
1 
 

Facing the Facts 
Een interdisciplinair onderzoek naar de relatie tussen het gezicht en het zelf  

in het technologisch tijdperk 

 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten: 
 

Silke Hulman (5556414)  
 

Madelief Lammers (5934699) 
  

Roos Kause (5878934) 
 
 
 

Disciplines: 
 

Wiskunde 
vakreferent: Steven Wepster  

 
 Filosofie, Politiek en Maatschappij 

vakreferent: Rob van Gerwen 
 

Kunst, Cultuur en Geschiedenis 
vakreferent: Rick Dolphijn 

 
 
 

Begeleider: 
Bjorn de Leeuw 

 
 

 
Universiteit van Utrecht  

Liberal Arts and Sciences: Interdisciplinair onderzoek II 
8 november 2019 

 

  



4 
 

Samenvatting 
 

Bij analyse middels gezichtsherkenning neigt men ernaar om de objectieve 

karakteristieke eigenschappen van het gezicht in te zetten als middel om ‘de persoon’ te 

identificeren. We vragen ons af in hoeverre dit een houdbare zienswijze is, en onderzoeken 

om deze reden in hoeverre het gezicht een meetinstrument is voor het zelf. Om een beter 

beeld te krijgen op de verhouding tussen identiteit, het zelf en 

gezichtsherkenningstechnologieën gaan we op zoek naar de verschillende benaderingen van 

het gezicht in interactie tussen mensen onderling en tussen de mens en het beeld van de 

mens. De relatie tussen representatie en origineel, intermenselijk contact en wat de 

portretkunst van Cindy Sherman ons hierover zegt leren ons dat het gezicht een complex 

fenomeen is. Het is moeilijk absolute uitspraken te doen over de relatie tussen het gezicht en 

het zelf. Wel kunnen we concluderen dat het gezicht geen absoluut meetinstrument vormt 

voor het zelf: ook al zien we bepaalde objectieve kenmerken, we kunnen daar geen objectieve 

conclusies aan verbinden.  
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1.Inleiding 
 

“The technologization of the human body puts our most fundamental assumptions of human identity 

at risk. Lost in instability we are controlled by uncontrollable machinations. Alienated from intimacy we 

have become frustrated bachelor machines. We face our anxiety every time we witness the loss of some 

highly priced human faculty to this cold machine-ideology. It leaves us in anxious uncertainty:

What does it mean to be human?”       - Arthur Elsenaar

 

1.1 Inleiding en hoofdvraag 
 

In 2017 toonde Michal Kosinski en Yilun Wang, onderzoekers aan de Universiteit van 

Stanford, middels kunstmatige intelligentie aan dat het mogelijk was de seksuele geaardheid 

van een persoon te voorspellen op basis van een aangezichtsfoto. Uit het onderzoek bleek dat 

het algoritme aan de hand van één afbeelding homoseksuele mannen van heteroseksuele 

mannen kon onderscheiden met een nauwkeurigheid van 81%, in het geval van vrouwen was 

dit 74%. Menselijk oordeel was een stuk minder accuraat; voor mannen was dit 61% en voor 

vrouwen 54% .1  Het onderzoek is gebaseerd op het analyseren van vaste (bv. neusgrootte) en 

tijdelijke (bv. het dragen van een bril) gezichtskenmerken, aan de hand waarvan door 

kunstmatige intelligentie homoseksualiteit kon worden ‘getraceerd’. Dit onderzoek bevindt 

zich in een debat rondom ‘nature’ en ‘nurture’ in de identiteit van de mens, maar het vraagt 

ook om een kritische analyse van de macht en onmacht van algoritmische technologieën. Wat 

ons intrigeert in het onderzoek van Kosinski en Wang is de wisselwerking tussen het gezicht, 

het algoritme en een opgelegde betekenis van identiteit. Wat ligt ten grondslag aan dit debat? 

Middels een interdisciplinair onderzoek willen we deze wisselwerking in kaart brengen. 

Het gezicht kan worden gezien als een van de facetten in het vastleggen van identiteit. 

