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Samenvatting 

We hebben als mensen altijd een connectie met andere gezocht om tot zingeving te komen. 

Bij deze zoektocht naar een connectie heeft de technologie altijd de invulling en/of richting 

bepaald. Eén van de technologieën die dit doet/heeft gedaan is de fotografie. Vanaf de 

uitvinding van de fotografie heeft het verschillende veranderingen tot stand gebracht in onze 

(relatie met de) realiteit. Met de opkomst van de social media is er in het gebruik van 

fotografie een stroomversnelling ontstaan. Op social media wordt er op een enorme schaal 

foto’s gedeeld waardoor er non-stop nieuwe content op het internet verschijnt. Door deze 

toename in het gebruik van foto’s is de betekenis ervan veranderd. De focus is verschoven 

van het vastleggen van een herinnering naar het belang van het moment dat je iets deelt. 

Daarnaast hebben foto’s een plek in ons leven ingenomen als visuele taal. We communiceren 

met elkaar aan de hand van het over en weer sturen van foto’s. Hierdoor neemt de waarde van 

individuele foto’s af, duizend foto’s verzonden via smartphones zijn nu misschien nog maar 

één woord waard: ‘kijk!’. Elke vorm van waarde en betekenis neemt af met elke nieuwe foto 

die wordt gedeeld. Door deze veranderingen bewegen we ons (steeds) verder weg van 

zingeving in traditionele zin in ons gebruik van foto’s.  
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Voorwoord 

Voor je heb je de masterscriptie getiteld: ‘De betekenis van het delen van afbeeldingen’. Deze 

scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Universiteit voor Humanistiek 

in Utrecht. 

Na ruim een jaar ermee bezig te zijn geweest heb ik met deze scriptie het laatste onderdeel 

van mijn studie afgerond. Ik wil graag een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen 

tijdens het schrijfproces van deze scriptie. 

Allereerst wil ik Robert van Boeschoten, mijn begeleider, bedanken voor zijn meedenken, 

snelle reacties en goede commentaar. Daarnaast wil ik Ruud Kaulingfreks, mijn meelezer, 

bedanken voor zijn kwaliteitscontrole. Zonder hen was dit onderzoek niet geweest wat het nu 

is. 

Naast de mensen van de universiteit wil ik ook mijn dank tonen voor de mensen uit mijn 

persoonlijke kringen. Namelijk mijn familie en vrienden voor hun interesse in het proces 

waardoor ik steeds weer geactiveerd werd om het geheel te proberen te overzien. Het heeft me 

geholpen om niet te verzanden in de eindeloze details en om het weer overzichtelijk te maken, 

met name voor mezelf. Als laatste wil ik mijn dank uitten voor mijn vriendin, voor haar 

eindeloos lijkende geduld en voor het van tijd tot tijd me een terechte schop onder mijn kont 

te geven. 

Ik wens je veel leesplezier toe. 

 

Guy Klaassen, Zeist, 20 september 2016  
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Inleiding 
 

 

Met de komst van de smartphone heeft bijna iedereen constant een camera op zak. Dit 

betekent dat er steeds meer foto’s gemaakt worden. Door social media platformen als 

Facebook, Twitter en Instagram kunnen deze foto’s gemakkelijk gedeeld worden. Dit wordt 

dan ook veelvuldig gedaan, op Instagram alleen al gemiddeld 70 miljoen foto’s per dag1. Je 

kunt laten zien wat je gegeten hebt, waar je geweest bent en wat je mee hebt gemaakt. Het 

fascineert mij dat zoveel mensen hier zoveel mee bezig zijn. Ik heb zelf namelijk niet die 

drang om alles wat ik meemaak of zie te delen op het internet. Vanuit die interesse heb ik 

voor dit onderwerp gekozen voor mijn onderzoek. 

Sinds het begin van mijn studie worstel ik met de invulling van mijn eigen toevoeging aan de 

Humanistiek. Ik ben in mijn vrije tijd erg veel bezig met computers en werk in de IT met als 

doel om computers en alle technologie eromheen in te kunnen zetten om mensen efficiënter 

en gemakkelijker te laten werken. Ik onderzoek hoe ik computers en alle programma’s erop 

vóór mensen kan laten werken. Dit is iets waar de Humanistiek niet veel aandacht aan 

besteed. Door aan dit onderwerp aandacht te besteden in mijn scriptie, zoek ik de verbinding 

tussen de mens en de computer. Hierin zie ik mijn toevoeging aan de Humanistiek. Door 

                                                           
1 https://www.finalwebsites.nl/social-media-cijfers-2014-2015/ 



6 
 

allerlei technologische ontwikkelingen zijn computers en soortgelijke apparaten 

(smartphones, tablets) een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijkse leven. Welke 

impact hebben deze ontwikkeling op ons als mens en hoe kunnen we deze techniek vóór ons 

laten werken? 

Vanuit dit idee van verbinding en mijn fascinatie voor de drang om alles wat we meemaken 

op internet te delen heb ik mijn onderwerp afgebakend. Met het veelvuldige gebruik van de 

mogelijkheid om foto’s te delen op social media ligt mijn fascinatie vooral bij de waarom 

vraag. Ik vraag me af of het, dan wel onbewust, als een zinvolle bezigheid wordt ervaren. Om 

die reden heb ik de foto’s op social media gelinkt aan zingeving waar ik veel over heb geleerd 

tijdens mijn studie Humanistiek. Het onderwerp van mijn scriptie is hiermee de zinbeleving 

die wellicht wordt ervaren bij de praktijk van het delen van foto’s op social media geworden. 

Relevantie 

De impact van technologie op onze zingeving is interessant om te onderzoeken omdat het een 

groeiend onderdeel van ons leven is. Technologische ontwikkelingen stijgen exponentieel. 

Deze nieuwe digitale condities die ons tijdperk met zich mee heeft gebracht zijn een 

belangrijk deel om mee te nemen in het onderzoek naar zingeving dat aan de Universiteit voor 

Humanistiek plaatsvindt. 

Doelstelling 

Het doel van deze scriptie is om de verschuiving van de aard van zingeving te onderzoeken 

aan de hand van de ontwikkelingen die de fotografie heeft gebracht. Wat is de impact van 

digitale media en het gebruik van afbeeldingen hierin geweest? 

Door te onderzoeken hoe het gebruik van afbeeldingen in de media is verschoven kan er met 

deze kennis gekeken worden naar de eventuele consequenties hiervan voor zingeving dat zich 

ook op de impact van afbeeldingen baseert. Vervolgens zou ook de relatie omgedraaid kunnen 

worden om te zien hoe het begrip zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek gehanteerd 

wordt en of dit nog steeds houdbaar is onder nieuwe digitale condities. 

Probleemstelling 

Er wordt heel veel gebruik gemaakt van het delen van foto’s op social media. Dit is één van 

de aspecten die is ontstaan in de groeiende technologische ontwikkelingen die een plek 

hebben ingenomen in ons dagelijks leven. In onderzoek naar zingeving worden deze aspecten 

vaak niet meegenomen.  
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Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 

- Welke rol spelen foto’s op social media in onze zingeving? 

Deelvragen 

- Wat zijn (volgens Susan Sontag) de effecten van de ontwikkeling van fotografie op 

onze zingeving? 

- Welke rol speelt fotografie op/in social media? 

- Hoe komt zingeving naar voren op social media? 

Methode 

Deze masterscriptie betreft een filosofisch thematische bespreking op grond van 

literatuuronderzoek. De verschillende thema’s die aan bod komen zijn fotografie, social media 

en zingeving. Voor fotografie maak ik gebruik van het boek On Photography (2005) van 

Susan Sontag, omdat zij een volledig beeld geeft van de ontwikkeling van fotografie sinds de 

uitvinding ervan en de invloeden hiervan op hoe we de realiteit ervaren en de culturele 

consequenties van het gebruik van fotografie. Daarnaast gebruik ik de theorieën van Jean 

Baudrillard en Vilém Flusser om haar ideeën te beoordelen, ondersteunen en daar waar nodig 

aan te scherpen of bij te sturen. Voor social media maak ik gebruik van verschillende 

artikelen en het boek The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media (2013) 

van José van Dijck. Van Dijck doet al jaren onderzoek op gebieden als media technologieën, 

digitale cultuur en social media. Zij vervult in deze scriptie dezelfde rol als Sontag voor 

fotografie doet, maar dan voor social media. Zo schrijft ze over de oorsprong en werkwijze 

van verschillende prominente social media sites en verkent ze de culturele consequenties van 

social media. Voor zingeving maak ik gebruik van verschillende onderzoekers van de 

Universiteit voor Humanistiek, namelijk Alma en Smaling (2009), Derkx (2011) en 

Baumeister (1991, 1996, 2005). Dit doe ik omdat hun theorieën een goed kader bieden. Zij 

schrijven over de verschillende ervaringsaspecten van zingeving die wij opdoen in onze 

levens. Dat wil zeggen: De ervaringen die wij opdoen in ons leven waardoor we deze als 

zinvol ervaren. 
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Theoretisch kader 

De centrale thema’s (fotografie, zingeving en social media) zet ik op de volgende manier in: 

Voor het begrip fotografie maak ik, zoals hierboven genoemd, voornamelijk gebruik van de 

theorie van Sontag. Zij beschrijft een tal van gebeurtenissen die zich hebben voltrokken sinds 

de uitvinding van de fotografie. Ik heb deze gebeurtenissen gevat in een aantal categorieën die 

gezien kunnen worden als veranderingen in onze ervaring van onze realiteit. De fotografie 

heeft een nieuwe invulling gegeven aan genoemde categorieën. Net als Sontag schrijven 

Flusser en Baudrillard over een vóór en een ná de uitvinding van de fotografie, dit doet 

Flusser vanuit de ontologie en Baudrillard vanuit de epistemologie waarmee zij filosofisch 

een goede aanvulling bieden. Fotografie wordt in deze scriptie gebruikt als een begrip dat 

impact heeft gehad op onze ervaring van de wereld en hoe we onszelf erin zien en gedragen. 

Zingeving heeft in grote mate te maken met hoe we de wereld om ons heen ervaren en hoe we 

daar betekenis aan geven in het brede geheel dat ons leven is. Met de uitvinding van de 

fotografie zijn we volgens Sontag, Flusser en Baudrillard de wereld anders gaan ervaren. Dat 

betekent dat we een andere manier hebben gekregen om betekenis te geven aan de wereld om 

ons heen.  

Voor het begrip zingeving maak ik gebruik van de bovengenoemde auteurs. Zij definiëren 

zingeving op de volgende manieren:  

Alma en Smaling doen in hun artikel een poging tot het definiëren van zingeving en komen 

met de volgende omschrijving: “Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld die 

gekenmerkt kan worden door de volgende ervaringsaspecten: […]” (Alma & Smaling, 2009, 

p. 19).  

Derkx definieert een zinvol leven als volgt: “Een zinvol leven is iets dat mensen nooit 

helemaal maar toch in belangrijke mate overkomt, bijvoorbeeld omdat iemands 

zingevingskader de resultante is van waar en hoe men is opgegroeid en opgevoed en van de 

ervaringen die men van jongs af aan heeft opgedaan.” (Derkx, 2011, p. 116) 

De overeenkomst tussen deze definities is dat het betrekking heeft op onze ervaring. Hier zit 

dus ook de link tussen fotografie en zingeving. Door de fenomenologie centraal te zetten 

kunnen de theorieën van Sontag en Flusser verbonden worden aan die van Alma en Smaling, 

Baumeister en Derkx. Als de fotografie invloed heeft gehad op onze ervaringen en deze 
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hebben veranderd, dan heeft dit volgens de bovengenoemde zingevingstheorieën ook een 

verandering in onze zingeving tot stand gebracht. 

Als laatste komt hier het begrip van social media aan te pas. Social media zijn namelijk een 

platform waarop enorm veel gebruik wordt gemaakt van fotografie om onze ervaringen met 

elkaar te delen. De zoektocht naar zingeving op social media verloopt dus via de fotografie. 

Naast de gebruikers en hun veelvuldige gebruik van de social media platformen om foto’s te 

delen beschrijft Van Dijck ook de andere zijde van social media. Namelijk de bedrijven achter 

de social media platformen. Social media kan niet enkel gezien worden als een vrije, door de 

gebruikers gestuurde omgeving. Er moet ook rekening worden gehouden met de bedrijfskant 

ervan en hoe deze invloed heeft op het gebruik van het platform. Van Dijck schrijft over de 

doelen van de bedrijven achter de social media platformen en hoe zij te werk gaan om deze 

doelen tot stand te brengen. Als hoofddoel hebben de bedrijven winst maken. Die winst 

maken de bedrijven met het verkopen van gedrags- en profileringsdata. Voor het verzamelen 

van die data verzinnen de bedrijven manieren om de nodige informatie van de gebruikers te 

verkrijgen. De bedrijven sturen dus in het gebruik van hun social media platform. Een 

voorbeeld van een manier waarop ze dat doen is het populariteitsprincipe, door verbanden 

tussen mensen te kwantificeren kunnen ze een rangschikking maken van wie er het populairst 

is (wie heeft de meeste vrienden/followers etc.). Op deze manier promoten de social media 

zwakke verbanden. Op het gebied van zingeving is het eventueel problematisch dat er 

toegestuurd wordt op dit soort praktijken (zoveel mogelijk vrienden krijgen), omdat het 

afbreuk doet aan de waardevolle verbindingen die door Alma en Smaling worden besproken. 

Leeswijzer  

Mijn scriptie begint met een korte intro waarin ik de basis uiteenzet waar ik mijn verdere 

onderzoek op baseer. Vervolgens komt in hoofdstuk 1 de ontwikkeling van fotografie aan bod 

en hoe deze invloed heeft gehad op onze zingeving. Hoofdstuk 2 legt de focus op social media 

en hoe de ontwikkelingen van de fotografie (besproken in hoofdstuk 1) hierop naar voren 

komen. Hoofdstuk 3 werkt uit wat de effecten zijn op de zingevende waarde van foto’s die op 

social media worden gedeeld. Hoofdstuk 4 bevat een korte uiteenzetting van de conclusies 

van de voorgaande hoofdstukken en brengt ze samen om vervolgens het antwoord op de 

hoofdvraag van dit onderzoek te presenteren. 
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Intro 

 “Alledaagse zingeving vindt plaats in allerlei dagelijkse situaties: bij het lezen van een boek, 

bij deelname aan het verkeer, in de omgang met anderen.” (Alma en Smaling, 2009, p. 17) 

“Existentiële zingeving heeft te maken met het zoeken naar en deels ook vinden van 

antwoorden op levensvragen zoals: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarvoor ben ik er? 

