
 

Ik ben een Ander 
 

Over identiteit, kijken en bekeken worden  



Inleiding: Context  

• over kijken naar de 
wereld en naar elkaar 

• over onze verhouding 
tot de wereld en tot 
elkaar 

• tijdens reizen, op straat, 
in sociale media, voor 
bewakingstechnologie,  
in dierentuin... 



Voyeurisme = 

• Kijken van een afstand, zonder zelf gezien te 
worden 

• De naakte waarheid betrappen  

• Ziekteleer: kijken zonder relatie aan te gaan 

• Idealisme: objectiviteit 

• Tekent zelfbeeld van moderne mens als 
autonoom individu 

 

 





Zijn wij allemaal voyeurs? 

• Ja  

 autonoom individu kijkt naar de wereld van een afstand 

 foto, film, TV, op straat, sociale media 

  

• Nee 

 dat verhaal vergeet andere manieren van kijken 

 - we zijn deel van de wereld 

  

 We geven de wereld, anderen en onszelf vorm in ons kijken 
en doen 



(c) Michal Butink, Damrak (1999) 



Identiteit: Wie ben ik? 
 

• Zoek jezelf…,  vind jezelf,  

 wees en blijf alleen jezelf 

 

• Maar hoe en waar? 

 Van binnen?  

  

  

 

 



Jean-Paul Sartre 

 

• Dankzij de blik van  

 de ander   

 zie ik mij-zelf  

 

  en word ik pas een  

 ik-zelf 

 

 

 

 

 

 



Jacques Lacan 

• Ik vind mij in een spiegelbeeld 
buiten mij 

• Ik vind mij in de ogen van 
anderen 

 

De vraag is daarom niet: wie ben ik? 

Maar:  

Met wie identificeer ik mij?  

Wie ben ik in de ogen van anderen? 

Wie wil ik zijn voor welke anderen? 

 

 



Wat Sartre en Lacan delen… 

• Identiteit is relationeel 
 

• Niet alleen als kind 
 Ik ben altijd in wording 

 
• Behoefte aan erkenning door anderen  

 
• Onrust:  

– ik wil met een zelfbeeld samenvallen 
– ik maak anderen tot een beeld  



Kijken en bekeken worden 

Sartre: 

Ik voel de blik van de ander,  

die mij tot beeld/ding maakt 

Ik bevries de ander tot 
beeld/ding 

 

Alternatief: 

 afhankelijkheid 
kwetsbaarheid 

 ontvankelijkheid 



Toepassen: identiteit in mediacultuur 



Identiteit in consumentencultuur 

 waarin we worden verleid  

 samen te vallen met beelden  

 door het kopen van dingen 

 

 



Identiteit in sociale relaties 

 

• We zijn wie we zijn 

 in relatie met  

 de omgeving en  

 met anderen 



Maar wat als het sociale verkeer 
hapert en we elkaar niet herkennen? 

  



Wie is de ander  wie ben ik? 

 



Bv. Bejaarden, Dieren, Vreemdelingen, 
Vrouwen ....  

• Dier = niet-mens 

• Dier = object om te bestuderen, gebruiken, 
tentoon te stellen 

 



Kijk dit dier (mens… enz) in de ogen… 



• De voyeur vergeet de blik van de ander  

 

Waarom? 

• de ander 

- Confronteert mij met  

zijn/haar anders zijn 

- En: met mijn eigen anders zijn 

 

 



Kan het anders? 

• Spelen, werken  

• Elkaar wel en niet begrijpen,  

 grenzen van eigen perspectief 

 oprekken,  

 vondsten doen,  

 elkaar veranderen  

 



 



 



... 

• Menigte die toekijkt en niets doet 

• Verschillen die ons met stomheid slaan 

  



Vraag naar identiteit... 

 

• Wie ben ik??? 

• Wie is ander??? 

 

• Hoe is de wereld die we willen zien, en  

• Wie moeten we daarvoor (samen) worden? 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “er is een even groot verschil 

tussen ons en onszelf  
 als tussen ons en anderen”  
  
 Michel de Montaigne  
 (1533 – 1592) 

 
 



Dank u! 

i.kamphof@maastrichtuniversity.nl 