Het is echter niet iets dat identiteit simpelweg blootlegt of verbergt, het kan worden gezien 

 
1 Yilun Wang and  Michal Kosinski. ‘Deep Neural Networks Are More Accurate Than Humans at Detecting 
Sexual Orientation from Facial Images’. Journal of Personality and Social Psychology 144 (2018): 246-257, 2. 
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als een technologische en expressieve geschiedenis van meten en organiseren.2 

Gezichtsherkenning-technologieën benaderen het gezicht echter als een oppervlak, dat uit te 

drukken valt binnen en gerelateerd kan worden aan ingekaderde patronen. Dit suggereert een 

meetbaarheid van identiteit. Misinterpretatie van data kan grote gevolgen hebben voor de 

veiligheid van de samenleving en het individu. Gezichtsherkenningstechnologieën en data-

analyses ontwikkelen zich in een hoog tempo, waarbij het gevaar heerst dat ze worden 

geïmplementeerd zonder duidelijk zicht op eventuele implicaties. Data-analyse kan door 

bedrijven en overheden worden gebruikt voor marketing en surveillance, twee doeleinden die 

parallel aan elkaar staan.3 Waar aan de ene kant identiteitsgebonden data groeit tot bron van 

economische transacties en welvaart, waarin de persoon functioneert als koopwaar, wordt 

het aan de andere kant gebruikt om de persoon in de gaten te kunnen houden. Bij analyse 

middels gezichtsherkenning neigt men ernaar om de objectieve karakteristieke 

eigenschappen van het gezicht in te zetten als middel om ‘de persoon’ te identificeren. We 

vragen ons af in hoeverre dit een houdbare zienswijze is. Om een beter beeld te krijgen op de 

verhouding tussen identiteit, het zelf en gezichtsherkenningstechnologieën gaan we op zoek 

naar wat hier aan ten grondslag ligt; de verschillende benaderingen van het gezicht in 

interactie tussen mensen onderling en tussen de mens en het beeld van de mens, waarbij we 

ingaan op implicaties van zowel objectieve als subjectieve benaderingen. Dit onderzoek moet 

ons inzicht bieden op de eventuele meetbaarheid van relaties tussen het gezicht en het zelf. 

De hoofdvraag die we daarmee willen beantwoorden luidt als volgt:  

 In hoeverre is het gezicht een meetinstrument van het zelf? 

 Dit idee van ‘het zelf’ kan betrekking hebben op onszelf, waarbij we onderzoeken wat 

we zien als we ons eigen gezicht zien, maar het kan ook gaan over iemand anders, waarbij we 

ons afvragen wat er gebeurt als we andermans gezicht waarnemen. In het gezicht komen 

verschillende aspecten van onderscheidende kenmerken naar voren, die karakteristiek zijn 

voor een persoon: enerzijds kunnen deze kenmerken de vorm hebben van fysieke 

eigenschappen, anderzijds in de vorm van karaktereigenschappen. Ons onderzoek zal van 

 
2  Michele Barker and Anna Munster. ‘The Mutable Face’. Imaging Identity: Media, Memory and Portraiture in 
the Digital Age, edited by HINKSON ME LINDA. 101-16. Australia: ANU Press (2016), 103.  
3 Morris, Adam. Whoever, Whatever: On Anonymity as Resistance to Empire, Parallax, 18:4, (2012): 107. 
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interdisciplinaire aard zijn. We zullen werken vanuit de disciplines wiskunde (WIS), filosofie, 

politiek en maatschappij (FIL) en kunst, cultuur en geschiedenis (KCG), omdat het onderwerp 

van gezichtsherkenningstechnologieën naar ons idee op het kruispunt van deze drie 

disciplines ligt. Een uiteenzetting van zuivere wiskunde toont in het wiskundig onderzoek aan 

dat in alle vormen van representatie het geheel wordt weergegeven door het deel. Het 

filosofisch onderzoek richt zich op de relatie tussen het gezicht en het zelf en de relatie tussen 

het gezicht en de ander. De focus ligt hierbij op het waarnemen van de persoon en de 

interactie tussen de twee mensen, of op het juist ontbreken van interactie wanneer men 

zichzelf in de spiegel ziet. De filosofie biedt ons de mogelijkheid een onderscheid te maken 

tussen de aan- en afwezigheid van menselijke interactie. Middels kunst, cultuur en 

geschiedenis wordt het beeld geanalyseerd. Het biedt de mogelijkheid een relatief idee te 

vormen over identiteit en de weergave ervan in verschillende vormen en om 

gezichtsherkenningstechnologieën in een paradigma te plaatsen. 