Wat beteken jij voor mij en wat beteken ik voor jou? Wat is een mooi leven? Hoe kan ik goed 

leven en wat is dat eigenlijk?” (Alma en Smaling, 2009, p. 17) 

“[…] omdat iemands zingevingskader de resultante is van waar en hoe men is opgegroeid en 

opgevoed en van de ervaringen die men van jongs af aan heeft opgedaan.” (Derkx, 2011, 

p.116) 

“Bij Van Praag lezen we dat het bij zingeving gaat om ‘de samenhang van levenservaringen’ 

en Baumeister schrijft: ‘The essence of meaning is connection’.” (Derkx, 2011, p.116) 

Deze verschillende definities van zingeving gaan allemaal over de connectie die we aangaan 

met anderen in de zoektocht naar zingeving. We hebben als mensen altijd de connectie met 

anderen gezocht om tot zingeving te komen. 

Bij deze zoektocht naar zingeving heeft ook altijd de technologie een rol gespeeld in de 

invulling en richting van de zoektocht. Zo noemen Alma en Smaling boeken en het verkeer en 

zou je van Baumeister ook kunnen zeggen dat de manier waarop de verbinding (connection) 

wordt aangegaan zonder zijn verdere specificatie kan gaan over sms’en, chatten en 

facebooken. 

De technologie, die de invulling en richting van de zoektocht naar zingeving heeft aangepast, 

waar het in deze scriptie over gaat is de fotografie. Zoals uit het volgende hoofdstuk zal 

blijken heeft de ontwikkeling van fotografie verschillende aspecten met zich meegebracht die 

invloed hebben gehad op hoe we de realiteit begrijpen en daarmee op onze zingeving. De 

eerste stap in het onderzoek naar welke rol foto’s spelen op social media in onze zingeving zal 

de verkenning van de fotografie zijn en hoe de ontwikkeling daarvan invloed heeft gehad op 

onze zingeving. 
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Hoofdstuk 1  

Wat zijn (volgens Susan Sontag) de effecten van de ontwikkeling 

van fotografie op onze zingeving? 
 

Zoals in de intro werd aangegeven is de fotografie één van de technologieën die de invulling 

en richting van onze zoektocht naar zingeving heeft aangepast. Sontag beschrijft in haar boek 

de ontwikkeling van fotografie en welke effecten die heeft gehad op onze ervaring. Vanaf het 

ontstaan van de fotografie heeft het verschillende veranderingen tot stand gebracht in hoe we 

de realiteit begrijpen. In dit hoofdstuk ga ik deze effecten van de ontwikkeling van fotografie 

bespreken. Om het belang van de effecten van de ontwikkeling van fotografie voorop te 

stellen heb ik het dit hoofdstuk ingedeeld in een aantal categorieën (schoonheid, begrijpen, 

deelname, de wereld vastleggen, kijken en realiteit) die ik uit het boek van Sontag zelf heb 

samengesteld. Binnen elke categorie koppel ik de verandering, van het begrijpen van de 

realiteit, aan ervaringsaspecten van zingeving zoals benoemd door Alma en Smaling, 

Baumeister en Derkx. Een belangrijk concept in dit hoofdstuk is vervreemding. In het werk 

van Sontag en Flusser gaat vervreemding over de vervreemding van de wereld. Door de 

toename in techniek in onze omgang met de wereld bewegen we geleidelijk weg van de 

natuurlijke wereld en onze menselijke natuur. Hoe dit door fotografie is gebeurd en wat de 

consequenties hiervan zijn bespreek ik halverwege dit hoofdstuk. Het idee is dat het bij 

Sontag gaat over het begrijpen van een realiteit, waardoor er een bepaald soort verbinding kan 

ontstaan tussen mensen. In die verbinding tussen mensen is, zoals in de intro besproken, 

ontstaat de mogelijkheid tot het delen en ervaren van zingeving.  

De ontwikkeling van fotografie wordt besproken aan de hand van de effecten in plaats van dat 

ik eerst een overzicht van de ontwikkeling van fotografie geef. 

Nieuwe ervaring van schoonheid 

We zijn sinds de uitvinding van de fotografie anders gaan kijken naar schoonheid. Wat is 

mooi en wat is lelijk, waar willen we graag naar kijken en wat vermijden we liever. Hoe is dit 

gebeurd en wat betekent dit voor onze zingeving?  

Sontag schrijft dat er in het begin van de fotografie door het publiek werd verwacht dat de 

fotografie (enkel) geïdealiseerde afbeeldingen voort zou brengen. Foto’s dienden in dat 

vroege stadia van de fotografie als verheerlijking van het dagelijkse leven door te focussen op 

de schoonheid die alleen de camera onthult.  



12 
 

Een voorbeeld uit dit vroege stadia is de carte de visite. De carte de visite is een voorloper op 

de social sharing die we hedendaags voornamelijk associëren met digitale fotografie en social 

media. De carte de visite heeft tussen 1859 en 1870 enorme populariteit behaald in Europa en 

Noord-Amerika als voorloper van Facebook. De carte de visite was een foto was 54 mm bij 

89 mm op een kartonnen kaartje van 64 mm bij 100 mm die in commerciële fotostudio’s 

werden gemaakt. Deze afbeelding bedoelt om te delen zagen de mensen in de 19de eeuw als 

een krachtig middel van virtuele zelfpresentatie. De kaartjes werden verspreid onder vrienden, 

familie en kennissen om vervolgens terecht te komen in een verzamelalbum (zie afbeelding 

hieronder). Het vooruitzicht op publieke zichtbaarheid speelde een cruciale rol in de manier 

waarop mensen zichzelf presenteerde aan de camera. Om zo goed mogelijk voor de dag te 

komen creëerde ze een geobjectiveerde versie van zichzelf in een gecontroleerde context door 

modieuze kleding aan te trekken, te zorgen voor een mooie achtergrond en een houding aan te 

nemen die de gewenste uitstraling liet zien. 

 

 

Afbeelding 1.1. Een pagina uit het Westmorland carte de visite album 
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Er werd in dit vroege stadia door fotografen gezocht naar dingen waar je in het dagelijks 

leven niet bij stil staat. Een hoekje van de werkelijkheid die het oog normaliter niet ziet, of 

iets wat we niet zomaar kunnen zien zoals een luchtfoto uit een vliegtuig. Hiermee bracht de 

fotografie aandacht voor de schoonheid van het “onbekende”. Door de gemaakte foto’s werd 

het publiek opgeroepen om stil te staan bij deze aspecten van de realiteit waar je in het 

dagelijks leven geen aandacht aan besteed. Er werd opgeroepen om waarde toe te kennen aan 

het alledaagse. 

Photography is a tool for dealing with things everybody knows about but 

isn’t attending to. My photographs are intended to represent something 

you don’t see. 

—Emmet Gowin 

Door deze zoektocht naar het vastleggen van het onbekende werd er ontdekt dat er 

waarschijnlijk geen onderwerp is wat niet mooi gemaakt kan worden door het te fotograferen. 

Foto’s maken namelijk, van het afgebeelde, iets moois om naar te kijken. Zo is een berg afval 

vies, maar is een foto van een berg afval mooi. Je verleent namelijk belang aan iets door er 

een foto van te maken, je vraagt aandacht voor iets door het te vangen in een afbeelding. Met 

het vastleggen van de afbeelding wordt deze onttrokken uit de stroom van gewaarwording, je 

wordt gedwongen om er anders naar te kijken. Door de afbeelding ga je het zien als meer dan 

een berg afval, je gaat bijvoorbeeld kijken naar kleuren en vormen en je kunt je focussen op 

de losse onderdelen waar de berg uit bestaat. 

Een belangrijk effect dat zich hierdoor heeft ontwikkeld in tandem met de fotografie is dat er 

een nieuwe maatstaf van schoonheid is ontstaan. Door de schoonheid die werd ervaren door 

het publiek bij het zien van de foto’s van het onbekende werd schoonheid gekoppeld aan dat 

wat gefotografeerd is. Als iets gefotografeerd is vinden we het mooi, dus alles wat 

gefotografeerd is, is mooi. De rol van de camera in het mooi maken en vinden van de wereld 

is zo succesvol geweest dat foto’s, en niet de wereld zelf, de norm van schoonheid zijn 

geworden. Denk bijvoorbeeld aan het (onhaalbare) schoonheidsideaal dat door gefotoshopte 

modellen en filmsterren is opgekomen. Dit schoonheidsideaal is niet hoe deze modellen en 

filmsterren er in het echt uitzien, maar hoe ze er op de foto’s die wij te zien krijgen uitzien. 

Voor de komst van de camera was het symbolisch karakter van traditionele afbeeldingen 

(traditional images) duidelijk. Denk aan bijvoorbeeld een kunstschilder die een schilderij 

maakt, de kunstschilder plaatst zichzelf tussen het ding en het schilderij. De kunstschilder 

verwerkt wat hij ziet in zijn hoofd om het zo over te dragen op het doek. Bij technische 
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afbeeldingen (technical images) is dit symbolische karakter niet zo duidelijk. Bij deze 

afbeeldingen bevindt zich ook iets tussen het ding en de afbeelding, namelijk de camera en de 

persoon die de camera bedient, echter lijkt deze tussenkomst de ketting niet te doorbreken 

tussen het ding en de afbeelding. Het lijkt zelfs dat het ding aan de ene kant van het complex 

(de camera en bediener) er instroomt en er aan de andere kant van het complex weer 

uitstroomt terwijl datgene wat er in het complex gaande is verborgen blijft. Het complex is 

hiermee een ‘black box’ (een apparaat, systeem of object waar je geen kennis hebt van de 

innerlijke werking, maar wel kan gebruiken om van bepaalde input tot bepaalde output te 

komen) (Flusser, 2000, p.16). De schoonheid zien van iets in een foto heeft hierdoor bijna 

niks meer te maken met het ding zelf. Wat we zien op de foto heeft namelijk meer te maken 

met ons meesterschap van de technieken die in de hantering van de camera verborgen liggen 

dan met het ding. Hiermee bedoel ik dat wat we als schoonheid ervaren, bij het bekijken van 

een foto, te maken heeft met het meesterschap van de technieken binnen de fotografie zoals 

licht, compositie, kleur en beweging. Een onscherpe, grauwe, scheve foto van het allermooiste 

landschap op aarde is geen mooie foto. Er komt meer bij kijken dan de schoonheid van het 

ding dat je af wilt beelden. Daarbij komt ook nog dat de camera geen eindeloze schoonheid 

creëert. De herhaling van dezelfde foto’s stompt namelijk af. Omdat de schoonheidservaring 

van een foto zowel afhangt van wat er is afgebeeld als hoe het is afgebeeld (met welke 

technieken) is het belangrijk om op beide vlakken opzoek te gaan naar iets nieuws. Zo zijn 

foto’s van bijvoorbeeld zonsondergangen clichés geworden. Ze vernieuwen niet op het vlak 

van wat er wordt afgebeeld en daarmee worden ze saai. Met dat we op de hoogte zijn van de 

technieken van de fotografie en deze meenemen in de beoordeling van de schoonheid van een 

foto, wordt onze verbeelding van de wereld ook gevoed door deze technieken van het 

fotograferen.  

Sinds de uitvinding van de fotografie zijn we begonnen met het zoeken naar mooie dingen om 

te fotograferen, waardoor elke foto iets moois was. Als elke foto mooi is maakt het niet meer 

uit wat er gefotografeerd wordt, want dat het gefotografeerd is betekent dat het mooi is. Ons 

beeld van schoonheid is hiermee veranderd van ‘ik vind dit ding in de realiteit mooi en 

daarom maak ik er een foto van’ naar ‘ik heb hier een foto van een ding uit de realiteit en 

daarom vind ik het mooi’. Dit bedoelt Sontag als ze schrijft dat foto’s, en niet de wereld zelf, 

de norm van schoonheid zijn geworden. Ofwel, de wereld van foto’s is meer reëel als basis 

voor schoonheid dan de realiteit zelf. Het concept van schoonheid zoals in dit stuk aan de 

hand van Sontag is beschreven kan gerelateerd worden aan het begrip van waardevolheid van 
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Alma en Smaling. Waardevolheid is volgens Alma en Smaling een zinbehoefte die zowel 

over extrinsieke als intrinsieke waarde gaat, waarvan extrinsieke waarde wordt toegekend als 

iets gezien wordt als een middel tot een doel en intrinsieke waarde als het gaat over de waarde 

dat iets in zichzelf heeft. Bij waardevolheid kan het zowel gaan over ethische of esthetische 

waarde of een andere waarde zoals bijvoorbeeld nuttigheid (Alma & Smaling, 2011, p. 20). 

De begrippen kunnen dus aan elkaar gerelateerd worden in dat ze beide over esthetische 

waarde gaan. Voor het onderzoek betekent dit dat als de fotografie ons begrip van esthetische 

waarde heeft overgenomen zoals Sontag stelt, dit betekent dat de zinervaring die we opdoen 

uit esthetische waarde hiermee is overgenomen door foto’s. 

Nieuwe ervaring van begrijpen 

Om iets te begrijpen moet je er in eerste instantie mee in aanraking komen. Als je niet van het 

bestaan van iets afweet kun je ook geen stappen ondernemen om het te begrijpen. Zo moet je 

zoals hierboven besproken dus ook in aanraking komen met de techniek van fotografie om 

daar bewondering voor te kunnen hebben. Begrijpelijkheid is een aspect van zingeving die 

door zowel Derkx als Mooren wordt besproken. Zij zien het als de behoefte van mensen om 

de werkelijkheid waarin ze leven te begrijpen en om gebeurtenissen te verklaren: waarom of 

waardoor doen ze zich voor? Het creëren van een coherent verhaal over het eigen leven tegen 

een bredere achtergrond moet het leven van de betrokkene begrijpelijk en hanteerbaar maken 

en verschaft ook identiteit en continuïteit (Derkx, 2011, p. 120). Fotografie is een manier om 

vrij gemakkelijk met veel dingen in aanraking te komen, de eerste stap tot begrijpen. Sontag 

stelt dat foto’s gevangen ervaringen zijn (Sontag, 2005, p. 11). Volgens Sontag kunnen 

ervaringen, door er foto’s van te maken, worden opgeslagen, vervoerd en overgebracht 

worden op een ander tijdstip en aan mensen die er niet bij waren. Het bekijken van 

(andermans) foto’s is net alsof je er zelf bij was, alsof het jouw ervaring is. Je hoeft dus niet 

eens meer aanwezig te zijn om te ervaren. Het bekijken van de foto’s is gelijkgetrokken met 

het meemaken en erbij aanwezig zijn. Los van het feit of Sontag gelijk heeft en dat foto’s 

ervaringen echt kunnen vangen, kunnen we volgens mij wel stellen dat we onze eigen 

ervaringen en ons eigen leven kunnen plaatsen in een groter verband van ervaringen door het 

bekijken van de foto’s van iemand anders. Je kunt een verbinding aangaan met iemand door 

ervaringen aan de hand van foto’s uit te wisselen. Deze verbinding is onder andere waar 

Baumeister het over heeft als hij schrijft: ‘The essence of meaning is connection’ (Baumeister 

& Vohs, 2005, p. 609). 
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Fotografie heeft ons in staat gesteld om dingen zowel makkelijker als op grotere schaal te 

begrijpen. Foto’s maken democratiseert namelijk alle ervaringen door ze in afbeeldingen te 

vertalen (Sontag, 2005, p. 17). Democratisering betekent in brede zin dat het aantal mensen 

dat toegang heeft tot bepaalde dingen toeneemt en niet meer beperkt is tot een beperkte elite. 

