
dat men kon schilderen zoals men zag. Hij 

had een eenduidig systeem gevonden waar-

mee het creëren van diepte in de voorstelling 

praktisch kon vastgelegd wordt. Filarete schreef 

in 1460: 'En zo geloof ik dat Pippo di Ser 

Brunnelleschi de Florentijn de manier vond 

om dit vlak (in lineair perspectief) te maken 

wat werkelijk een subtiel en mooi ding is, iets 

wat hij ontdekte door te bekijken wat een 

spiegel je laat zien.' Brunelleschi (die ook zijn 

koepel niet kon berekenen, maar wel bou-

wen) werkte waarschijnlijk nog empirisch. De 

correcte mathematische constructie voor het 

perspectief vinden we slechts twee generaties 

na dat ophefmakend experiment in Pierro 

della Francesca's Prospectiva Pigendi. 

De perspectivische blik is bij uitstek een 

blik van orde en regelmaat. En het is ook een 

theatrale blik: 'Het Griekse teatron betekent: 

dat wat waard is gezien te worden. Theatra-

liseren is niet een fictie opvoeren, maar het 

punt bepalen van waaruit iets gezien moet 

worden, en van een spektakel een schouwspel 

maken dat op een perfecte wijze gezien kan 

worden. Het theater transformeert en waar-

digt én het zien én het spektakel. Het versprei-

de, onvoltooide, vluchtige, toevallige kijken 

wordt naar één punt gebracht, en geïdeali-

seerd. En de gebeurtenis die uitwaaiert naar 

alle kanten en onduidelijke contouren heeft, 

of de veelzijdige dingen en de onbepaalde, 

veelzinnige ruimte, worden samengenomen 

en naar één punt, naar één gezichtspunt ge-

keerd' schrijft Bart Verschaffel in Over theat-

raliteit in zijn bundel Figuren/Essays. Ver-

schaffel vervolgt: 'Het theater is de plaats van 

het perfecte, het plechtige, het vorstelijke 

zien. Theater is perspectief: waardig, plechtig, 

absoluut kijken, naar wat bestaat om perfect, 

om ideaal gezien te worden.' Het vluchtpunt 

van Brunelleschi's perspectief wordt inder-

daad al vlug ingenomen door een regerend 

oog: dat van de vorst. Vanaf de 16de eeuw 

brengt het alziend oog van de absolute vorst 

'orde' in de voorstelling. Geen wagenspelen 

en ommegancken meer, maar ordelijke, per-

spectivische, theatrale voorstellingen. De vorst 

kijkt als in een spiegel naar perfecte, ideale li-

chamen. Louis x iv ontleende zelfs zijn macht 

aan de vorstelijke blik. De zonnekoning wou 

ogen hebben over heel Frankrijk en lukte daar-

in door het hof aan zich te binden in Ver-

sailles waar hij alles kon 'zien', en door daar-

buiten alles te laten controleren door zijn in-

formanten en spionnen. Nergens en overal 

nam hij een standpunt in waar alle perspec-

tieflijnen samenkwamen, zoals een poppen-

speler die de touwtjes in handen heeft. De we-

reld was zijn schouwtoneel. 

Het is in de Dioptrique van filosoof René 
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