 

1.2 Onderzoeksmethode  
 

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd middels het interdisciplinaire onderzoeksproces 

zoals gedefinieerd in het boek Interdisciplinary Research van Allen Repko en Jack W. Szostak.4 

Het onderzoek wordt gedaan in drie te onderscheiden fasen; in de eerste fase, de 

onderzoeksopzet, wordt het probleem gedefinieerd en de interdisciplinaire aanpak 

gerechtvaardigd. De tweede fase bestaat uit een driedelige, disciplinaire onderbouwing. Deze 

disciplinaire onderzoeken bestaan uit literatuur- en bronnenonderzoek, waarbij het 

onderzoek van de belangrijkste theorieën en inzichten van de betrokken disciplines wordt 

voorzien. In de integratie zullen deze theorieën en inzichten middels het creëren van de 

common ground en de more comprehensive understanding tot een holistisch antwoord op de 

onderzoeksvraag worden gevormd. 

 

 
4 Allen F. Repko and Rick W. Szostak. Interdisciplinary Research: Process and Theory. 3e editie. Los Angeles: 
Sage, 2017. 
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2.Wiskunde 
Silke Hulman 

2.1 Inleiding 
 

“A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns”5 stelde Godfrey 

Harold Hardy in a Mathematician’s Apology. Hardy was een Britse wiskundige die zich in dit 

essay richt op de schoonheid die wiskunde volgens hem bezit. Hij wijst op de puurheid van 

zuivere wiskunde en het gebrek van toepassing ervan. In de tijd dat hij dit boek schreef, ten 

tijde van de tweede wereldoorlog, was het gebrek van een toepassing van deze wetenschap 

een schoonheid op zich: het kon geen kwaad doen doordat het gebruikt werd voor ‘verkeerde’ 

doeleinden - Hardy was een toegewijd pacifist.  

Veel van de ideeën uit zuivere wiskunde vinden later alsnog een toepassing, wat voort 

lijkt te komen uit de neiging van de mens dat we een structuur zoeken in de dingen die om 

ons heen plaatsvinden. Wiskunde is als wetenschap die zich enkel en alleen met deze 

structuren bezig hoeft te houden, een discipline waarvan zijn beoefenaars vaak voorlopers 

zijn in het ontdekken van patronen.  

Omdat kunst net als wiskunde een representatie probeert te geven van abstracte 

ideeën die voortkomen uit de werkelijkheid, is een vraag die interessant lijkt om te bekijken 

de volgende: Hoe speelt wiskunde een rol in het proces van totstandkoming van beeldende 

kunst? Dit proces van totstandkoming omvat bepaalde keuzes voor de kunstenaar die iets 

probeert weer te geven wat normaal gesproken alleen in onze denkwereld bestaat. We zullen 

zien dat dit proces van iets abstracts representeren, op zichzelf kan worden geabstraheerd en 

wiskundig kan worden benaderd.  

De overeenkomsten in de wetenschappen van wiskunde en kunst lijken in eerste 

instantie wat vergezocht. Maar de vraag die in kunstgeschiedenis respectievelijk wiskunde een 

van de grootste vraagstukken is: ‘Wordt er een weergave gegeven van de werkelijkheid of een 

nieuwe werkelijkheid gecreëerd? Wordt wiskunde als wetenschap van structuren, ontdekt of 

uitgevonden?’ Lijken op elkaar, zij het niet dat de bewoording heel anders is.  

 
5 G. A. Hardy. A mathematician’s apology. Cambridge: Cambridge University press, 1992, 84. 
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In onze hoofdvraag, ‘In hoeverre is het gezicht een meetinstrument van het zelf?’ 

wordt in zekere zin de vraag gesteld: kan een abstract idee als het zelf afgeleid worden van 

een weergave ervan? We besproken net al dat wiskunde als wetenschap van structuren en 

patronen kan worden gebruikt om meer begrip te krijgen over de representatie van iets 

abstracts. We willen kijken naar welke van deze wiskundige ideeën hierin nuttig voor ons 

zouden kunnen zijn. Dit leidt ons tot de andere wiskundige deelvraag: Welke abstracte 

patronen komen voor in het proces van de beeldvorming van een persoon? 