Daarnaast gaat democratisering ook over zeggenschap en inspraak, iedereen mag iets zeggen 

over foto’s en de betekenis ervan. Foto’s vergroten hiermee het aantal mensen dat toegang 

heeft tot, in dit geval, ervaringen omdat ze voor iedereen zo toegankelijk en makkelijk te 

verspreiden zijn. Door de fotografie hebben we dus meer handvatten gekregen om de 

werkelijkheid waarin we leven te begrijpen. Dit betekent echter niet dat er simpelweg een 

hogere mate van begrijpelijkheid is. Er moet namelijk nog steeds werk verricht worden om 

gebeurtenissen te verklaren. Fotografie is dus niet zomaar een vergroting van zingeving, maar 

het vergroot wel de potentie tot het creëren van een coherent verhaal over het eigen leven en 

daarmee de potentie tot zingeving. Hiermee bedoel ik het volgende: Begrijpelijkheid is het 

ervaringsaspect van zingeving dat gaat over de behoefte van mensen om de werkelijkheid 

waarin ze leven te begrijpen (en om gebeurtenissen te verklaren). Daarnaast verschaft het 

creëren van een coherent verhaal over het eigen leven, tegen een bredere achtergrond dat het 

leven begrijpelijk en hanteerbaar maakt, identiteit en continuïteit. Onze ervaringen kunnen in 

de vorm van foto’s gemakkelijk verspreid worden, waardoor deze ervaringen voor meer 

mensen toegankelijk zijn. Deze gedeelde ervaringen in de vorm van foto’s leidt dus tot de 

mogelijkheid voor meer mensen om ze in te zetten in het creëren van hun eigen coherente 

verhaal en daarmee hun leven begrijpelijker te maken. 

Now, for an absurdly small sum, we may become familiar not only with 

every famous locality in the world, but also with almost every man of note 

in Europe. The ubiquity of the photographer is something wonderful. All 

of us have seen the Alps and know Chamonix and the Mer de Glace by 

heart, though we have never braved the horrors of the Channel.. We have 

crossed the Andes, ascended Tenerife, entered Japan, “done” Niagara 

and the Thousand Isles, drunk delight of battle with our peers (at shop 

windows), sat at the councils of the mighty, grown familiar with kings, 

emperors and queens, prima donnas, pets of the ballet, and “well graced 

actors.” Ghosts have we seen and have not trembled; stood before royalty 

and have not uncovered; and looked, in short, through a three-inch lens 

at every single pomp and vanity of this wicked but beautiful world. 

 

—“D.P.,” columnist in Once a Week [London], June 1, 1861 
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Nieuwe ervaring van deelname 

Een, volgens Sontag, belangrijk aspect gerelateerd aan het vangen van ervaring door foto’s 

maken is dat je door bezig te zijn met fotograferen je jezelf van de ervaring onttrekt. Je bent 

als je fotografeert niet aan het deelnemen, maar op een technische manier bezig met het 

vangen van de ervaring in een goede foto. Het fotograferen is ook een ervaring, maar dit is 

meer een soort meta-ervaring. Als voorbeeld geeft Sontag toerisme: reizen wordt door 

fotografie een zoektocht naar de beste manier van het verzamelen van foto’s als souvenirs. 

Het is nog steeds een ervaring, maar hij wordt geleid door de camera en niet door de 

gebeurtenis. Deze gebeurtenis krijgt overigens een andere lading en betekenis dan als hij niet 

was vastgelegd. Als je een reis maakt en niks vastlegt en vervolgens precies dezelfde reis 

nogmaals maakt maar het deze keer allemaal wilt vastleggen zal het een hele andere reis 

worden. Naast deze andere vorm van ervaren geef je tijdens het maken van de foto’s ook ter 

plekke de schijn dat je deelneemt. Fotograferen is echter in essentie een daad van non-

interventie. Een persoon die intervenieert kan namelijk niet vastleggen en een persoon die aan 

het vastleggen is kan niet interveniëren. Dit betekent echter niet dat foto’s zelf niet kunnen 

interveniëren. Denk bijvoorbeeld aan flitspalen, deze interveniëren niet direct, maar ze leggen 

wel vast en oefenen aan de hand van de foto controle uit. Sontag schrijft dat de gruwelijkheid 

van bepaalde oorlogsfoto’s hem ook deels zit in dat de fotograaf moest kiezen tussen een 

leven en de foto, en dat ze hebben gekozen voor de foto (Sontag, 2005, p. 26). Dat ze die 

keuze hebben gemaakt is volgens mij te verklaren aan hoe de fotografie toentertijd werd 

gebruikt en hoe hij nu wordt gebruikt. De tijd waar Sontag het over heeft bij deze 

oorlogsfotografen gebruikte de fotografie als memory tools. Foto’s werden gebruikt als 

geheugen dat gedeeld kan worden (in tegenstelling tot fotografie als communicatie wat aan 

bod komt in het volgende hoofdstuk). De mentaliteit in relatie tot het bestaan ging wellicht 

meer over je getuigenis in de tijd. Je leefde in een bepaalde tijd op een bepaalde locatie en die 

was anders dan andere tijden en andere locaties. Aan de hand van fotografie kon je jouw tijd 

en locatie vastleggen en delen met anderen die er niet bij waren op die tijd en locatie. De 

oorlogsfoto’s waren in die tijd heel belangrijk om aan een groot publiek te laten zien hoe het 

eraan toe ging. Als je er zelf niet bij was, was het heel moeilijk om te weten hoe het was. Het 

is dus begrijpelijk dat de fotografen groot belang hechtte aan het maken en verspreiden van 

hun foto’s. Het historisch bewustzijn was in die tijd het gezamenlijk bewustzijn van een volk 

dat op de hoogte gebracht moest worden. Op het vlak van zingeving en betekenis diende 

fotografie als politiek en publiek middel om het volk op de hoogte te brengen van publieke 
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doelen die gesteld moesten worden. Fotografie als communicatie dat in het volgende 

hoofdstuk aan bod komt heeft dit wezenlijk veranderd. 

Zelfs als je in fysieke zin niet kàn interveniëren, omdat er bijvoorbeeld een hek voor staat, 

beoefen je door je camera nog steeds een vorm van participatie. Het nemen van een foto is 

meer dan passief observeren. Je moedigt namelijk, vaak uitdrukkelijk, dat wat er gaande is 

aan om door te gaan. Sontag vergelijkt het zelfs met seksueel voyeurisme. Een foto nemen 

betekent dat je er belang bij hebt dat de dingen die zich afspelen blijven zoals ze zijn, al is het 

maar zo lang als het duurt om een “goede” foto te maken. Zelfs als je medeplichtig bent in 

wat het onderwerp interessant (waard om te fotograferen) maakt, ook als het de pijn of 

tegenslag van een ander is (Sontag, 2005, p. 26). Als oorlogsfotograaf is foto’s maken van 

oorlogen je werk en heb je er baat bij dat er oorlogen zijn. Zelfs als je foto’s neemt om aan de 

wereld te laten zien hoe vreselijk het is wat er zich afspeelt, in de hoop dat het stopt of dat de 

daders gestraft worden, heb je er baat bij als dat wat je fotografeert vreselijk is, want dat 

bewijst je punt. Volgens Sontag is het dus met deze logica altijd een aanmoediging om een 

foto te maken, al is het maar het ene enkele moment dat de foto wordt gemaakt.  

 

Afbeelding 1.2. De bekendste oorlogsfoto aller tijden The Falling Soldier van Robert Capa.  

Door het nemen van foto’s plaats je jezelf buiten de situatie om deze vast te leggen. Echter 

bemoei je je wel met de situatie door er aandacht op te vestigen met je camera. Je bent dus 

tegelijkertijd geen deelnemer, maar ook geen buitenstaander. Sterker nog, door de deelnemers 
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wordt je gezien als een buitenstaander, en door de buitenstaanders wordt je gezien als 

deelnemer (van het geheel wat er gaande is). Er is met het fotograferen dus een veranderde 

vorm van deelname ontstaan, een positie tussen deelnemen en niet deelnemen. Op het vlak 

van zingeving raakt dit aan het aspect van competentie. Deze zinbehoefte gaat over het 

essentiële geloof van mensen dat ze een verschil kunnen maken in externe gebeurtenissen, 

specifiek met het zicht op gewenste uitkomsten tot stand te laten komen. Autonomie en 

controle kunnen deze behoefte bevredigen (Baumeister & Wilson, 1996, p. 322). Kan er 

sprake zijn van controle als je een daad van non-interventie, wat fotograferen is, pleegt? Je 

lijkt alleen controle te hebben op het vastleggen, een soort passieve controle zoals de 

flitspalen, dat eventueel later ingezet kan worden om invloed uit te oefenen (denk aan 

oorlogsfoto’s die als bewijslast kunnen worden gebruikt). Daarnaast beschrijft Sontag dat het 

nemen van een foto betekent dat je belang hebt dat de dingen die zich afspelen blijven zoals 

ze zijn. Dat is dus een gewenste uitkomst in de ogen van de fotograaf. In dit geval zou het 

gevoel van competentie niet opkomen omdat de gewenste uitkomst zonder jouw toedoen al tot 

stand komt. Echter zou je wel een foto kunnen maken nadat je het zover hebt gekregen dat 

jouw gewenste uitkomst tot stand gaat komen en je aan de hand van die daad je tevredenheid 

en gevoel van competentie vastlegt. 

 

…Suddenly a small boy dropped to the ground next to me. I realized then 

that the police were not firing warning shots. They were shooting into the 

crowd. More children fell… I began taking pictures of the little boy who 

was dying next to me. Blood poured from his mouth and some children 

knelt next to him and tried to stop the flow of blood. Then some children 

shouted they were going to kill me… I begged them to leave me alone. I 

said I was a reporter and was there to record what happened. A young girl 

hit me on the head with a rock. I was dazed, but still on my feet. Then they 

saw reason and some led me away. All the time helicopters circled 

overhead and there was the sound of shooting. It was like a dream. A 

dream I will never forget. 

 

—from the account by Alf Khumalo, a black reporter on the Johannesburg 

Sunday Times, of the outbreak of riots in Soweto, South Africa, published 

in The Observer [London], Sunday, June 20, 1976 
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Nieuwe ervaring van de wereld vastleggen 

Sinds de oermens zijn we als mensen bezig ons te oriënteren ten opzichte van de wereld. Dit 

werd eerst gedaan met grottekeningen en andere soort traditionele afbeeldingen (hierover later 

meer) die van de vier dimensies van ruimte en tijd een tweedimensionale reductie maakte. Ze 

creëerde abstracties van de dingen ‘daarbuiten’ in ruimte en tijd om ze begrijpelijk te maken 

(Flusser, 2000, p. 8). De betekenis van afbeeldingen zit aan het oppervlak. Je kan ze in één 

oogopslag tot je nemen, maar dan blijft het oppervlakkig. Als je de betekenis wilt verdiepen, 

oftewel de geabstraheerde dimensies reconstrueren, moet je je blik over het beeld laten 

dwalen. Dit dwalen over het oppervlak van de afbeelding heet ‘scannen’. Door dit te doen 

volgt je blik een complex pad gevormd door, aan de ene kant, de structuur van de afbeelding 

en, aan de andere kant, de intenties van jou als waarnemer. De significantie van de afbeelding 

wordt onthuld in dit scanproces en vormt daarmee een synthese van twee intenties: de één die 

geuit wordt door de afbeelding en de ander die aan de waarnemer toebehoort. Hieruit volgt 

dat afbeeldingen niet denotatief (eenduidig, zoals bijvoorbeeld getallen), maar connotatief zijn 

(afhankelijk van de context). Hiermee bieden ze ruimte voor interpretatie (Flusser, 2000, p. 

8).  

Vervolgens beschrijft Flusser een ontwikkeling die uiteindelijk leidt tot de uitvinding van 

geschreven tekst. Hij schrijft dat afbeeldingen bemiddelingen zijn tussen de wereld en de 

mens. De wereld is niet direct toegankelijk voor hen en daarom zijn er afbeeldingen nodig om 

het begrijpelijk te maken. Op het moment dat afbeeldingen nodig zijn om de wereld te 

begrijpen komen deze afbeeldingen tussen de mens en de wereld in te staan. In plaats van dat 

de afbeeldingen als landkaart (ter oriëntatie voor de mens in de wereld) fungeren, schermen ze 

op den duur de wereld voor de mens af. Het beeld wordt alleen naar zichzelf verwijzend en 

niet meer een interpretatie van de wereld. De mens vervreemd van de wereld. Op het kritieke 

punt van de vervreemding van de wereld gingen mensen de originele intentie van de 

afbeeldingen proberen te achterhalen. Er kwam de behoefte voor een nieuwe interpretatie, 

omdat de afbeeldingen niet langer betekenisvol waren. Deze omkering van de functie van de 

afbeeldingen kan volgens Flusser idolatrie (idolatry) genoemd worden. Hierbij schrijft hij dat 

mensen zijn vergeten dat ze de afbeeldingen maakten om de wereld te begrijpen en zijn door 

de afbeeldingen juist de verbinding met de wereld verloren. Om de originele intentie van de 

afbeeldingen te achterhalen trokken ze de elementen van de afbeeldingen 

(betekenissen/relaties die interpretatie nodig hadden) uiteen en legde ze in regels achter 

elkaar: ze vonden de geschreven tekst uit (Flusser, 2000, p. 10). Met deze ontwikkeling van 
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het schrift ontstond het begin van ‘historisch bewustzijn’ en ‘geschiedenis’ in de meeste 

strikte zin van het woord (Flusser, 2000, p. 10). Met het schrift ontstond ook het vermogen tot 

‘conceptueel denken’. Conceptueel denken is meer abstract dan imaginatief denken 

(imaginative thought) omdat alle dimensies geabstraheerd worden van fenomenen. Met de 

uitvinding van het schrift hebben we als mensen volgens Flusser een stap verder weg gezet 

van de wereld. Teksten duiden met hun interpretatie niet op de wereld zelf, maar op de 

afbeeldingen die ze abstraheren (Flusser, 2000, p. 11). Met de geschreven tekst zijn we dus 

niet losgekomen van de afbeeldingen die de wereld voor ons afschermen, maar hebben we ze 

enkel vertaald in tekst. In plaats van weer dichter bij de wereld te komen, zijn we er nog een 

niveau verder van verwijdert. De teksten zijn namelijk abstracties van de afbeeldingen die 

abstracties van de wereld zijn.  

Volgens Sontag is de eerste val in vervreemding die van mensen laten wennen in het 

abstraheren van de wereld in geschreven tekst, het omzetten van de werkelijkheid in tekst. 

