwerp beperkt tot het object en de positie
die het object inneemt in de wereld en ruimte. De ruimte vormt hierin
een medium waarin informatie overgedragen kan worden, echter onder
invloed van de nivellerende kracht van het men. Voor het zijnde vormt
de herinnering de schakel tussen wat wordt waargenomen in de alledaagsheid van de ruimte en ervaren wordt in het beloop in de wereld.
Maar wat is de functie van de herinnering en wat is de relatie van de
herinnering met het object?
De relatie tussen object en herinnering wordt gestuurd door de herinnering aangezien er van het object alleen datgene bekend is wat we in de
ruimte waarnemen of in de wereld ervaren.
In hoeverre wordt onze waarneming van het object dan beïnvloed door
herinneringen? Hierin speelt de toestand van de herinnering ten op
zichte van de toestand van het object een rol. De herinnering is in een
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toestand van vrije ruimte en tijd, de waarneming is gebonden aan de
ruimte, en is gebonden aan de afstanden en progressieve tijd. De herinnering is vrij, deze kan verspringen neer een tijdstip voor èn na de
waarneming van het object, zelfs nog voor deze waarneming heeft plaats
gevonden. Tijdens de waarneming kan een confrontatie optreden, hiermee wordt bedoeld dat de waarneming bewust wordt beleefd. Dit kan in
de ruimte gebeuren, waarbij de confrontatie beperkt blijft tot een bewust
onderzoek van het voorhanden object, maar het kan ook ervaren worden
als een tegemoet tredende in de wereld. De overgang van waarneming
naar confrontatie wordt ingezet door de herinnering. In het geval van
een spontane confrontatie, wordt er een herinnering aangemaakt waar
de confrontatie in opgeslagen wordt. Het kan echter ook zijn dat er een
confrontatie verwacht wordt, er wordt dan een herinnering van de verwachting van de confrontatie met het object aangemaakt. De uiteindelijke confrontatie zal dan vergeleken worden met deze herinnering. De
herinnering is dus geen verslag van een gebeurtenis uit het verleden,
maar is de totale verzameling van het ontwerp.
De herinnering is van belang voor de interpretatie van ervaringen en
waarnemingen. In de wereld wordt de herinnering gebruikt voor het
beloop en het ontwerp, een toetsing van het onbekende met het bekende
om het ontwerp te verstaan. In de ruimte wordt de herinnering gebruikt
om het waargenomene, het voorhanden object, te duiden zonder beloop.
Doordat in de ruimte geen beloop plaats heeft, zal in het geval van een
tegenstelling tussen herinnering en waarneming een conflict ontstaan.
Hoewel dit conflict opgelost kan worden door terug te vallen in de wereld
en het beloop zijn beloop te laten om zo het ontwerp te verstaan, is het
zijnde niet altijd bereid om dit hele proces te doorlopen als het verloren
is in de alledaagsheid, in het gemak van het men. De herinnering wordt
dan onder invloed van het men omgezet naar een verwachting van de
confrontatie. De verwachting wordt dan leidend, niet het object. Als de
confrontatie dan teleurstelt zegt men: ”het voldeed niet aan de verwachting”. Maar in wezen is dit het makkelijke, door het men aangezette antwoord. In werkelijkheid heeft verwachting zich zo vast gezet dat de herinnering van de waarneming niet meer ontwikkeld kan worden omdat
het zijnde zelf al de waarneming heeft afgerond nog voor de confrontatie
met het object heeft plaatsgevonden.
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In tegenstelling tot de wereld waarin het ontwerp de ervaring omzet in
herinneringen, en er dus van elke ervaring een veelvoud aan herinneringen ontstaan, zal het zijnde in de ruimte slechts het nu als herinnering
opslaan. Het is dan ook de vraag of deze herinnering van het nu in de
ruimte voor elk andere hetzelfde is of vormt het zijnde in de ruimte ook
een unieke herinnering? Is de waarneming van het zijnde dan gelijk aan
de waarneming van de anderen? Aangezien de ruimte slechts bestaat
uit voorhanden objecten, gepositioneerd in afstand en tijd, kan er vanuit worden gegaan dat de waarneming op dezelfde wijze plaats vindt
voor het zijnde. Toch ontstaat er een verschil van de herinnering van
de ruimte. Deels komt dit doordat het zijnde nooit dezelfde plek in de
ruimte inneemt als de anderen, er wordt altijd vanuit een andere positie
waargenomen. Deels komt dit door de mate van acceptatie van de nivellering van het men door het zijnde. Of moet er geconcludeerd worden
dat er niet één ruimte is maar analoog aan de wereld dat er meerdere
ruimten bestaan? Indien er meerdere ruimten bestaan wat is dan de rol
van voorhanden objecten en de alledaagsheid? De alledaagsheid, die met
de anderen gedeeld wordt, zou dan de overlap moeten zijn met anderen,
een gedeeld deel van de ruimte. Maar dan is er toch een plek waarin informatie uitgewisseld kan worden, en dit is nu eerder gedefinieerd als de
ruimte. Er kan dan ook alleen maar geconcludeerd worden dat er maar
één ruimte is, de rest behoort toe aan de wereld.