Om de wiskundige ideeën te kunnen bespreken in een niet al te abstracte context, 

wordt het toegepast op de kunstenaar die keuzes maakt in het afbeelden van een subject. We 

hebben het hier dus niet over toegepaste wiskunde, maar over een illustratie van wiskundige 

ideeën. Hier wordt in de eerste paragraaf over uitgewijd. Om de tweede deelvraag te 

beantwoorden proberen we een soort wiskundig equivalent van een portret te beschrijven. 

Wat in abstracte zin ten grondslag zou kunnen liggen aan de keuzes met betrekking tot het 

constant willen houden van bepaalde uiterlijke eigenschappen is een groepshomomorfisme. 

Een andere keuze, de gedetailleerd van je werk, kan beschouwd worden vanuit de fractale 

dimensie: je hebt te doen met een eindigheid in je weergave, hoewel in werkelijkheid de  

patronen van elk onderdeel een herhaling in hun eigen patronen hebben. Het laatste 

voorbeeld wat behandeld wordt is het idee van het al dan niet aanwezig zijn van harmonie in 

het portret. Wat voor eventuele verstoringen je hierin wil aanbrengen en of je hiervoor een 

chaotische omgeving creëert, is een keuze die interessant lijkt om te bekijken vanuit het 

wiskundige concept van chaostheorie.  

Bij het onderwerp van fractale meetkunde zijn voorbeelden van kunstwerken die op 

dit concept gebaseerd zijn (Mandelbrot) en over chaostheorie en verstoringen van harmonie 

is ook al veel geschreven. Bijvoorbeeld door Pieter Adriaans, die spreekt over ‘facticiteit’; ‘het 

schone evenwicht tussen orde en chaos’6.  Voor een voorbeeld van een groepshomomorfisme 

als structuurbewaring is wellicht wat fantasie nodig om in te zien hoe dit concept een relatie 

tussen de kunstenaar en het zelf abstract kan beschrijven. Daarom wordt in het eerste 

 
6 Rick Berends. ‘Schoonheid tussen orde en chaos’, Studium Generale UU(2013). [online artikel], geraadpleegd 
25 september 2019. Beschikbaar via 
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2013/09/schoonheid-tussen-orde-en-chaos  
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gedeelte aandacht besteed aan de definiëring van de wetenschap van wiskunde op zich, 

waarbij verschillende wiskundigen, Henri Poincaré en Keith Devlin, worden aangehaald die 

hun meta-perspectief op de wiskunde als wetenschap hebben opgeschreven. Vervolgens 

worden de eerder genoemde concepten kort uitgelegd en wordt er gepoogd deze te 

verwoorden op een manier waarop het inzichtelijk wordt om ze te zien als beschrijving van de 

relaties tussen de kunstenaar en zijn of haar portret en daarmee de intermenselijke relaties.  

 

2.2 Hoe speelt wiskunde een rol in het proces van totstandkoming van beeldende kunst? 
 

Een eerste punt dat duidelijk gemaakt moet worden is dat wiskunde niet hetzelfde is 

als haar wiskundige abstracte notaties. Omdat wiskunde veelal als middel wordt gebruikt als 

toepassing in andere wetenschappen, is wiskunde het meest bekend van haar notaties, of het 

wordt zelfs als wetenschap van getallen beschouwd. Wat hierbij vaak wordt vergeten, is dat 

zelfs een getal een abstract concept is, wat geen tastbare betekenis heeft. Het is enkel een 

representatie van een tastbaar iets: een hoeveelheid. Door Keith Devlin wordt in 

Mathematics, science of patterns een analogie gemaakt naar bladmuziek: “Wiskunde wordt 

vaak verward met de wiskundige notaties die het gebruikt. Maar dit is net zo min waar als het 

notenschrift hetzelfde is als de muziek. Een pagina bladmuziek representeert een stuk 

muziek.” Maar dit is niet hetzelfde als de muziek zelf, net zoals de wiskundige abstracte 

notatie niet hetzelfde is als de wiskunde zelf: “de muziek bestaat niet op de gedrukte pagina, 

maar in onze geest”.7  

De abstracte notatie die een wiskundige gebruikt, is nodig om de structuur die hij zich 

in zijn geest vormt, over te kunnen brengen. Die structuren zijn wat de wiskunde eigenlijk is. 