Hiermee werd er een tweede niveau van kennis opgebouwd, nu kon je de wereld niet alleen 

kennen als de wereld of de afbeeldingen die deze wereld abstraheerden, maar ook in de vorm 

van geschreven tekst. Met dit extra niveau ontstond er een vervreemding van de wereld (de 

stap verder weg van de wereld die Flusser bespreekt: teksten duiden op de traditionele 

afbeeldingen die op de wereld duiden) aangezien deze nu ook op een andere manier kenbaar 

werd. Dit abstraheren van de wereld in geschreven tekst zou echter nodig zijn om een 

moderne, anorganische samenleving op te bouwen. Door kennis vast te leggen in tekst kon de 

mensheid zich verder ontwikkelen en doorbouwen op het verleden door het gebruik van 

conceptueel denken. 

De ontwikkeling van geschreven tekst heeft veel positieve ontwikkelingen met zich 

meegebracht. Bijvoorbeeld het genoemde lineaire en historische bewustzijn en het 

conceptueel denken waardoor we ons hebben kunnen ontwikkelen uit de magische en 

organische wereld. Echter heeft het ook een vervreemding met zich meegebracht. De 

geschreven teksten werden naarmate de wetenschap vorderde steeds ingewikkelder en 

brachten een staat van ‘textolatry’ met zich mee (Flusser, 2000, p. 12). Met textolatry duidt 

Flusser op het onvermogen om concepten te begrijpen uit geschreven tekst, ondanks dat je 

wel in staat bent om de tekst te lezen. De concepten die in de (wetenschappelijke) teksten 

werden uitgedrukt kwamen niet meer overeen met de wereld zoals wij die ervaren. Maar 

verwezen weer naar zichzelf als ideale concepten die binnen het talige een eigen norm 

stelden. De teksten verwezen alleen maar naar zichzelf en niet naar de wereld, hiermee waren 
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ze niet genoeg om je te verhouden tot de wereld. In de Middeleeuwen heerste het 

theocentrisme waarin antwoorden op vragen over de natuur gezocht werden door bestudering 

van religieuze teksten over de natuur uit voornamelijk de Bijbel. Deze stroming werd 

vervangen door de wetenschappers met hun methode van kritische observatie. Hierdoor ging 

men in plaats van religieuze teksten natuurfenomenen bestuderen. Echter werden deze 

fenomenen vervolgens vastgelegd in wetenschappelijke teksten als ideaal concept. Dit ideale 

concept bestaat echter niet in de natuur. In de wetenschappelijke teksten werd er steeds 

verwezen naar dit ideale concepten waardoor ze enkel naar zichzelf verwezen, en niet meer 

naar de wereld. Vanuit deze staat van wetenschap als maatstaf is de fotografie ontstaan. Door 

de wetenschap werden apparaten voortgebracht die foto’s konden produceren (om 

afbeeldingen bij de wetenschappelijke teksten te zetten en ze begrijpelijker te maken door ze 

te relateren aan de wereld zoals wij die ervaren). Deze technische afbeeldingen verschillen 

van traditionele afbeeldingen omdat het indirecte producten zijn van wetenschappelijk 

teksten. Historisch en ontologisch nemen technische afbeeldingen hun plek in achter 

traditionele afbeeldingen. Hoe traditionele afbeeldingen abstracties van de eerste orde zijn, in 

de zin dat ze de concrete wereld abstraheren, zijn technische afbeeldingen van de derde orde. 

Ze abstraheren de teksten die de traditionele afbeeldingen abstraheren (die dus een abstractie 

van de concrete wereld zijn) (Flusser, 2000, p. 14). Door de technische afbeeldingen kwam er 

ogenschijnlijk een beeldvorm in de cultuur die de indruk wekte een directe relatie met de 

natuur te hebben. 
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Van de wereld in tekst vast te leggen zijn we dus, door de fotografie, weer over gegaan naar 

de wereld in afbeeldingen vast te leggen. In fotoalbums, lijstjes, kranten, tijdschriften en 

musea. Het doel lijkt verschoven van de wereld begrijpelijk maken door de vier dimensies te 

reduceren naar twee dimensies, naar het verzamelen van de wereld. Foto’s werden gezien als 

een manier om informatie over te brengen op mensen die niet (gemakkelijk) kunnen lezen. 

Dus hoe meer foto’s, hoe meer informatie. Maar geschreven tekst is een veel minder 

verraderlijke vorm van de wereld te verloochenen, het te veranderen in een mentaal object, 

dan fotografische afbeeldingen (Sontag, 2005, p.11). Wat er is geschréven over een persoon 

of een gebeurtenis wordt namelijk enkel gezien als een interpretatie, net als handgemaakte 

visuele verklaringen, als schilderijen en tekeningen. Maar gefotografeerde afbeeldingen lijken 

geen verklaringen of interpretaties van de wereld dan wel stukjes ervan, objectieve miniaturen 

van de werkelijkheid die iedereen kan maken of verkrijgen. Flusser schrijft dat technische 

afbeeldingen (technical images) ons zonder onderbreking verbinden met betekenis 

(significance). De wereld reflecteert de zon en andere stralen die worden gevangen door 

optische, chemische en mechanische apparaten op gevoelige platen en produceren als 

resultaat technische afbeeldingen, dat wil zeggen dat ze op hetzelfde niveau van realiteit 

lijken te zijn als wat ze weergeven (de wereld) (Flusser, 2000, p. 14). Wat je ziet op deze 

technische afbeeldingen lijken daarom niet op symbolen die geïnterpreteerd (decoded) moeten 

worden, maar symptomen van de wereld waardoor we deze, dan wel indirect, kunnen 

waarnemen. Dit ogenschijnlijke non-symbolische, objectieve karakter van technische 

afbeeldingen laten de toeschouwer ze niet zien als afbeeldingen, maar als vensters op de 

werkelijkheid. Als consequentie hiervan bekritiseren de toeschouwers ze niet als 

afbeeldingen, maar als manieren van naar de wereld kijken. Hun kritiek is geen analyse van 

hoe de afbeeldingen geproduceerd zijn, maar een analyse van de wereld (Flusser, 2000, p. 15). 

Foto’s zijn echter net zo goed interpretaties. Zelfs als fotografen de werkelijkheid zo goed 

mogelijk willen spiegelen worden ze nog steeds ‘achtervolgd’ door hun stilzwijgende ideeën 

over smaak. Als voorbeeld noemt Sontag het fotografische project van de Farm Security 

Administration eind jaren dertig van de vorige eeuw. Daarin werd er getracht om zo 

natuurgetrouw mogelijk weer te geven hoe de sharecroppers in armoede leefden. Dit deden 

ze door tientallen frontale foto’s te maken totdat ze tevreden waren met de uitstraling van de 

foto: goede uitdrukking op het gezicht van de boer, goede belichting, goede expositie etc 

(Sontag, 2005, p. 15). Hiermee maakte ze precies de foto waar ze naar op zoek waren in plaats 

van de werkelijkheid zo goed mogelijk te spiegelen.  
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Maar wat zegt het dat het interpretaties zijn? Alma en Smaling schrijven in hun artikel over 

het begrip samenhang. Samenhang is een aspect van zingeving dat gaat over de samenhang 

tussen de elementen van de ervaren werkelijkheid, die de wereld begrijpelijk 

(comprehensible) en hanteerbaar (manageable) maakt. De ervaren samenhang tussen jouw 

leven en dat van anderen (wat is mijn plaats? Flusser: jezelf oriënteren ten opzichte van de 

wereld.) en ook binnen je levensverhaal maken deel uit van de ervaring van je identiteit en 

van de zin van je leven (Alma & Smaling, 2010, p. 20). Foto’s gebruiken als interpretatie van 

de wereld is hoe we samenhang aan kunnen brengen tussen het eigen leven en dat van 

anderen. We kunnen ons met gebruik van foto’s oriënteren ten opzichte van de wereld. Zoals 

eerder in dit hoofdstuk besproken is het volgens Flusser dat we bij (technische) afbeeldingen 

niet het complex van de camera (als black box) in ogenschouw nemen, maar de foto’s op 

hetzelfde niveau als de wereld zien (Flusser, 2000, p.15). De manieren van naar de wereld 

kijken die we meekrijgen van foto’s wegen we even zwaar als onze eigen manier van naar de 

wereld kijken. Bij foto’s is het dus mogelijk dat we een scheef beeld van samenhang krijgen. 

We oriënteren ons ten opzichte van de wereld die we kennen aan de hand van foto’s. Komt 

deze wel overeen met de wereld waar we in leven? 

Naast dat foto’s ook een interpretatie zijn, kun je via een foto nooit iets begrijpen. Door foto’s 

wordt de wereld een serie aan ongerelateerde losstaande deeltjes. Een foto is een dun plakje 

ruimte en tijd en in een wereld geregeerd door foto’s lijken alle begrenzingen arbitrair. Alles 

kan en is in een ander kader geplaatst. Elke foto zelf zegt niks, het spreekt door de mond van 

de tekst die erbij staat. Flusser schrijft dat foto’s een nieuwe betekenis aannemen iedere keer 

dat ze wisselen van ‘kanaal’ (context). De betekenis van een foto kan wisselen tussen 

wetenschappelijk, politiek, commercieel en artistiek naarmate het ‘kanaal’ (de context) anders 

is. De verdeling van foto’s in ‘kanalen’ is geen eenvoudig mechanisch proces, maar eerder 

een coderend proces. De manier van distributie impregneert de foto met betekenis voor hoe 

hij ontvangen moet worden (Flusser, 2000, p. 54). Dat betekent dat de context meebepaald 

welke waarde de foto krijgt. Dit is de bekende uitspraak van McLuhan die stelt: “The medium 

is the message”. Naast de manier van distributie en binnen welk kanaal een foto wordt 

verspreid hebben onderschriften van foto’s de neiging om het bewijs van onze ogen te 

overschrijven; maar geen onderschrift kan de betekenis van een afbeelding permanent 

vastleggen of waarborgen. De betekenis van foto’s is namelijk onderhevig aan de tijd waarin 

het wordt bekeken en niet per se wanneer de foto is gemaakt. Foto’s nodigen uit tot 

interpretaties, maar leggen deze niet vast, het blijft altijd bestaan als een 
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interpretatiemogelijkheid. Deze effecten van de fotografie zijn volgens mij goed te relateren 

aan het begrip van doelgerichtheid.  

Doelgerichtheid is een zingevingsaspect waarbij mensen gebeurtenissen graag willen 

interpreteren als doelgericht. Een doelgerichte verbinding koppelt gebeurtenissen die los van 

elkaar staan in de tijd elkaar. In essentie gaat het erom dat eerdere gebeurtenissen in een 

oorzaak-gevolg (causale) relatie worden geplaatst met latere gebeurtenissen of 

omstandigheden. Doelgerichtheid geeft hiermee betekenis aan gebeurtenissen door ze te zien 

als stappen naar een gewenste uitkomst. Doelgerichtheid kan verdeeld worden in twee 

hoofdtypes. Het eerste type zijn doelen (goals), in de zin van objectieve omstandigheden. Het 

tweede type is innerlijke vervulling (fulfillment), dat betrekking heeft op je subjectieve 

toestand. Mensen kunnen huidige gebeurtenissen zien als betekenisvol als ze leiden tot een 

doel (bijvoorbeeld afstuderen) of tot innerlijke vervulling (bijvoorbeeld geluk) (Baumeister & 

Wilson, 1996, p. 322). Omdat foto’s een dun plakje ruimte en tijd zijn die voor interpretatie 

vatbaar zijn is het dus mogelijk om alle foto’s in een oorzaak-gevolg relatie te plaatsen.  

Photography is a system of visual editing. At bottom, it is a matter of 

surrounding with a frame a portion of one’s cone of vision, while standing 

in the right place at the right time. Like chess, or writing, it is a matter of 

choosing from among given possibilities, but in the case of photography 

the number of possibilities is not finite but infinite. 

—John Szarkowski 

Naar aanleiding van deze ontdekkingen is de ‘fotografie als data’ overgegaan naar ‘fotografie 

als fotografie’. Sontag schrijft over jonge Amerikaanse fotografen die hun werk zien als het 

laten zien hoe verschillende dingen eruitzien als ze gefotografeerd zijn (Sontag, 2005, p. 202). 

Dat is technisch gezien ook het enige wat ze kunnen laten zien. Sontag stelt hiermee dat de 

fotografie volwassen is geworden. De fotografie heeft een zelfstandige waarde gekregen in de 

wijze waarop wij ons tot de wereld kunnen verhouden. Dit is echter zoals in het stuk van 

Flusser over interpretatie hierboven besproken problematisch. Omdat (technische) 

afbeeldingen niet lijken op symbolen die geïnterpreteerd moeten worden, maar op manieren 

om naar de wereld te kijken worden foto’s als data steeds meer gezien als kennis. Hiermee 

wordt ervan uitgegaan dat wat foto’s afbeelden vanzelfsprekend is. Om tot kennis te komen 

moet er echter altijd data geïnterpreteerd worden. Als we foto’s als kennis gaan zien, en niet 

als data krijgt de fotografie een misvatte zelfstandige waarde in de wijze waarop wij ons tot 

de wereld kunnen verhouden. 
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I photograph to find out what something will look like photographed. 

—Garry Winogrand 

Nieuwe ervaring van kijken 

Zoals hierboven al werd genoemd werden foto’s eerst gezien als een objectieve manier om 

een beeld vast te leggen zonder tussenkomst van een artiest. Maar al snel bleek dat niemand 

dezelfde foto neemt van hetzelfde ding. Foto’s zijn dus geen objectieve afbeelding van wat er 

is, maar een subjectieve afbeelding van wat het individu ziet. Het is geen documentatie, maar 

een evaluatie van de wereld. Hiermee ontstond het “fotografisch kijken”, een nieuwe manier 

van kijken zowel als een nieuwe activiteit om te beoefenen. Kijken naar de wereld op een 

manier die een andere relatie voor ons bewustzijn creëert met de werkelijkheid. 

Polaroid’s SX-70. It won’t let you stop. 

Suddenly you see a picture everywhere you look.. 

Now you press the red electric button. Whirr…whoosh…and there it is. 

You watch your picture come to life, growing more vivid, more detailed, 

until minutes later you have a print as real as life. Soon you’re taking rapid-

fire shots—as fast as every 1.5 seconds!—as you search for new angles or 

make copies on the spot. The SX-70 becomes like a part of you, as it slips 

through life effortlessly.. 