De ruimte kan dan gedefinieerd worden als de plek waar door middel
van objecten informatie uitgewisseld kan worden met anderen. Het verschil in waarneming wordt niet veroorzaakt door de waarneming op zich,
maar door de positie van het zijnde in de ruimte en doordat het zijnde
terug kan vallen in zijn wereld afhankelijk van de acceptatie van de nivellering door het men, het omzetten van het secundaire weten naar het
primaire weten, de wil van het zijnde om zichzelf terug te werpen in zijn
zijn.
Maar wat is dan de rol van objecten in de ruimte? Zijn zij louter nodig als medium om informatie over te dragen naar anderen? En wat
is de rol van natuurlijke objecten die niet door het zijnde in de ruimte
zijn geplaatst, zijn deze ook verbonden met een eigen wereld, het object-op-zichzelf?
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Het object
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het object een belangrijke rol vervult, maar hoe belangrijk is deze rol? Het zijnde wordt de
hele dag overspoeld met objecten, sommige blijven hangen, andere verdwijnen voor kortere of langere tijd. Sommige neemt het zijnde louter
waar in de ruimte, maar andere worden door het zijnde ervaren in de
wereld. Al deze objecten moeten onderling als het ware strijd leveren om
via het waarnemen of de ervaring als herinnering in het geheugen een
plek te krijgen en niet te verdwijnen in het niet-weten. Het object moet
doeltreffend zijn en dat wat het object-op-zich wil weergeven zo goed
mogelijk weergeven in de ruimte die het object-op-zichzelf scheidt van
het zijnde. Zelf kunnen we alleen maar het resultaat hiervan waarnemen, het object. We kunnen er slechts naar gissen wat de verhouding is
tussen het object en het object-op-zich, aangezien het zijnde alleen kan
vervallen in zijn eigen wereld. Om dit laatste te verduidelijken, voor het
gepraat is het object-op-zich de uitleg van de ander. Echter, het zijnde
kan de wereld van de ander niet betreden en kan het gepraat alleen
maar onderzoeken door het als een tegemoettredende te beschouwen in
de wereld en het zelf te verstaan. Maar omdat het zijnde zijn eigen herinnering heeft, zal de uitleg niet identiek zijn aan het object-op-zich.
En hoe verhoudt zich dan een werk tot deze strijd? Een werk is in de
ruimte in eerste instantie ook slechts een ding, een object, en zal zijn
eigen plek moeten opeisen tussen alle overige objecten. Echter, voor de
werking van een werk is het essentieel dat het ervaren wordt. Niet de
maker, maar de beschouwer maakt het werk werkend. Om een object
in de ruimte als een werk te laten werken, is het van belang om de werking van waarneming en ervaring te kennen, om zo het werk geschikt
te maken om als verstaan een ingang te vinden bij de beschouwer. Maar
hoe wordt deze ingang gevonden? Moet een werk vaker waargenomen
worden of slechts een keer? Wordt een object mooier naarmate de herinneringen talrijker of langer zijn? Is vernietiging van het object een
katalysator om onze gedachten via de herinnering bij te stellen? Er zijn
meer vragen dan antwoorden om een antwoord te kunnen geven over het
functioneren van een werk en de noodzaak van het voortbestaan van het
werk.
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Er kan wel worden gesteld dat door de afstand-tijdsloosheid in de wereld
er in een ogenblik naar vlak voor de eerste aanschouwing of er vlak na
kan worden gegaan, in willekeurige volgorde. Echter, de gebeurtenis van
de eerste aanschouwing beïnvloedt onze herinnering omdat het zijnde
dit weet en het moment in zijn herinnering heeft. Het is al relaties aangegaan met andere herinneringen en elke hernieuwde ervaring wordt
hierdoor beïnvloed.