Ze helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen: er zijn bepaalde structuren die we 

nodig hebben voor het begrijpen van de wereld en die zijn interessant, volgens Poincaré. Hij 

stelt in ‘Selectie van feiten’ dat we ons systeem kiezen op basis van afwegingen in simpliciteit 

 
7 Keith Devlin. Wiskunde: wetenschap van patronen en structuren. Vertaald door Jan van de Craats. Beek: 
SEGMENT uitgeverij, 1998, 4. 
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en efficiëntie, als we onszelf bevinden in een zekere empirische en theoretische situatie.8 In 

dit systeem, in wiskunde, geven we een bepaalde vorm aan iets abstracts door middel van 

axioma’s en afleidingen daarvan en we kiezen de manier om dat te doen die volgens ons zo 

goed mogelijk het idee wat we in ons hoofd hebben, weergeeft.  

Dat zelfde doet een kunstenaar door een beeld proberen te geven van het zelf door 

middel van een portret. Net als een wiskundige die structuren probeert te zien in de wereld 

(en zijn gedachten) en daarmee nieuwe wiskundige concepten te creëren, poogt de 

kunstenaar een weergave te geven van zijn of haar beeld van een persoon of van zichzelf. We 

hebben het hier dus niet over een directe toepassing van wiskunde, of de gedachte dat we 

regels zouden op kunnen stellen om de gehele werkelijkheid te beschrijven: “De natuur te 

willen vatten in de wetenschap zou betekenen het geheel te willen vatten in het deel” 9 

volgens Poincaré. De gedachte is het vormgeven aan de structuren die men ziet. In de 

volgende paragraaf worden een aantal structuren behandeld die op een abstract niveau 

overeenkomen met de structuren die een kunstenaar gebruikt bij het schilderen van een 

persoon. 

 

 

2.3 Welke abstracte patronen komen voor in het proces van de beeldvorming van een 
persoon? 
 

Groepshomomorfisme 

Om een groepshomomorfisme te kunnen snappen, moet men eerst begrijpen wat 

bedoeld wordt met een wiskundige groep. Groepen worden gebruikt om symmetrieën te 

beschrijven. Bijvoorbeeld bij de draaiingen van een tetraëder. Hieronder volgt een figuur. 

 
8 Henri Poincaré, ‘Selectie van feiten’. Een nacht vol opwinding. Vertaald door Dieuwke Eringa. Utrecht: Epsilon 
uitgaven, 1998: 15-22. 
9 Poincaré, 16. 
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Figuur 1. Symmetries of the tetrahedron.10(bewerkt) 

 

We zien dat, om weer dezelfde vorm terug te krijgen zoals die we nu in deze ‘beginstand’ zien, 

we verschillende draaiingen van deze ruimtelijke figuur kunnen verrichten. Stel, we draaien 

over de verticale as, ‘L’ in figuur 1. Pas na 3 keer draaien komen we weer op onze beginstand 

uit, en er zijn dus 3 verschillende toestanden waarbij we dezelfde vorm te zien krijgen, maar 

in een andere ‘houding’. Er zijn dus 2 draaiingen die dezelfde vorm opleveren, want we tellen 

de beginstand, de identiteit, niet mee. Nu zien we dat de tetraëder 4 van dit soort 

symmetrieën heeft, omdat het 4 hoeken heeft met tegenoverliggende vlakken zoals degene 

waar we nu ‘L’ doorheen zien gaan. Dat betekent dat er 4 keer 2, dus 8 van dit soort 

symmetrieën zijn. Nu is er nog een andere ‘soort’ symmetrie, ‘M’ in figuur 1. Deze draaiing 

veroorzaakt een verwisseling van de  hoekpunten van de zijde waar de draaiingsas doorheen 

gaat. Omdat deze draaiing wat lastiger is om voor te stellen, kan de volgende figuur als 

hulpmiddel worden gebruikt.  