—advertisement (1975) 

Fotografisch kijken betekent dat je geschikt bent om schoonheid te zien in wat iedereen ziet 

als te gewoon, alledaags of normaal. Deze zoektocht naar het ‘onbekende’ kwam ook bij het 

nieuwe begrip van schoonheid naar voren. Fotografen werden verondersteld om meer dan 

alleen de wereld te zien zoals hij is. Eerder in dit hoofdstuk ging het over schoonheid, en dat 

er in de vroege stadia van de fotografie werd gezocht naar dingen waar je in het dagelijks 

leven niet bij stil staat. Dit overstijgen van het alledaagse samen met het kijken naar de wereld 

op een manier die een andere relatie voor ons bewustzijn creëert met de werkelijkheid past 

goed in het zingevingsaspect transcendentie. Alma en Smaling schrijven dat het bij 

transcendentie gaat om het overstijgen van het alledaagse, het voor de hand liggende, het 

bekende en vertrouwde, het exploreren van en het reiken naar het nieuwe, het andere, het 

onbekende. Het is een belangrijk element van zinervaring, omdat een andere persoon als 

ander steeds weer overstijgt wat van mij is. Andere voorbeelden van transcendentie zijn de 

nieuwsgierigheid naar nieuwe, onbekende terreinen en domeinen, het daadwerkelijk 
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exploreren en de ervaring van verwondering (Alma & Smaling, 2010, p. 21). De fotografie 

kun je zien als techniek die je in staat stelt te groeien naar een andere wereld. Een wereld die 

geen deel uitmaakt van je dagelijkse leven. In die wereld kun je je vervolgens ontplooien tot 

iets dat anders is dan je nu bent. Door de schoonheid in het onbekende leer je via de fotografie 

jezelf anders te verhouden en geef je jezelf de kans om te ontwikkelen. Daarnaast zijn foto’s 

van anderen betekenisvol, omdat zij eenzelfde soort rol vervullen. De foto’s van anderen (die 

van jou voor hun en die van hun voor jou) zijn andere foto’s dan we zelf zouden maken. 

Hiermee verschaffen zij toegang tot een andere wereld die de onze overstijgt en geeft hiermee 

ook de mogelijkheid tot ontwikkeling van het zelf. Deze laatste mogelijkheid is niet iets dat 

per se nieuw is van de fotografie, en was in bepaalde mate ook al mogelijk bij andere 

afbeeldingen zoals tekeningen of schilderijen. Ik ben echter wel van mening dat het door de 

fotografie een veel wijdverspreidere mogelijkheid is geworden. Door het gemak waarin foto’s 

worden gemaakt is er veel meer vastgelegd rondom het dagelijks leven dan dat er 

bijvoorbeeld bij schilderijen sprake van was. Het nieuwe van deze manier van kijken naar 

afbeeldingen zit hem bij de fotografie voornamelijk in de mogelijkheid voor iedereen om deze 

afbeeldingen te maken en te delen. Met betrekking tot zingeving gaf de fotografie dus een 

mogelijkheid om de verbinding met anderen aan te gaan door de wereld te zien door hun 

camera. De foto’s geven je letterlijk een ander perspectief op de wereld. 

Nieuwe ervaring van realiteit 

Door de constante toename van foto’s en de eenvoudige manieren om ze te verspreiden en te 

bekijken, dankzij het internet, verschaffen deze fotografische afbeeldingen tegenwoordig de 

meeste kennis die mensen bezitten. Zo schrijft Sontag in haar boek nog dat foto’s (afgedrukt 

op fotopapier) vergankelijk zijn (Sontag, 2005, p.13). Ze verkleuren, kunnen scheuren en vaak 

heb je maar één exemplaar. Dat is hedendaags wel anders met digitale foto’s. Ze zijn op 

allerlei apparaten te bekijken, te versturen, te bewerken, te kopiëren. Heel veel dingen kennen 

we in eerste instantie, als we het al in het ‘echt’ tegenkomen, via foto’s. Denk bijvoorbeeld 

aan beroemdheden; schilderijen en beelden; landschappen in andere landen. Is het echter wel 

een realistisch beeld dat we op deze wijze verkrijgen van de wereld? Bij een auto-ongeluk 

zeggen mensen bijvoorbeeld dat het “net was alsof ik in een film zat”. De situatie van het 

auto-ongeluk lijkt zo onwerkelijk dat deze vergelijking met een film het best lijkt te 

omschrijven hoe écht het was. Het enige wat we kunnen bedenken dat het dichts bij de 

realiteit van het auto-ongeluk komt is een gecreëerd beeld. 
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Door onze grote hoeveelheid aan kennis die we via foto’s hebben verkregen, is het 

tegenwoordig de realiteit die wordt onderzocht en geëvalueerd op zijn getrouwheid aan foto’s 

in plaats van andersom. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie in een ver land. Je hebt van 

tevoren foto’s gezien, waarschijnlijk zelfs specifiek opgezocht, van het land waar je naartoe 

gaat. Eenmaal daar aangekomen ga je testen of de realiteit klopt aan wat je op die foto’s hebt 

gezien. Zijn de stranden echt zo wit? Is de oceaan echt zo groen of blauw? Door deze aanpak 

wil het best vaak voorkomen dat we teleurgesteld of ongeroerd worden door het échte ding. 

The creations of man or nature never have more grandeur than in an Ansel 

Adams photograph, and his image can seize the viewer with more force 

than the natural object from which it was made. 

 

—advertisement for a book of photographs by Adams (1974) 

De eerder besproken zingevingsaspecten samenhang en begrijpelijkheid zijn hier volgens mij 

weer van toepassing. De samenhang betreft deze keer echter de samenhang tussen de 

elementen van de ervaren werkelijkheid en die van de foto’s. De begrijpelijkheid, waarin er 

wordt getracht om de werkelijkheid te begrijpen tegen een bredere achtergrond, komt hier 

volgens mij tot stand door foto’s te gebruiken als bredere achtergrond. De foto’s nemen hier 

wederom (net als eerder in dit hoofdstuk) dan de plek in van de realiteit. 

Dit brengt ons op het nieuwe begrip van realiteit. Hierbij haalt Sontag de filosoof Ludwig 

Feuerbach aan. Hij spreekt over het onderscheid tussen origineel en kopie. Zo observeert 

Feuerbach enkele jaren na de uitvinding van de camera over “ons tijdperk” (ten tijde van zijn 

schrijven) dat we de afbeeldingen verkiezen boven het ding, de kopie boven het origineel, de 

representatie boven de realiteit, het uiterlijk boven het zijn. En dit zelfs terwijl we ons ervan 

bewust zijn dat we dit doen (Sontag, 2005, p. 263). Iemand die dit idee van origineel en kopie 

verder heeft uitgewerkt is Baudrillard. Volgens Baudrillard bestaat er geen contact met de 

echte wereld meer, doordat de mens een beeld van de wereld creëert aan de hand van wat hij 

in de media ziet. Deze door de beeldcultuur gecreëerde illusie van de werkelijkheid noemt hij 

hyperrealiteit. Baudrillard stelt dat er vanaf midden jaren ’70 een radicaal breekpunt met de 

premoderne samenleving plaatsvindt. De premoderne samenleving, gekenmerkt door 

symbolische uitwisseling, en de moderne samenleving, gekenmerkt door de productie en 

consumptie, worden vervangen door een samenleving waarin ‘simulatie’ de hoofdrol speelt. 

Deze samenleving heeft als het ware alle realiteit en betekenis vervangen door symbolen en 

tekens. Wat er overblijft is de menselijke ervaring als een simulatie van de realiteit. In het 
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begin van dit hoofdstuk komt al naar voren dat we door technologie steeds meer informatie 

steeds eenvoudiger tot ons kunnen nemen. Baudrillard schrijft “We live in a world where 

there is more and more information, and less and less meaning.” (Baudrillard, 1994, p. 79). 

Omdat het door technologische vooruitgangen steeds moeilijker wordt om onderscheid te 

maken tussen simulatie en realiteit raakt de interpretatie van de realiteit langzaamaan 

verloren. Zoals in het stuk over fotografie als kennis al naar voren kwam is het van belang om 

informatie (data) te interpreteren om tot kennis te komen. Als deze informatie echter 

afkomstig is uit de, niet van realiteit te onderscheiden, simulatie, dan baseer je je kennis op de 

simulatie en raakt de interpretatie van de realiteit verloren. Dus naast het probleem dat foto’s 

als vanzelfsprekend worden gezien op het niveau van kennis waardoor er niet meer 

geïnterpreteerd wordt, wordt dat wat er wel wordt geïnterpreteerd gekleurd door de simulatie. 

Zo verliezen we op twee gronden de kennis die afkomstig is uit de realiteit. 

De realiteit wordt namelijk grotendeels vervangen door afbeeldingen die “echter” zijn (denk 

aan het voorbeeld van “het was alsof ik in een film zat, zo echt was het”), die gecreëerd 

worden door de (massa)media, maar nooit beleefd zijn door het individu. Er is volgens 

Baudrillard geen realiteit meer die niet gemedieerd is. En door de foto’s die wij allemaal 

maken en delen dragen we hier allemaal aan bij.  We baseren de betekenis in onze levens 

grotendeels op kennis die we op hebben gedaan uit gemedieerde ervaringen en niet meer op 

onze eigen ervaringen. 

Flusser stelt dat we door de fotografie juist in een andere realiteit leven. Verbeelding 

(imagination) betekent bij hem de mogelijkheid om afbeeldingen te produceren en decoderen 

(decode). Verbeelding is in dit geval dus gekoppeld aan de techniek. Omdat we met behulp 

van de camera afbeeldingen kunnen produceren, heeft deze (nieuwe) techniek invloed op onze 

verbeelding. Een andere vorm van maken, creëert een andere realiteit (Flusser, 2000, p. 83). 

De representatie van de wereld in foto’s verkiezen we dus niet boven de realiteit, maar is onze 

realiteit geworden. De techniek als extensie van onszelf bemiddelt de verbeelding. 

The camera is a fluid way of encountering that other reality. 

—Jerry N. Uelsmann 
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Samenvattend 

Het eerste populaire gebruik van de fotografie is iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. 

Namelijk het vastleggen van prestaties van mensen. Denk aan trouwfoto’s, diploma-uitreiking 

foto’s, foto’s van het meedoen aan een wedstrijd of voorstelling. Sontag schreef rond 1977 dat 

het is dan ook niet verrassend was dat er uit een sociologische studie in Frankrijk bleek dat het 

twee keer zo waarschijnlijk is dat een huishouden een camera heeft als er kinderen zijn ten 

opzichte van huishoudens zonder kinderen (Sontag, 2005, p. 19). Pas sinds de uitvinding van 

de camera weten we hoe we er vroeger als kind uitzagen (los van het ene portret dat rijke 

families wellicht hadden laten maken van hun kinderen).  

With the daguerreotype everyone will be able to have their portrait 

taken—formerly it was only the prominent; and at the same time 

everything is being done to make us all look exactly the same—so that we 

shall only need one portrait. 

—Kierkegaard (1854) 

Nou is die studie uit Frankrijk achterhaald met de komst van de smartphone, maar het punt 

blijft volgens mij wel staan. We leggen graag momenten vast om te bevestigen dat er sprake is 

van een leuk of belangrijk moment. Deze bezigheid hangt mijns inziens dan ook samen met 

een aantal aspecten van zingeving, namelijk erkenning, eigenwaarde en competentie. 

Erkenning gaat over het verlangen of de behoefte om erkend te worden door een ander. Het 

kan gaan om erkenning van je competenties, je feitelijke gedrag, je eigenheid en autonomie, je 

gelijkwaardigheid in gesprekken en als deelnemer in processen van besluitvorming. 

Bovendien is jezelf erkennen van belang voor het ervaren van zin (Alma & Smaling, 2010, p. 

22). Met het nemen van een foto word jij/je prestatie erkend, dat is de reden dat die foto wordt 

gemaakt. Als je zelf een foto neemt van een prestatie van jezelf, je hebt bijvoorbeeld een mooi 

gerecht bereid, erken je daarmee jezelf. De foto van je prestatie, of die nou door jezelf is 

genomen of door iemand anders, geeft je de ervaring van erkenning. 

Het aspect eigenwaarde komt deels overeen met die van erkenning. Het gaat over positieve 

zelfbevestiging die in de praktijk vaak tot stand komt door het vinden van manieren waarop je 

jezelf kunt zien als beter dan anderen. Dit kan zowel gebaseerd worden op het lidmaatschap 

van een elite (groep) of op individuele eigenschappen en prestaties (Baumeister & Wilson, 

1996, p. 322). Hierin past dus ook heel goed het ritueel van het fotograferen van prestaties. 

Met het vastleggen van je prestatie kun je aan anderen laten zien dat je die prestatie geleverd 
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hebt en dat je wellicht beter bent dan zij, omdat zij die prestatie niet geleverd hebben. 

Daarnaast bevestig je het moment als belangrijk voor jezelf door hem vast te leggen. 

Als laatste aspect hebben we dan ook competentie. De dingen die bijdragen tot de ervaring 

van zin zijn het gevoel dat je ertoe doet, het besef dat je in staat bent tot adequaat handelen en 

de ervaring dat je voldoende controle hebt over je leven. Hierbij kan het gaan om zowel 

interne (psychische) controle als externe controle (door te handelen in de wereld om ons 

heen). De ervaring competent te zijn kan versterkt worden door de erkenning ervan door 

anderen (Alma & Smaling, 2010, p. 22). Wederom is dit een aspect waarin de fotografie een 

bijdrage kan leveren. Aan de hand van foto’s van je prestaties kun je (laten) zien dat je 

competent bent. Bij het laten zien aan anderen kunnen zij jouw competentie erkennen. 

Het vastleggen van prestaties van mensen vervult mijns inziens het verlangen naar de 

genoemde aspecten van zingeving. Enerzijds leveren (het maken van) de foto’s een bijdrage 

aan de mate van zingeving die de behandelde aspecten met zich meebrengen. Anderzijds denk 

ik dat de zingevingsaspecten een motivatie zijn tot het vastleggen van dergelijke foto’s. Het 

wordt dus zowel ingezet als middel tot zingeving als dat het ritueel zelf een invloed heeft op 

onze zingeving.  

Dit hoofdstuk samengevat hebben we door de fotografie een nieuwe maatstaf van schoonheid, 

een nieuwe manier om ervaring te vangen en te delen, een nieuwe vorm van deelnemen, een 

nieuwe manier om de wereld vast te leggen, een nieuwe manier van kijken, en een nieuwe 

ervaring van de realiteit gekregen. In het volgende hoofdstuk bespreek ik hoe deze aspecten 

van de ontwikkeling van de fotografie door zijn ontwikkeld door de opkomst van social media 

en de rol die fotografie op social media heeft ingenomen. 
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Hoofdstuk 2 

Welke rol speelt fotografie op/in social media? 
 

In dit hoofdstuk staat de enorme toename van het maken en verspreiden van foto’s op social 

media centraal. Wat heeft deze ontwikkeling met de genoemde aspecten van Sontag gedaan 

en wat is de betekenis van foto’s hedendaags op social media? Om een antwoord te geven op 

deze vragen bespreek ik eerst wat social media zijn en vervolgens hoe foto’s worden gebruikt 

op social media. Om voor de hoofdvraag vast te kunnen stellen wat de link is tussen social 

media en zingeving door het gebruik van fotografie daarop moet er namelijk eerst onderzocht 

worden hoe fotografie aanwezig is op social media.  

Wat zijn social media? 

Social media kan grofweg gedefinieerd worden als “een groep van op internet-gebaseerde 

applicaties die gebouwd zijn op de ideologische en technologische fundering van Web 2.0, en 

die het creëren en uitwisselen van user-generated content toelaat” (Kaplan en Haenlein, 2010, 

p.60). In plaats van de verschillende termen in deze, vrij technische, definitie uit te leggen zal 

ik voorbeelden geven van de verschillende applicaties die je zeer waarschijnlijk wel kent. 