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Het werkende werk
Zolang het zijnde in de wereld is, is het zijnde terug geworpen in zijn
zijn om het tegemoettredende te verstaan. Het heeft daartoe verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking die uit zichzelf voortkomen. Echter informatie uitwisselen in de wereld met tegemoettredenden is niet
mogelijk. Om informatie uit te wisselen moet het zijnde zich verliezen
in de alledaagsheid, in het men, de ruimte. In de ruimte kan het zijnde
objecten achterlaten die door anderen waargenomen kunnen worden.
Herinneringen van het zijnde vormen de elementen waarmee informatie,
de uitleg, vanuit de wereld overgebracht kan worden via het gepraat.
Een ander zal dit gepraat opvatten als objecten en ze als zodanig onderzoeken in de ruimte of in de wereld ervaren. Ze vormen dan nieuwe herinneringen, echter met invloeden van het men en eventueel de uitleg van
een ander. Uit de wijze waarop herinneringen ontstaan kunnen er een
aantal vertaalslagen onderscheiden worden in de informatie-overdracht:
van object in de ruimte, naar tegemoettredende in de wereld, weer terug
naar object in de ruimte en vervolgens weer als tegemoettredende in de
wereld. Bij dit proces speelt het men, de alledaagsheid, een grote rol omdat de communicatie via de ruimte loopt.
Bij het ervaren van een object in de wereld zal het zijnde gebruikmakend
van zijn herinnering door middel van het benaderen, bezorgen, het ontwerp en de uitleg het object verstaan, waarbij de uitleg weer als nieuwe
herinneringen wordt vastgelegd. Hierbij ontstaan de herinneringen uit
eigen ervaring, deze zijn uniek voor het zijnde. Om deze herinneringen
met anderen te delen moet het zijnde zich verliezen in de alledaagsheid
en door een object de herinnering te delen. Het zijnde legt zijn ervaringen vast en brengt deze terug in de ruimte als iets wat waargenomen
kan worden. Het is immers aan de ander om te bepalen of een object
slecht waargenomen wordt of ook ervaren wordt, het zijnde kan dit niet
opleggen.
De herinnering wordt de ruimte ingebracht als object. Nu is er tot nu toe
nog alleen het object als verzameling genoemd. Het object kan een ding,
tuig of werk zijn. Echter welke classificatie een object heeft wordt niet
door het object bepaald. De bepaling ontstaat door de ervaring en kan
alleen door het zijnde door middel van het bezorgen in de wereld worden
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uitgelegd. Het object wordt pas dan als ding, tuig of werk geclassificeerd.
In de ruimte zijn louter voorhanden dingen, en het object zal dan als
zodanig worden behandeld zolang het zijnde in de ruimte verkeert. Dit
houdt in dat ook het men zijn invloed op het object uitoefent. Het is zaak
om het object uit de alledaagsheid naar voren te laten treden en dat het
in de wereld wordt ervaren door de beschouwer. Pas door het ervaren
van het object in de wereld zal de ander het object als werk kunnen ervaren, anders blijft het slechts een waarneming van een ding dat ook elk
willekeurig ander ding had kunnen zijn.
De herinneringen, als de verzamelde uitleg van het ontwerp, zijn het
vergelijkingsmateriaal waaruit het zijnde put om een toetredend zijnde
te kunnen beoordelen. Het werk zal door het zijnde bij zijn benadering
beoordeeld worden. Hierbij zal het zijnde putten uit zijn herinneringen
om het werk te kunnen duiden. De streek waarin het werk zich ophoudt
zal niet door het zijnde geaccepteerd worden, maar juist aangepast
worden aan de herinneringen die het zijnde met zich mee draagt door
de streek te verklaren vanuit deze herinneringen. De streek wordt dus
niet op zichzelf verkend, maar de herinneringen vertroebelen het zicht
als een soort mist en laten het zijnde het onbekende vervangen door het
bekende. Door de aanpassing van de streek wordt het werk in zijn eigen omgeving aangetast en zal zijn betekenis daarmee veranderen. Het
is dus niet zozeer dat het werk direct door de herinneringen beïnvloed
wordt, maar dit gebeurt indirect doordat de herinneringen onderdeel
worden van de omgeving van het werk als tegemoettredend zijnde en
een aanpassing van de streek plaats vindt.