 

 

 
10 M.A. Armstrong. Groups and symmetry. New York: Springer, 1988, 2. 
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Figuur 2. Faseplaatjes draaiing M. 11 

 

We zouden de draaiingen van de tetraëder ook kunnen uitdrukken door het benoemen 

van de hoeken en dan de rotaties of verwisselingen van deze hoeken te representeren. We 

noemen dit permutaties. We zien dat de draaiing L uit figuur 1 de hoeken 2, 3 en 4 roteert. 

We zouden deze draaiing dus ook kunnen uitdrukken als (234), waarbij deze notatie betekent; 

2 gaat naar 3, 3 gaat naar 4, 4 gaat naar 2. De draaiing van M valt uit te drukken in het 

‘verwisselen’ van de aanliggende hoeken: 1 en 4 wisselen om, en 2 en 3. Dus (14)(23). De 

verandering van de hoekpunten is nog eens te zien in de volgende figuur: 

 
Figuur 3. Symmetries of the tetrahedron (2).12 

 

Nu zijn de draaiingssymmetrieën van de tetraëder en ook deze permutaties 

voorbeelden van wiskundige groepen. Elke draaiing of permutatie is een element van de 

groep. Aan de hand van deze voorbeelden proberen we de betekenis van de definitie duidelijk 

te maken. 

 
11 Geogebra ‘rotational symmetry of tetrahedron’, zelf samengestelde afbeelding. Beschikbaar via 
https://www.geogebra.org/m/wftzuzhx 
12  Armstrong, 4. 
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Een groep heeft als wiskundige betekenis een verzameling G met een multiplicatie op G die 

voldoet aan de volgende axioma’s 

1) De multiplicatie is associatief, dus (𝑥𝑦)𝑧 = 𝑥(𝑦𝑧), voor elke drie elementen uit G, die 

niet noodzakelijk verschillend hoeven te zijn. Als een drietal draaiingen in een zekere 

volgorde wordt verricht, maakt het niet uit of eerst de combinatie van de eerste twee 

draaiingen wordt verricht en dán de derde, of eerst de eerste en dan de combinatie van 

de tweede en de derde. 

2) Er is een element 𝑒 in G, dat het identiteitselement heet, zodanig dat 𝑥𝑒 = 𝑥 = 𝑒𝑥 

voor elke 𝑥 in G. Dit is eigenlijk de draaiing die niets doet. Het resulteert in onze 

‘begintoestand’. 

3) Elk element 𝑥 van G heeft een zogenoemde inverse 	𝑥�− 1�die ook weer tot de 

verzameling G behoort en voldoet aan 	𝑥𝑥�− 1� = 𝑒 = 	𝑥�− 1�𝑥. Dit is vooral  

duidelijk bij de tetraëder, waarbij de inverse van een rotatie over de draaiingsas L, 

diezelfde rotatie is, maar dan tegen de klok in.13 

Een groepshomomorfisme is een afbeelding van de ene groep naar een andere die de 

structuur van de groep bewaart. Deze structuurbewaring kan dan formeel worden beschreven 

als volgt: het beeld, dus datgene waar de functie elk element van de groep naartoe stuurt, van 

een product, is hetzelfde als het product van de beelden. De afbeelding commuteert dus met 

de groepsbewerkingen, wat dus de producten zijn volgens de definitie van een groep. Een 

groepshomomorfisme zou opgesteld kunnen worden tussen de groep van de 

draaiingssymmetrieën van de tetraëder en de permutaties.  

De groepselementen zijn allemaal de tetraëder, maar dan in een andere houding. Net 

als bij een gezicht, dat, in welke ‘stand’ ook, het gezicht is, maar een andere kant van zichzelf 

laat zien. Het geheel van de verschillende elementen van het gezicht zou men als product 

kunnen zien (de groepsvermenigvuldiging). Waar een kunstenaar op zoek is naar het 

overbrengen van gelijkenis, wil hij de structuur van het weer te geven object constant houden, 

en daarmee het product.  