Door zowel onderscheid te maken in de verschillende soort applicaties als de voorbeelden te 

geven zal het duidelijker worden wat social media zijn. De verschillende applicaties zijn te 

vangen onder de volgende vier categorieën: Social Network Sites (SNS), User-Generated 

Content Sites (UGCS), Trading and Marketing Sites (TMS) en Play and Game Sites (PGS). 

SNS Social Network Sites zijn sites die zich primair richten op het promoten van 

interpersoonlijk contact tussen individuen of groepen. Ze smeden persoonlijke, professionele 

of geografische connecties en bemoedigen zwakke verbanden. Voorbeelden hiervan zijn 

Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. 

UCGS User-Generated Content Sites zijn sites die creativiteit ondersteunen, culturele 

activiteit op de voorgrond plaatsen en het uitwisselen van amateuristisch of professionele 

content promoten. Voorbeelden hiervan zijn YouTube, Flickr en Wikipedia. 

TMS Het doel van Trading and Marketing Sites is over het algemeen het ruilen of verkopen 

van goederen. Voorbeelden hiervan zijn Amazon, Ebay en Marktplaats.  

PGS Bij Play and Game Sites moet je denken aan FarmVille, Word Feud en Angry Birds. 

(Dijck, 2013, p.8) 
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In dit onderzoek richt ik me op de Social Network Sites, met name Facebook, en op de User-

Generated Content Sites Instagram en YouTube. Dit doe ik omdat het momenteel de meest 

gebruikte platformen zijn. Als ik het heb over social media heb ik het over deze platformen. 

Wat doen social media? 

Zoals hierboven beschreven richten de Social Network Sites zich op interpersoonlijke contact 

tussen individuen en/of groepen. Hierin zijn ze zeer succesvol geworden. Hedendaags 

beïnvloedt deze laag van social media platformen menselijke interactie op zowel individueel, 

groeps- en zelfs op een groter maatschappelijk niveau, terwijl de online en offline werelden 

elkaar steeds meer doordringen. Praten met vrienden, uitwisselen van roddels, vakantiefoto’s 

laten zien of even checken hoe het met je vrienden gaat waren voorheen dingen die je over het 

algemeen deed met specifieke mensen uit je omgeving. Dit zijn nu dingen die open en bloot 

gebeuren op social media (Dijck, 2013, p.7). Dit heeft echter ook een bijwerking. Stel je bent 

een student ergens in de 20 en je bent op reis geweest. Je maakt op je reis van alles mee. Als 

je terugkomt wilt iedereen weten hoe het is geweest. Tegen je ouders zal je een ander verhaal 

vertellen dan tegen je vrienden en nog weer een ander verhaal tegen mensen die je niet zo 

goed kent. Wat er door social media gebeurt, is dat het verhaal dat je daarop vertelt eigenlijk 

wordt verteld in een kamer waarin deze drie groepen allemaal aanwezig zijn. We hebben niet 

meer losse delen van onze identiteit die we bij bepaalde mensen wel of niet laten zien. Het is 

allemaal één geworden (Meyrowitz, 1985, p. 1-2). Facebook en andere SNSs geven voorkeur 

aan dit idee dat mensen maar één enkel transparante identiteit hebben die zij online uitten. 

Waarom is dat? Om die vraag te beantwoorden moet er eerst een antwoord komen op de 

vraag wat Facebook, Google en andere SNSs doen. 

Social Network Sites veranderen onze relaties en verbondenheid in verbanden aan de hand 

van codering technologieën. De (diepgaande) vriendschappen die we in onze levens hebben 

opgebouwd met mensen zijn voor de SNS simpelweg een “lijntje” tussen jouw profiel en zijn 

of haar profiel. Een verband dat zegt “deze mensen zijn op een manier met elkaar verbonden”. 

Dat verband maakt voor de SNS geen onderscheid tussen goede vrienden of vage kennissen. 

Het telt enkel de kwantiteit, niet de kwaliteit. Vandaar dat er in de uitleg van SNSs hierboven 

werd genoemd dat ze zwakke verbanden bemoedigen. Dit doen ze omdat ze handelen in 

relaties. 

Het creëren en delen van content levert namelijk een waardevol bijproduct op voor de SNSs, 

namelijk gedrags- en profileringdata. Het is cruciaal om te begrijpen dat de nieuwe rol van 
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gebruikers er zowel een is van content providers als data providers. Want naast het uploaden 

van content, verschaffen gebruikers vrijwillig en onbewust belangrijke informatie over hun 

profiel en gedrag aan de eigenaren van de website en metadata verzamelsites. Zo moeten 

gebruikers voor ze gebruik kunnen maken van de website doorgaans registreren met hun 

naam, emailadres en vaak meer persoonlijke details zoals, geslacht, leeftijd, nationaliteit of 

inkomen. Het navolgende mediagebruik kan haarfijn worden getraceerd door middel van 

databots (Dijck, 2013, p.7). 

Dat wil zeggen dat ze met de combinatie van persoonlijke details en jouw gebruik van de 

website (met wie je verbonden bent, wat je ‘liked’, wat je zelf deelt) waardevolle data in 

handen krijgen over wat jouw leeftijdsklasse, jouw inkomensgroep en jouw nationaliteit 

waardevol vindt. Deze data kan vervolgens op allerlei manieren gebruikt worden om 

bijvoorbeeld gerichtere reclames te kunnen ontwikkelen en is dus waardevol voor 

reclamebureaus. Het belangrijkste punt hiervan is dat de gebruikers geen zeggenschap hebben 

over hoe hun, al dan niet onbewuste, aangeleverde data gebruikt wordt (Dijck, 2009, p. 47). 

Om terug te komen op de vraag waarom Facebook en andere SNSs de voorkeur geven aan het 

hebben van één enkel transparante identiteit als gebruiker die zij online uitten is omdat dit het 

handelswaar van de SNSs zijn. Dat is, zoals hierboven besproken, waarmee ze hun geld 

verdienen. Zij doen dus alles in hun macht om toe te sturen op deze ene enkele transparante 

online identiteit van de gebruikers. En omdat dit is waar de SNSs op toesturen zijn de 

betekenissen van de woorden “sociaal” en “vrienden” steeds verder gevormd door 

geautomatiseerde technologieën. De algoritmes van de SNSs sturen de menselijke socialiteit 

door invulling te geven aan deze woorden. Daarom kunnen we beter spreken over 

“verbindende” media dan over “sociale” media. De media zijn namelijk niet sociaal, het 

enige wat de media biedt is het maken van verbindingen. Dan wel voor de gebruikers dan wel 

voor het verzamelen van data. 

Welke rol speelt fotografie op social media? 

Nu we vast hebben gesteld wat social media zijn en wat zij doen, gaan we kijken naar de rol 

van fotografie hierin.  

Hoewel de ideeën van Susan Sontag, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, nog steeds 

relevant zijn voor fotografie is er ook een hoop gebeurt sinds haar werk. Verschillende 

ontwikkelingen in het gebruik van fotografie hebben namelijk de betekenis van foto’s 

veranderd. De meest recente ontwikkeling is die van de selfie. Een selfie is een foto die je van 
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jezelf maakt. Dit doe je door je smartphone op arm afstand op jezelf te mikken en een foto te 

maken. Deze foto zet je vervolgens op social media om te delen met het internet. Over de 

selfie werd in het New York magazine een artikel gepubliceerd op 3 februari 2014 dat is 

geschreven door Jerry Saltz. We leven in het tijdperk van de selfie schrijft hij. Een snel 

zelfportret gemaakt met de camera van een smartphone en direct verspreid en vastgelegd in 

een netwerk. Het is een ogenblikkelijke visuele communicatie van waar we zijn, wat we aan 

het doen zijn, wie we denken dat we zijn, en wie we denken dat er kijken. Selfies hebben 

aspecten van sociale interactie, lichaamstaal, zelfbewustzijn, privacy, en humor verandert en 

wijzigingen aangebracht in tijdelijkheid, ironie, en publiekelijk gedrag (public behavior).  

Selfies zijn over het algemeen terloops, geïmproviseerd, snel; het primaire doel is om hier en 

nu te worden gezien door anderen, waarvan de meeste onbekenden zijn, op social networks. 

Ze zijn nooit per ongeluk, of ze nou volledig in scène zijn gezet of heel vluchtig zijn 

genomen, elke selfie die je ziet heeft goedkeuring moeten krijgen van de verzender voor hij 

zijn plek inneemt in een social network. Dit impliceert controle en ook de aanwezigheid van 

optreden (performing), zelf-kriticiteit (self-criticality), en ironie. De verzender van een selfie 

heeft hem gemaakt voor ons om naar te kijken, op dat moment, en als we ernaar kijken, weten 

we dat. En de maker weet dat we dat weten. 

Velen vinden dat deze explosie aan selfies bewijst dat we in een ongebruikelijke narcistisch 

tijdperk leven. “Maar het gaat niet om narcisme, narcisme is zo eenzaam!, het gaat om het zijn 

van je eigen digitale avatar”: zei Kyle Chayka bij het presenteren van de National #Selfie 

Portrait Gallery (Saltz, 2014). Acteur en zelfverklaarde “selfie king” James France zegt dat 

selfies “meer communicatie-instrumenten zijn dan kenmerken van ijdelheid … het zijn kleine 

ikken (mini-me’s) die we naar anderen sturen om ze een gevoel te geven van wie we zijn.” 

Selfies zijn onze brieven aan de wereld. Het zijn kleine visuele dagboekjes die vergroten, 

verkleinen, dramatiseren en zeggen: “Hier ben ik, kijk naar me”. 

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over wat een goede selfie is. Zo zegt Saltz te houden van 

selfies die een metamorfose ondergaan tot wat men selfies-plus zou kunnen noemen, foto’s 

die onbedoelde betekenissen met zich meedragen waarvan de maker niet wist dat ze aanwezig 

waren.  
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Een bekende selfie van Kim Kardashian laat zien wat er bizar 

is aan de selfie. In deze foto neemt ze een volkomen banale 

pose aan; ze staat net als miljoenen anderen die zichzelf in de 

spiegel bewonderen, ze probeert een deel van haar lichaam op 

haar best te laten zien. Maar ze gaat een stap verder. 

Naast hoe ze alles precies goed in beeld probeert te krijgen 

terwijl ze zichzelf bewondert in het scherm van haar 

smartphone is er een derde betekenis die uit de foto naar 

voren komt, en het is niet haar lichaam. Het is hoe vreemd de 

scène beheerst in elkaar is gezet. Haar lichaam is 

schaamteloos zichtbaar terwijl haar decor zorgvuldig is 

afgeschermd door Japanse schermen. Haar bilnaad is 

opzettelijk uitgelijnd, maar ze wilt niet dat we haar bankstel 

zien.  

De voorkeur van Saltz gaat uit naar Balzaciaanse selfies, foto’s waarin vreemde dingen 

zichtbaar zijn in de achtergrond – die waar we boeken op de koffietafel zien liggen, spullen op 

de schappen, posters aan de muren, kliekjes in de keuken. Al deze dingen laten je denken dat 

je een kijkje krijgt in het onzichtbare leven van die persoon. De minder publiciteit gedreven 

(niet-Kardashian) Instagram- en Twitter-feeds zijn hier goed voor, omdat die levens 

normaliter afgeschermd zijn voor ons, en de kleine details lijken extra onthullend. Maar hoe 

erg deze geënsceneerd zijn zullen we natuurlijk nooit weten. 

De combinatie van social media en selfies is er een van zelfpresentatie. Je krijgt door de selfie 

de mogelijkheid om jezelf van je beste kant te laten zien, je hebt volledige controle over hoe 

je eruitziet. Selfies laten je van je beste kant zien. Daarnaast bieden de social media de 

mogelijkheid om te kiezen met wie je ze deelt. Je lijkt de volledige controle te hebben over 

waar en wanneer je selfie te zien is. Echter ben jij niet de enige die er baat bij heeft. Zoals het 

eerder aangehaalde voorbeeld van de carte de visite is er hier ook een interessante link te zien. 

De carte de visite droeg namelijk vrijwel altijd het insigne van de fotostudio waar ze waren 

gemaakt, soms op de voorkant en vrijwel altijd op de achterkant. Vaak was deze markering 

groot en uitgebreid zoals op dit voorbeeld: 
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Figuur 2.1. Reclame voor de fotostudio op de achterkant van de carte de visite 

Dus terwijl het kaartje een object was dat de bedoeling had om het afgebeelde individu te 

representeren, was het ook reclame voor de studio die hem had gemaakt. Deze intieme 

samenkomst van het zijn van het individu (individual subjecthood) met commerciële invloed, 

in de vorm van reclame, is iets dat centraal staat op de social media van de 21ste eeuw, waar 

reclame een constante aanwezigheid is op persoonlijke profielen. En zelfs het profiel door de 

gebruiker (bijvoorbeeld een Kim Kardashian) als zijn of haar beeldmerk wordt gezien. Naast 

de zelfpresentatie vervult de selfie ook een duidelijk commercieel doeleinde, misschien voor 

de persoon die afgebeeld is, maar wel degelijk voor het bedrijf achter het platform waarop je 

hem plaatst. 

Sociaal gebruik van fotografie op social media 

Net als Sontag beschrijft José van Dijck dat er in recente jaren diepgaande verschuivingen 

hebben plaatsgevonden in het sociale gebruik van fotografie (Dijck, 2008, p. 60). Zo kwam er 

uit het etnografisch onderzoek naar hoe mensen persoonlijke foto’s verbinden met 

herinneringen van Barbara Harrison (2002) naar voren dat zelfpresentatie (zie het stuk over de 

selfie hierboven), in tegenstelling tot familie representatie, hedendaags een hoofdfunctie is 

van foto’s. Hoe hun ouders veel tijd en moeite staken in het bouwen van een materiele 

verzameling van foto’s als naslagwerk voor de toekomst, lijken de jongeren minder interesse 
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te hebben in het delen van foto’s als objecten maar juist als ervaringen (Kindberg et al, 2005). 

Foto’s zijn in het digitale tijdperk ook minder ‘objecten’ geworden dan de vaak unieke 

fysieke foto’s die in fotoboeken werden geplakt. Hoe foto’s eerst als herinneringen 

opgeslagen werden voor het toekomstige nageslacht in familiale fotoboeken, hebben ze nu, 

door de razendsnelle toename in populariteit van smartphones, een nieuwe communicatieve 

toepassing gekregen. Foto’s die rondgaan via smartphones worden gebruikt als een kort 

berichtje, ”hier ben ik” of “dit ben ik aan het doen”. De sociale betekenis hiervan gaat bij de 

jongeren om het aangaan van een connectie of om in contact te komen. Daarnaast zegt het 

nemen van de foto ook dat ze het moment de moeite waard vinden om vast te leggen als 

onderdeel van hun identiteit. Het moment draagt uit waar zij voor staan en op deze manier 

delen ze dat met elkaar. Dit verschilt van de sociale betekenis van het “vangen van de 

realiteit” of “het behouden van herinneringen” zoals hun ouders het gaven. Deze wisseling 

van betekenis betekent dat ouders en/of kinderen niet meer op de bank gaan zitten met een 

fotoboek om er doorheen te bladeren, de jongeren zien hun foto’s als een tijdelijke 

herinnering (temporary reminders) en niet als permanente aandenkens (permanent keepsakes) 

(Dijck, 2008, p. 61-62). Deze verschuiving is er eentje die niet inherent is aan foto’s, maar 

meer heeft te maken met foto’s op fotopapier. Zoals in hoofdstuk 1 ook naar voren kwam zijn 

foto’s (afgedrukt op fotopapier) vergankelijk, ze zijn fragiel en je hebt vaak maar één 

exemplaar. Door deze eigenschappen moeten ze goed bewaard worden in fotoboeken, want ze 

zijn waardevol. Deze fotoboeken lenen zich vervolgens weer uitstekend voor een 

gezamenlijke of individuele “trip down memory lane”. Met digitale foto’s zijn individuele 

foto’s minder waard geworden. Zo zijn ze bijvoorbeeld heel eenvoudig eindeloos te kopiëren. 