Uit het voorgaande volgt dat het belangrijk is om zich bewust te zijn van
de mogelijk bestaande herinnering en verwachting van de beschouwer
aangezien dit invloed heeft op het feit of deze het object ervaart of louter
waarneemt, en in welke streek de ervaring plaats vindt. Het zou ideaal
lijken om als beschouwer steeds tot een neutrale beschouwer te geneutraliseerd te worden door de rol van de herinneringen uit te schakelen
zodat het object op zichzelf ervaren kan worden, dit kan echter alleen als
deze er niet meer zijn en dus gewist worden. En aangezien alle herinneringen invloed hebben op de streek, zal alles in dit geval gewist moeten
worden. Als dit al mogelijk is, is dit toch zeer zeker niet gewenst. Het
bestaan en de rol van herinneringen moet geaccepteerd worden en het
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begrip van de werking ontwikkeld worden om het beschouwen van het
object te sturen.
Uit de ervaring van een object ontstaat de herinnering, en als het object
niet meer in de buurt is dan blijft nog de herinnering. Als het de herinnering is die blijft, waarom is er dan de wens om een object te maken?
En wat is de reden van het zijnde om bepaalde objecten herhaaldelijk
te blijven bezoeken? Is het angst dat de eigen herinnering het object
verandert tot iets wat het niet is, of is het de zoektocht naar de herhaling van de ervaring van het eerste bezoek? Zo’n herhaling zal er niet in
zitten, immers de bestaande herinnering zullen de streek beïnvloeden
en de beschouwer zal het object nooit zo kunnen ervaren als de eerste
keer. Is zo’n bezoek dan een afwijzing van de herinnering? Maar als je
die niet wil erkennen, dan heeft een herhaaldelijk bezoek ook geen zin.
Wat je opneemt wordt bij verlaten van het object gelijk ontkend. Het
object wordt dan alleen in de ruimte erkend, het tijdloze bestaan wordt
ontkend. Daardoor zal de confrontatie steeds gezocht worden om een
verificatie te krijgen van de herinnering en het object. Het zou echter
andersom moeten zijn, immers het object is slechts het medium tussen
het zijnde en de anderen, datgene waarvan het een medium is moet
onderzocht worden en dit kan slechts in de wereld. In de ruimte is het
object slechts een voorhanden ding waarvan alleen juistheid kan worden
vastgesteld, maar geen benadering van de waarheid.
Is het een probleem als de herinnering verandert? Ook al kan de inhoud
van een herinnering veranderen, dit kan je zelf niet ervaren, de herinnering blijft herinnering. Zodra je bewust wordt van de verandering, wordt
de herinnering weer aangepast. De herinnering staat continu bloot aan
een potentiële verandering. Ervaring kunnen anders geïnterpreteerd
worden doordat er inmiddels nieuwe herinneringen zijn opgedaan die
het ervaren beïnvloeden. Is de eerste herinnering dan wel de juiste, of
heeft de verandering een waarde?
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Relaties en herinnering
Wat is de rol van de verandering van de herinnering? De herinnering is
de verzameling van het weten. Een verandering in het weten, bijvoorbeeld door delen van het secundaire weten te ervaren in de wereld en
zo te verplaatsen naar het primaire weten, resulteert daarmee in een
veranderde herinnering, met als gevolg een nieuwe vloed aan relaties,
en daarmee een nieuwe betekenis aan juistheid en benadering van de
waarheid. De relaties van herinneringen verworden daarmee tot dat
wat we weten van een object, de verzameling van de connecties tussen
de herinneringen en het object. De ware betekenis van een object is het
object-op-zich, de relaties tussen het object en de herinneringen vormen
een benadering voor het object-op-zich. Het object-op-zich vertoont zich
echter pas door middel van alle mogelijke relaties tussen alle mogelijke
herinneringen, ook de herinneringen die het zijnde nog niet heeft. Analoog aan wat eerder opgemerkt is over de waarheid, is de ware betekenis
van een object alleen benaderbaar. De term waarheid zou ook anders
gedefinieerd kunnen worden als de verzameling van de ware betekenis
van alle objecten.
Doordat alle relaties nodig zijn om het object-op-zich te benaderen is
het voor het zijnde onmogelijk om het object-op-zich te doorgronden.