Daarnaast is de techniek van het foto’s maken ook erg veranderd sinds de tijd van een 

fotorolletje in een camera, waarbij je pas wist hoe de foto eruitzag nadat ze waren ontwikkeld. 

Je maakt met je smartphone hedendaags gemakkelijk een hele reeks foto’s waarvan je de 

beste uitzoekt en die verstuurt. De rest gooi je gewoon weer weg zonder iets van waarde te 

verliezen. 

Het sociale gebruik is dus van familie representatie naar zelfpresentatie, van geheugensteun 

naar communicatief gebruik en van het delen van herinneringen naar het delen van ervaringen 

verschoven. De foto is een bevestiging van een relatie geworden. 
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Algemeen gebruik door de jongere generatie 

Zoals hierboven al aan bod kwam is er een duidelijke verschuiving, voornamelijk onder de 

jongere generatie, naar het gebruik van fotografie als instrument voor verbinding tussen 

gelijkgezinden en communicatie/interactie. Digitalisering is niet de oorzaak van deze trend, 

het is de tendens om fotografie te fuseren/combineren met dagelijkse ervaringen en 

communicatie die deel uitmaakt van een bredere culturele transformatie. Die van 

individualisatie en de intensivering van de ervaring (Dijck, 2008, p. 62). 

Digitale fotografie is deel van deze grotere transformatie waarin het zelf het middelpunt wordt 

van een virtueel universum dat bestaat uit informatieve en ruimtelijke stromen. Individuen 

verwoorden hun identiteit als sociale wezens niet alleen door het nemen en bewaren van 

foto’s om hun leven te documenteren. Maar door mee te doen in een gemeenschappelijke 

fotografische uitwisseling waarin hun identiteit gekenmerkt wordt als interactieve 

producenten en consumenten van cultuur (Dijck, 2008, p. 62-63). 

Naast dat digitalisering niet de oorzaak is van de trend om fotografie te gebruiken als 

instrument voor verbinding, is de digitale revolutie die de persoonlijke fotografie heeft 

gevormd niet alleen een technologische transformatie. Net als elke technologische 

verandering niet alleen technisch is, maar altijd iets doet met de mensen die het gebruiken. De 

verschuiving in gebruik en de functie van de camera lijkt aan te sluiten bij een meer algemene 

culturele aandoening die gekarakteriseerd kan worden in termen als maakbaarheid, 

individualiteit, communiceerbaarheid, veelzijdigheid en gemak van distributie (Dijck, 2008, 

p. 70). Deze culturele aandoening heeft wel degelijk invloed gehad op de aard en status van 

foto’s als bouwstenen voor onze persoonlijke identiteit. Zelfs als de functies van het 

vastleggen van herinneringen, communicatieve ervaring en identiteitsvorming naast elkaar 

blijven bestaan in het huidige gebruik van persoonlijke foto's, zal deze nieuwe betekenis door 

blijven klinken in cruciale veranderingen in onze hedendaagse culturele conditie (Dijck, 2008, 

p. 70). 

De rol van fotografie op social media heeft een plek ingenomen van communicatieapparaat en 

vangt in zijn gemak hele ervaringen op in één enkele of een aantal foto’s. Hieronder zal ik wat 

dieper ingaan op social media platformen die zijn ontstaan door een interesse in de fotografie 

om te onderzoeken hoe social media gebruik maakt van de fotografie. 

Het begrip van “foto’s delen” wordt uitwisselbaar gebruikt met “ervaringen delen” en worden 

vaak in één adem genoemd met het “vertellen van (levens)verhalen”. Bij het delen van 
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ervaringen zijn foto’s het meest populaire en gemakkelijkste medium dat we hedendaags 

gebruiken om dagelijkse gebeurtenissen te over te brengen en levensverhalen te vertellen 

(Dijck, 2011, p. 7). Het is dan ook niet verrassend dat het idee van het delen van foto’s als een 

gemeenschappelijke sociale activiteit stevig geworteld is in (analoge) praktijken van 

fotografie. Tot de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het delen van foto’s (en verhalen) een 

sociale ervaring die gewoonlijk plaatsvond binnen de sociale cirkel van familie en vrienden. 

Heel erg weinig afbeeldingen werden actief uitgewisselde buiten die privécirkels, maar dit 

veranderde zodra digitale camera’s in de markt van de amateurfotografie doorbraken 

(Pauwels, 2008). 

Sinds de opkomst van foto-deel-websites zoals Instagram (het volgende stuk heeft ook 

betrekking op YouTube als je afbeeldingen/foto’s vervangt met video’s) sporen deze 

elektronische platformen standaard aan tot het uitwisselen van persoonlijke afbeeldingen met 

vreemden. Hoe elke familie eerst zijn eigen “kroniek” (geschiedenis) opbouwde aan de hand 

van foto’s en fotoalbums is de familie nu vervangen door een anoniem publiek (Dijck, 2011, 

p. 7). Instagram is een gezamenlijke ervaring geworden: een gedeelde tentoonstelling van 

herinneringen, smaak, geschiedenis, identiteit en het dagelijks leven. Sites als Instagram doen 

ons onterecht geloven dat de optelsom van individuele opnames iets zeggen over de 

ervaringen van de mensen die de foto’s hebben genomen. Naast de rol van fotografie op 

social media is de rol van social media in de fotografie dat het een mogelijkheid heeft 

geboden om eenvoudig je gemaakte foto’s te delen met het internet. Het geeft een platform 

waarin gelijkgezinden hun ideeën over schoonheid, waarheid en de natuur kunnen delen. 

Wat is nu nog de waarde van foto’s? 

Uit een onderzoek naar het gebruik van Flickr bleek uit diepte-interviews met de gebruikers 

dat de meeste hun Flickr-collectie omschreven als vergankelijk, kortstondig, wegwerp, een 

stroom, niet een archief. De vraag “wat is er gaande” en niet “wat is er gebeurd” drijft de 

nieuwsfunctie van foto-deel-websites, en de gebruikers worden aangemoedigd om de site te 

blijven bezoeken voor de constante, eindeloze stroom aan nieuwe foto’s die over de hele 

wereld worden genomen (Dijck, 2011, p. 9-10). 

Onze foto’s vertellen ons wie we willen zijn en hoe we gezien willen worden; het is moeilijk 

voor te stellen hoe de ruime beschikbaarheid van bewerkingsprogramma’s op computers geen 

invloed zal hebben op onze wens om hoe we onszelf vastleggen wat op te poetsen (Dijck, 

2008, p. 70-71). De digitale camera (hedendaags smartphone) is nu een instrument voor 

identiteitsconstructie, met steeds meer en meer macht om onze autobiografische herinneringen 
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te vormen. En toch is het ditzelfde manipulatieve potentieel dat mensen empowered om hun 

eigen identiteit en geheugen te vormen een gevaarlijk iets, want het kan namelijk ook gebruikt 

worden door anderen om dat beeld te vervormen. De consequentie van digitale technologie is 

dat persoonlijke afbeeldingen bewerkt kunnen worden zonder sporen hiervan achter te laten 

en gemanipuleerd kunnen worden ongeacht het eigendom of de intentie van de ‘originele’ 

foto (Dijck, 2008, p. 71). Naast dat het bewerkt kan worden, is het ook heel eenvoudig 

geworden om een foto te kopiëren en in een andere context te plaatsen waardoor de waarde 

ervan verschuift. 

Zo zijn er onderzoeken gedaan door cognitieve psychologen naar hoe foto’s onze persoonlijke 

herinneringen kunnen beïnvloeden. Daarin werden experimenten gedaan waarin foto’s uit het 

verleden van mensen bewerkt werden en vervolgens voor werden gelegd aan deze mensen. 

Daaruit bleek dat onze herinneringen zeer vatbaar zijn voor dit soort bewerkingen en werden 

de foto’s klakkeloos over genomen als echte gebeurtenissen uit hun verleden. Net als die 

foto’s hebben we met digitale fotografie geen manier om vast te stellen of ze echt zijn of niet: 

is het de herinnering waardoor we de foto anders zien of gebruiken we foto’s om 

herinneringen te creëren of aan te passen? Het digitale tijdperk zet nieuwe normen voor 

geheugen en herinneren: de termen ‘echt’ en ‘vervalst’ zijn niet meer toepasbaar op 

afbeeldingen, en daarmee kunnen we ook niet meer spreken over ‘echte’ en ‘neppe’ 

herinneringen (Dijck, 2008, p. 71). Daarnaast veranderd elke drager ook de inhoud, of je nou 

op een grote monitor of op je smartphone iets bekijkt, door het verschil in afmeting en 

resolutie (scherpte van het beeld) verandert de ervaring. Daarnaast lijken we ten opzichte van 

oude foto’s, die er niet alleen anders uitzien, maar ook een andere textuur hebben en daarmee 

als ervaring anders zijn dan gedigitaliseerde foto’s, een fundamentele andere relatie te hebben 

met gedigitaliseerde foto’s. Bij het klakkeloos overnemen van foto’s als waargebeurd zie ik 

ook een link naar het eerder besproken fenomeen van het niet meer interpreteren van foto’s, 

maar het als vanzelfsprekend over te nemen als kennis. Als we foto’s van het “nu” snel voor 

lief nemen, waarom zouden we dat dan niet bij foto’s uit het verleden ook doen? Dit lijkt ook 

bewijs voor het punt dat elke losse foto heel weinig invloed heeft op onze identiteit en dat er 

door de snelheid alles dat voorbijkomt zeer vluchtig (en blijkbaar onzorgvuldig als we ze 

klakkeloos overnemen) wordt getoetst. Dus naast dat de waarde van foto’s door allerlei 

dingen beïnvloed kan worden: digitale bewerking, in andere context plaatsen, op een andere 

drager (computer- of smartphonescherm) bekijken. Lijken we over het algemeen steeds 

minder waarde toe te kennen aan foto’s. 
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In dit hoofdstuk heb ik de werking van social media beschreven en het gebruik van fotografie 

erop. De belangrijkste punten die hierin naar voren zijn gekomen zijn dat de bedrijven achter 

de social media platformen geautomatiseerde technologieën inzetten bij het verzamelen van 

gebruikersinformatie. Deze algoritmes richten zich op de hoeveelheid verbindingen en 

rekenen met kwantitatieve data (hoeveel vrienden, hoeveel shares, hoeveel likes). Waarbij de 

hoeveelheid verbindingen de waarde bepalen en niet de kwaliteit van die verbinding (elke 

‘vriend-verbinding’ is voor het algoritme hetzelfde). Door deze kwantitatieve data worden de 

commerciële toepassingen van de platformen vervult en vervullen op hun beurt een sturende 

rol met betrekking tot de gebruikers. Net als bij de carte de visite de fotostudio’s de 

commerciële toepassing in handen had, zij verdiende immers hun geld met het maken en 

afdrukken van de foto’s, ligt het in beide gevallen niet bij het individu. Wat de gebruiker als 

sociaal gewin ziet is eigenlijk de winst voor de bedrijven. Zoals ook eerder in dit hoofdstuk 

gesteld zijn de media zijn dus helemaal niet sociaal. Daarom kunnen we beter spreken over 

verbindende media.  

Naast deze sturing van de social media platformen is het door het gebruik van smartphones en 

het internet enorm eenvoudig geworden om foto’s te maken en te verspreiden/delen. Door de 

eenvoud wordt er enorm veel gebruik van gemaakt. Hierdoor is het gebruik van foto’s er een 

van communicatieve aard geworden. Kortstondige berichtjes (hier ben ik/dit ben ik aan het 

doen) gevangen in een afbeelding waardoor de focus steeds meer op het nu is komen te 

liggen. Het gaat hedendaags over het delen van ervaringen, niet over het vastleggen en 

bewaren ervan. De vraag “wat is er gaande?” drijft de constante, eindeloze stroom aan nieuwe 

foto’s aan. Dit is een duidelijke verandering die aangeeft dat het moment belangrijk is 

geworden in plaats van de herinnering. Met betrekking tot zingeving is de focus alleen nog 

maar op het nu. Wat deze focus heeft betekent voor onze zingeving bespreek ik in het 

volgende hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 3  

Hoe komt zingeving naar voren op social media? 
 

Nu we de aspecten van de ontwikkeling van fotografie en de doorwerking daarvan op social 

media hebben besproken. Gaat het in dit hoofdstuk over wat er door de social media is 

gebeurd met de aspecten die in hoofdstuk 1 aan de orde kwam. Welke impact heeft de 

constante focus op het nu op de ervaringsaspecten van zingeving (waardevolheid, 

begrijpelijkheid, competentie, samenhang, doelgerichtheid, transcendentie, erkenning en 

eigenwaarde) gehad. Kortom: hoe komt zingeving naar voren op social media? 

Visuele taal 

Een interessant punt dat Van Dijck maakt is dat er door de ontwikkelingen in fotografie het 

steeds makkelijker is geworden om foto’s te maken en te delen en dat foto’s daarmee een 

visuele taal zijn geworden. Maar als dit gebeurt neemt de waarde van individuele foto’s af 

terwijl de algemene significantie van visuele communicatie toeneemt. Duizend foto’s 

verzonden via smartphones zijn nu misschien maar één woord waard: ‘kijk!’. Hoe vroeger een 

foto meer zei dan een duizend woorden is dat nu dus andersom. Het nemen, versturen en 

ontvangen van foto’s is een real-time ervaring en is, net als gesproken woorden, niet bedoeld 

voor archivering. De foto wordt niet meer gemaakt om een moment vast te leggen voor 

eeuwig, maar omdat het minder tijd kost dan het in woorden uit te drukken. Deze foto’s 

bedoelt als communicatie (‘kijk!’) moeten dus ook niet gezien worden als een aandenken, 

maar als een momentopname dat zodra het voorbij is weggegooid kan worden (Dijck, 2008, p. 

62). In relatie met betekenisgeving zit hier volgens mij een duidelijke verschuiving in hoe we 

hedendaags onze identiteit vormgeven. Onze identiteit krijgt vorm door ons te verhouden tot 

de realiteit. De realiteit die aan ons gepresenteerd wordt komt echter tot stand door 

geësthetiseerde foto’s die onderdeel zijn van de simulatie van de realiteit. Deze foto’s worden, 

zoals besproken in hoofdstuk 1, niet meer gezien als data om te worden geïnterpreteerd, maar 

worden gezien als getuige van iets dat voor zich zou moeten spreken. Daarnaast is, door de 

enorme toename in snelheid van communicatie en informatieverspreiding, het “nu” steeds 

groter geworden. Hiermee bedoel ik dat er op elk moment veel meer context aanwezig is dan 

ooit tevoren, want al het nieuws en dergelijke bereikt ons vrijwel instantaan. Dit forceert ons 

ook om niet alles zorgvuldig te interpreteren, daar is gewoonweg geen tijd voor. We nemen 

alles wat er voorbijkomt sneller voor lief. Wat betreft zingeving betekent het dat het 
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veranderd is naar iets dat veel meer gaat om het gevoel van ergens bij horen. Zingeving is een 

veel minder talig iets en meer een vorm van meemaken geworden. 

Dit verschilt van het voorbeeld van de oorlogsfotografen uit hoofdstuk 1. In die tijd duurde 

het veel langer voordat hun werk verspreid was. Er zat veel tijd tussen het moment van 

vastleggen van de fotograaf en het moment van ontvangen door het grote publiek. Zo kon het 

zijn dat een oorlog al was afgelopen voordat het grote publiek op de hoogte was van de 

dingen die er daarin afspeelde. Je identiteitsvorming liep hierdoor een vertraging op ten 

opzichte van wat er zich in de wereld afspeelde. Het was een trager proces dan nu. Want nu 

zijn we constant op de hoogte van wat zich over vrijwel de hele wereld afspeelt. De 

hoeveelheid van informatie die voorheen bijvoorbeeld een maand besloeg hebben we nu 

constant tot onze beschikking. Identiteitsvorming is hiermee naar mijn idee een veel sneller 

proces geworden. Je moet je tot veel meer verhouden op elk gegeven moment. Omdat er 

zoveel meer gebeurt op elk gegeven moment, is elk los onderdeel van een moment minder 

waard geworden. Vandaar dat foto’s als momentopname zodra het moment voorbij is 

weggegooid kunnen worden, ze zijn alweer vervangen door alle nieuwe informatie van het 

nieuwe moment. Betreffende het sociale gebruik van foto’s op social media is er sprake van 

een toename in de algemene significantie van foto’s, omdat zo een steeds prominentere plek 

innemen. Echter betekent het dat hierdoor, zoals Van Dijck stelt, de betekenis van elke losse 

foto afneemt. Op het gebied van identiteitsvorming wordt het steeds lastiger om een 

vaststaand zelf te hebben en/of te creëren. Je kunt het niet meer in alle rust overwegen, maar 

je moet constant mee blijven bewegen. Daarom is het meer een gevoelsmatig iets geworden 

dan een overdachte redenatie. Door de snelheid van social media wordt alles vluchtiger, alles 

lijkt een bijkomstigheid te worden.  

Maar is het door de toename en versnelling van informatie die ons elk moment beschikbaar is 

nog wel mogelijk om je daar in enige zinnige vorm toe te verhouden? Elke foto of video die 

viral gaat is maar heel kort relevant. Als je het hebt gemist kun je je er niet toe verhouden en 

ben je compleet out of the loop, maar het is niet erg want binnen de kortste keren is er alweer 

een nieuwe foto of video waar iedereen het over heeft. Alles is wegwerp geworden. Zoals ik 

hierboven beschreef wordt het “nu-moment” steeds groter, waardoor je je alleen maar met het 

nu bezig kunt houden. Het concept van bildung (vrij vertaald met algemene 

vorming/zelfontplooiing) is minder belangrijk geworden. Aangezien het verhaal niet meer 

centraal staat, maar de emotie, is je perspectief belangrijker geworden. Vorming gaat nu dus 

over een perspectiefvorming als onderdeel van een verhaal. Het is belangrijk geworden om je 
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snel te verhouden tot de dingen die je meekrijgt om er in een zinnige vorm toe te verhouden. 

Als je dit namelijk niet snel genoeg kan kun je de constante stroom niet bijhouden en kun je er 

geen zin aan ontlenen. 

Tijdelijkheid 

Met de opkomst van foto-gedreven sociale netwerken als Instagram, Facebook en Snapchat 

circuleren foto’s hedendaags in voorheen ondenkbare hoeveelheden en met een ongekende 

snelheid. Met dat het tegenwoordig heel eenvoudig is om foto’s te maken en te delen wordt 

elke vorm van waarde, zoals meerdere malen eerder naar voren is gekomen, steeds tijdelijker. 

Zo is de digitale afdruk zelf niks waard. Op social media wordt de waarde van een foto of 

video dan ook niet bepaalt door de foto zelf, maar door de hoeveelheid likes en shares hij 

heeft. Esthetische waarde is bijvoorbeeld hierdoor eigenlijk niet meer van belang. Het kan de 

mooiste foto ooit zijn, maar als niemand hem heeft gezien betekent dat niks. Op YouTube 

komt bijvoorbeeld je video bovenaan in de zoekresultaten als je de meeste views hebt. Dat het 

een mooie foto of video is speelt wel een rol in hoeveel likes en shares het krijgt, maar de 

waarde hangt af van die hoeveelheid likes en shares. 

Daarnaast heeft het maken van een mooie foto of video alles te maken met hoe goed je bent in 

het gebruiken van de programma’s. Zoals in hoofdstuk 1 naar voren kwam dat schoonheid 

zien van iets in een foto bijna niks meer te maken met het ding zelf, maar dat wat we zien op 

de foto meer te maken heeft met ons meesterschap van de technieken die in de hantering van 

de camera verborgen liggen. Tegenwoordig zit dit meesterschap in het gebruik van de 

verschillende programma’s op de computer. YouTube video’s met bijvoorbeeld de standaard 

ingestelde blauwe achtergrond met witte tekst van Windows Movie Maker (een gratis 

meegeleverd videobewerking programma van Windows) getuigd van weinig technische 

kennis en doet meteen af aan de inhoud van de video. Net als bij foto’s beoordelen we de 

waarde van een video op zowel de inhoud als de technieken waarmee het wordt getoond. 

Maar zelfs deze waarde, de waarde die een foto of video verkrijgt door een grote hoeveelheid 

likes en shares, is enorm tijdelijk. In het volgende moment zijn er namelijk alweer zoveel 

nieuwe foto’s en video’s bijgekomen dat we ons nu allemaal weer daarmee bezig moeten 

houden. Door de constante nieuwe content is elke vorm van waarde maar heel kortstondig. 

Dit betekent niet dat de waarde afneemt, maar alleen dat het tijdelijk relevant blijft. Denk 

bijvoorbeeld aan algoritmen die in microseconden de koersen van aandelen bepalen. 
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Als we nu aannemen dat een foto die door jou gemaakt en gedeeld is veel wordt geliket en 

gesharet. De enige waarde die het daardoor heeft verkregen is enorm tijdelijk. 

Dus als de zingevingsaspecten van waardevolheid, begrijpelijkheid, competentie, samenhang, 

doelgerichtheid, transcendentie, erkenning en eigenwaarde al aan bod komen bij het nemen of 

delen van een foto, biedt dit geen enkele garantie voor de toekomst. Je kan proberen om 

ertegen te vechten door steeds meer en meer foto’s te maken en te delen om steeds een 

kortstondige zinervaring te krijgen, maar daardoor ben je enkel onderdeel van het probleem 

en maak je elke losse foto steeds minder waard. Al deze zingevingsaspecten lijken niet 

houdbaar op social media. 

Door het willen delen van de zo goed en mooi mogelijke foto’s, kiezen we de foto’s die de 

meest ideale werkelijkheid weergeven om te delen. Hierdoor creëren we (onbewust) voor 

onszelf allerlei verwachtingen van de werkelijkheid. Vervolgens wil het vaak voorkomen dat 

we, zoals in hoofdstuk 1 genoemd, teleurgesteld worden door het échte ding. De enige manier 

om die ideale werkelijkheid te krijgen, is door hem door de ideale gedeelde foto’s op social 

media te beleven. Hierdoor blijven we erop terugkomen. 

In het volgende hoofdstuk trek ik mijn conclusies uit de voorgaande hoofdstukken en zal ik 

antwoord geven op de hoofdvraag van mijn onderzoek. 

  



47 
 

Hoofdstuk 4  

Welke rol spelen foto’s op social media in onze zingeving? 
 

Dit hoofdstuk is de conclusie van mijn onderzoek en zal antwoord geven op de hoofdvraag. 

Dit zal ik doen door de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken te verbinden en een korte 

bespiegeling hierover te schrijven. 

In hoofdstuk 1 wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: Wat zijn (volgens Susan Sontag) 

de effecten van de ontwikkeling van de fotografie op onze zingeving? 

Sontag beschrijft verschillende veranderingen in onze ervaringen die tot stand zijn gekomen 

door de ontwikkeling van de fotografie. Deze ervaringen kunnen gekoppeld worden aan 

verschillende ervaringsaspecten van zingeving zoals beschreven door Alma en Smaling, 

Derkx en Baumeister. Waardevolheid, begrijpelijkheid, competentie, samenhang, 

doelgerichtheid, transcendentie, erkenning en eigenwaarde komen hier allemaal in naar voren. 

Zo is bijvoorbeeld onze ervaring op het gebied van schoonheid door het gebruik van foto’s 

overgenomen. Foto’s (van de wereld) zijn de norm voor schoonheid geworden, en niet de 

wereld zelf. Het ervaringsaspect waardevolheid dat onder andere gaat over esthetische waarde 

is hiermee overgenomen door de fotografie. De effecten van de ontwikkeling van de 

fotografie op onze zingeving zijn, zoals aan het einde aan hoofdstuk 1 samengevat volgens 

Sontag, een nieuwe maatstaf van schoonheid, een nieuwe manier om ervaring te vangen en te 

delen, een nieuwe vorm van deelnemen, een nieuwe manier om de wereld vast te leggen, een 

nieuwe manier van kijken, en een nieuwe ervaring van de realiteit gekregen. Hieruit 

concludeer ik dat de fotografie invloed heeft gehad op de manier waarop we de wereld 

ervaren, wat op zijn beurt volgens de theorieën van Alma en Smaling, Derkx en Baumeister 

invloed heeft op onze zingeving die we op basis van verschillende ervaringsaspecten ervaren. 

Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het voorbeeld van schoonheid hierboven ervoor heeft 

gezorgd dat we een andere betekenis geven aan uiterlijk door het zien van de gefotoshopte 

modellen en filmsterren. Hoe deze mensen eruitzien op foto’s is het streven geworden en 

kleurt daarmee bijvoorbeeld hoe we onszelf verhouden tot andere mensen. We kennen een 

andere waarde toe aan onszelf in verhouding tot deze foto’s en dat heeft invloed op hoe we 

betekenis geven aan de wereld om ons heen. Dit is maar één enkel voorbeeld van hoe de 

effecten van fotografie, door onze ervaringen te veranderen, invloed heeft op hoe we 

betekenis verlenen en zin geven aan ons leven.  



48 
 

In hoofdstuk 2 wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: Welke rol speelt fotografie op/in 

social media? 

Na een verkenning van het begrip social media waarin onder andere naar voren komt dat de 

bedrijven achter de social media platformen een duidelijk doel hebben, namelijk geld 

verdienen met de verzamelde data. Zij zetten hiervoor geautomatiseerde technologieën in om 

gebruikersinformatie te verzamelen. Deze algoritmes richten zich op de kwantiteit en niet op 

de kwaliteit van de verbindingen die ze afspeuren. Omdat dit is waar zij commercieel van 

profiteren is dit (kwantiteit) waar zij op toesturen. Zij gebruiken het populariteitsprincipe om 

zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verbindingen te laten maken. Zo denkt de gebruiker 

er sociaal op vooruit te gaan, maar gaan eigenlijk de bedrijven er met de winst vandoor. 

Daarnaast is het door het gebruik van technologieën als de smartphone en het internet enorm 

eenvoudig geworden om foto’s te maken en te delen. Zo eenvoudig dat het als (visueel) 

communicatieapparaat wordt ingezet. De vraag “wat is er gaande?” drijft de constante, 

eindeloze stroom aan nieuwe foto’s aan en legt de focus op het nu. 

In hoofdstuk 3 wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: Hoe komt zingeving naar voren 

op social media? 

Dat de focus op het nu ligt betekent dat de waarde van wat er gedeeld wordt in de vorm van 

foto’s en video’s steeds tijdelijker is geworden. Met dat de fotografie een visuele taal is 

geworden neemt de waarde van individuele foto’s af terwijl de algemene significantie van 

visuele communicatie toeneemt. Elke foto die met dit doel wordt verstuurd betekent alleen 

nog maar ‘kijk!’. Daarnaast is door de enorme toename in snelheid van communicatie en 

informatieverspreiding het nu steeds groter geworden. Daardoor worden we constant 

geconfronteerd met een hele lading aan nieuwe informatie die verwerkt moet worden. Omdat 

er geen tijd meer is om die informatie zorgvuldig te verwerken staat het verhaal niet meer 

centraal maar de emotie. Hierdoor is je perspectief belangrijker geworden in het snel kunnen 

verhouden tot alles wat er constant langskomt. De waarde van dingen is niet zozeer 

afgenomen, maar wel heel kortstondig. Het is met betrekking tot zingeving dan ook belangrijk 

geworden om snel te reageren. Het gaat niet meer om een herinnering of verleden dat je moet 

gebruiken om te zien waar je wilt komen, maar om het moment dat je iets deelt. 
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Conclusie 

Mijn antwoord op de hoofdvraag: Welke rol spelen foto’s op social media in onze zingeving? 

en de conclusie van het onderzoek luidt als volgt. In ons sociale gebruik van foto’s door ze te 

delen op social media platformen bewegen we steeds verder weg van zingeving in traditionele 

zin. Elke vorm van waarde en betekenis neemt af met elke nieuwe foto die wordt gedeeld. Het 

enige zingevingsaspect dat nog wordt gevangen door zoiets als de selfie lijkt op een 

schreeuwend:  

“IK BESTA! IK BEN VAN BELANG!” 

Dit betekent dus niet dat zingeving minder is geworden, want het is een zeer existentieel 

aspect van ons leven. Maar de verwachtingen die we vroeger stelde ten opzichte van de 

werkelijkheid aan de hand van wat we zagen in foto’s is onder druk komen te staan. Deze 

gemedieerde werkelijkheid komt namelijk niet overeen met de werkelijkheid waarin we 

leven. De gefotoshopte modellen zien er in het echt helemaal niet zo uit. Nu moeten we op 

zoek naar een manier om die verwachtingen weer onderdeel te maken van ons leven. Of we 

daarin zullen slagen hangt volgens dit onderzoek onder andere af van hoe we met de bedrijven 

omgaan die de social media beheren. De vraag die mij hier rest is: Zijn we nog wel 

autonoom? 
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