Immers, het zijnde heeft een begin en een eind en kan dus geen herinneringen hebben van voor of na het zijn van het zijnde. Relaties kunnen
slechts aangegaan worden in het eigen tijdperk van het zijnde, terwijl
voor het object-op-zich deze belemmering niet geldt. Hoe is dit in relatie
tot het werk? Het werk is in eerste instantie een ding dat gebruikt wordt
om de uitleg over te brengen op een beschouwer. Het wordt pas een werk
indien het gehele proces van maken en kennis van de maker via het ding
naar de beschouwer is overgebracht. Niet de maker maar de beschouwer
bepaalt of het ding een werk wordt. En niet de uitleg van de maker maar
de uitleg van de beschouwer is maatgevend voor de mate waarin het
werk werkt.
De uitleg van de maker wordt door verschillende zaken gehinderd. In de
eerste plaats doordat de maker en beschouwer niet dezelfde positie hebben, in de ruimte kunnen zij niet dezelfde plek in nemen, dit leidt tevens
tot een verschil in herinnering tussen maker en beschouwer, wat het
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hinderen versterkt. Daarnaast is het object als ding, dus niet gekoppeld
aan de uitleg van de maker, ook verbonden met een object-op-zich, wat
waarschijnlijk in eerste instantie een sterkere invloed heeft op de eerste
waarneming en ervaring van de beschouwer indien het object niet als
potentieel werk wordt herkend. De relatie die een object aangaat met de
herinnering van de beschouwer is bepalend of een werk werkt.
Het opnemen van de waarneming en ervaring in de herinnering is de
kern van het benaderen van de waarheid. In de herinnering ontstaan de
relaties tussen verleden, heden en toekomst. Alleen al door meer waarnemingen ontstaan meer herinneringen en onderlinge relaties, en daardoor wordt het benaderen van de waarheid alleen maar moeilijker. Vandaar dat een kluizenaarsschap als bron wordt gekend voor het optimaal
benaderen van de waarheid: door de afzondering worden de waarnemingen gelimiteerd en komt het object zelf op de voorgrond te staan. De herinneringen kunnen zich concentreren op het object-op-zich en de relaties
met het object versterken. Je kan dus stellen dat het beter is om minder
dan om meer te weten. Is onwetendheid dan de bron van openbaring van
het object-op-zich? Of is toch een zekere basis nodig? Doordat het object
zich openbaart door de relaties met andere objecten en zich vermengt
met de herinnering, lijkt het alsof een basis hoeveelheid herinneringen
noodzakelijk is om het proces te starten.
Maar niet door middel van waarneming ontstaan herinneringen, ook
vanuit ervaringen in de wereld, die in eerste instantie als gedachte worden ervaren. Door het vastleggen van een gedachte in de herinnering
wordt het een onderdeel van de relaties. Dit is een ongecontroleerd proces, elke gedachte kan, gewild of niet, een herinnering worden. Zodra
een relatie aangegaan wordt met een bestaande herinnering, dan transformeert de gedachte naar een herinnering. Dit houdt in dat niet elke
herinnering met een object is verbonden: het kan ook vanuit de gedachte
komen, los van waarneming of ervaring.
Wat is nu de functie van het werk? Waarom wordt een object een werk
en blijft het niet beperkt tot gewoon een ding of tuig? Welke rol heeft
het werk, is het doel om nieuwe herinneringen te implementeren of
bestaande herinneringen op te roepen en nieuwe relaties aan te gaan?
Gebaseerd op het voorgaande is het onvermijdelijk dat er nieuwe herin-
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neringen ontstaan, omdat er simpelweg waargenomen en ervaren wordt.
Een werk zonder ervaring bestaat niet, immers een zuiver waargenomen
object kan slechts een voorhanden ding zijn. Maar het begint wel als
ding. Immers, een object dat de uitleg moet overbrengen wordt bewust
in de ruimte geplaatst om door anderen ontdekt te kunnen worden. Dit
ontdekken begint met het waarnemen van het object in de ruimte en het
erkennen van het object als voorhanden ding. Het wordt echter pas een
werk als het object de beschouwer terug kan werpen in zijn wereld en
het object laat ervaren. Door de ervaring kan de beschouwer pas de volledige werking van het object doorgronden en het werken van het object
als werk bevestigen.
Het veroorzaken van nieuwe herinneringen kan dus niet het doel zijn
van een werk, immers dit is een eigenschap van alles wat we in de ruimte waarnemen. Om een werk als werk te laten werken zijn meer eigenschappen nodig, immers als er geen verschil is tussen de ervaring van
een ding of een werk dan is het een willekeurige beslissing, een gevoel,
of een object ding of werk is. Het werk, of beter beoogde werk omdat pas
door de beschouwer iets als werk gekwalificeerd kan worden, is gemaakt
met als doel de uitleg van het zijnde over te brengen naar een ander. Dit
overbrengen van de uitleg gaat via de relaties. Het doel van een werk is
het oproepen van herinneringen, van zowel bestaande als nieuwe herinneringen, en de relaties van deze te sturen. Doordat bestaande herinneringen mee doen met de beoordeling van een werk, en, zoals eerder
beschreven, herinneringen persoonlijk zijn en niemand dezelfde herinneringen heeft aan hetzelfde object, omdat alleen al onze waarneming een
andere positie heeft in de ruimte.
De werking van het werk heeft hierdoor een grote invloed op de uitvoering van de uitleg. Om relaties te sturen in de richting van de uitleg zal
het zijnde bewust moeten zijn van het feit dat anderen nooit dezelfde
herinneringen hebben. Tevens, omdat het werk in de ruimte wordt geplaatst, heeft ook het men een invloed op het werk door middel van zijn
nivellerende werking, de alledaagsheid. Wil de maker de uitleg bewust
sturen in een bepaalde richting bij de beschouwer, dan dient zowel rekening te worden gehouden met herinneringen als de alledaagsheid.
Hoe meer er dan wordt uitgegaan van de alledaagsheid, hoe beter dit
aansluit bij de beschouwers met dezelfde achtergrond. Door het bestaan
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van deze relaties is het noodzakelijk dat in het werk zo min mogelijk
reflecteert naar herinneringen die kunnen bestaan, er moet gewerkt
worden met beelden en materialen die uit de alledaagsheid komen. Als
de uitleg teveel voorkomt uit de eigen herinneringen van het zijnde, dan
kan de uitleg alleen overgebracht worden met de nodige uitleg om de
relatie-stroom te sturen en zo de nieuwe relaties in de juiste richting te
duwen.
Het werk kan geclassificeerd worden als een object dat nieuwe relaties
gestuurd aanmaakt die een nieuwe interpretatie van het zijn geven
door middel van de uitleg van een ander. Een object wordt pas als werk
geaccepteerd als de beschouwer dit ervaart, pas achteraf kan dus pas
worden vastgesteld of een object ook echt een werk is. Een object wat
niet gemaakt is om relaties aan te gaan en te sturen, is geen werk maar
is te classificeren als tuig: een middel om in dit geval de zintuigen een
tijdlang bezig te houden. De relaties die aan worden gegaan worden niet
gestuurd en kunnen alle kanten opgaan, identiek aan de herinneringen
die ontstaan bij een ongeplande wandeling.: het komt binnen en wordt
eventueel opgeslagen, sturing gebeurt alleen door de eigen uitleg. Bij een
werk is deze sturing wel van belang, er is een sturing door de uitleg, de
maker, de effectiviteit hangt af van de universaliteit van de gebruikte
eigenschappen van het werk, de aansluiting bij de herinneringen van de
beschouwer en de uitleg van het zijnde.
Hoe staat het nu met de oorspronkelijke vraag, ‘Hoe beïnvloedt een werk
de manier waarop wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe beïnvloedt de waarneming vanuit deze wereld onze kijk op een werk?’. Deze
vraag blijkt nu verkeerd gesteld te zijn, de wereld neemt het zijnde niet
waar, dat is voorbehouden aan de ruimte, maar het zijnde ervaart de wereld. De vraag dient dan ook te zijn: ‘Hoe beïnvloedt een werk de manier
waarop wij de wereld om ons heen ervaren en hoe beïnvloed de ervaring
vanuit deze wereld onze uitleg van een werk?’. De crux zit hem in het
woord ‘ervaren’. Een werk stuurt de relaties van de herinneringen en de
herinneringen beïnvloeden het ervaren van het werk in de wereld. Dit
is een continue en blijvend proces. Alleen door zelf een object als werk te
ervaren kan men deze vraag begrijpen en beantwoorden.

32

Referenties
Plato
Parmenides
Martin Heidegger
Zijn en Tijd
De Oorspong van het Kunstwerk
Alain Badiou
Being and Event
Art and Philosophy
Amir Aczel
The Mystery of the Aleph
Ludwig Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus
Immanual Kant
De Kritiek van de zuivere theoretische rede
De Kritiek van de zuivere praktische rede
De kritiek van het oordeelsvermogen
The Smiths
Hatful of Hollow

33