 
13 Armstrong, 6. 
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Om dit concept naast een portretschildering te leggen, zouden we het ‘zelf’ of de 

identiteit van de persoon als de groep zien vanuit waar de functie (het groepshomomorfisme) 

‘vertrekt’. De schilder voert eigenlijk de functie van het groepshomomorfisme uit, hij kiest 

bepaalde uiterlijke kenmerken uit van het te schilderen persoon en probeert deze te 

behouden in het beeld van de functie: het portret. Hij wil op een bepaalde manier het product 

van de beelden hetzelfde houden als het beeld van het product. We kunnen hier het product 

dan zien als de samenstelling van de fysieke kenmerken van iemands gezicht. Dit voorbeeld is 

nuttig wanneer we willen kijken naar het constant houden van eigenschappen.  

We hebben hier de ‘elementen’ van een gezicht beschouwd als zo te zeggen losse 

‘bestanddelen’. Elk van deze elementen bestaat op zichzelf natuurlijk ook weer uit 

verschillende onderdelen en zo gaat dit eigenlijk eindeloos door. Misschien niet zichtbaar voor 

ons oog, maar er is een eindeloosheid in complexiteit van zowel onze uiterlijke kenmerken als 

onze innerlijke gedachtenstructuren die ons karakter bepalen. Een wiskundig fenomeen dat 

zich hiermee bezighoudt, is fractale meetkunde. 

 

Fractal Geometry 

"The fractal – a pattern that reoccurs on finer and finer scales – has been demonstrated 

to capture the visual patterns of the natural world".14 

Benoit Mandelbrot is degene die in 1967 het concept van een fractale dimensie 

introduceerde. In "How long is the coast of Britain? Statistical self-similiarity and Fractal 

dimension"15 behandelt hij deze vorm van dimensie eigenlijk als ‘degree of complication’. Hij 

past dit in dit artikel toe op geografische vormen waarbij je elk gedeelte kan zien als het beeld 

van het geheel op een kleinere schaal. 

Dit concept kan het best begrepen worden wanneer het toegepast wordt op het 

voorbeeld van een kustlijn. Om de lengte van een kustlijn te bepalen, moet in het reguliere 

gebruik van dimensies, in standaardmeetkunde, een keuze gemaakt worden in 

 
14A. Forsythe et al. ‘Predicting beauty: Fractal dimension and visual complexity in art’. British Journal of 
Psychology 102 (2011): 49-70, 52. 
15 Benoit Mandelbrot. ‘How Long is the Coast of Britain? Statistical Self-Simliarity and Fractional Dimension’. 
Science, New Series 3775 (1967): 636-638, 636.  
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gedetailleerdheid: "as ever finer features are taken account of, the measured total length 

increases"16, omdat er, hoe kleiner de schaal wordt gemaakt, hoe meer ‘bochten’ er zijn, dus 

hoe groter de lengte. Er kan op deze manier dus onmogelijk een eenduidige lengte worden 

vastgesteld. Hier wordt fractale meetkunde in het leven geroepen. In fractale meetkunde is 

er sprake van vormen die selfsimilarity bevatten, "Broadly speaking, mathematical and natural 

fractals are shapes whose roughness and fragmentation neither tend to vanish, nor fluctuate 

up and down, but remain essentially unchanged as one zooms in continually and examination 

is refined. Hence, the structure of every piece holds the key to the whole structure"17 

In standaardmeetkunde kunnen we bij elke daartoe behorende vorm bij het 

herschalen ervan, het ‘inzoomen’ ervan, vinden dat het lokaal lineair is. Bijvoorbeeld bij een 

cirkel. Als we ver genoeg inzoomen op een stukje van de cirkel, wordt zijn kromming flauwer 

en flauwer, tot het uiteindelijk te benaderen is door een lijn. Nu is het ‘probleem’ dat veel 

natuurlijke vormen niet door onze standaardmeetkunde te beschouwen zijn. Shearer 

bespreekt dit in haar artikel “Chaos Theory and Fractal Geometry: Their Potential Impact on 

the Future of Art”:  

"The overwhelming abundance of nature's complexity is described more accurately 

through the concepts of fractal geometry than through earlier geometric models. It is also 

clear that in viewing nature, Euclidean geometries exist mostly in the human mind, as a special 

case of integer dimensions. Euclidean geometries can no longer be seen to control or 

dominate nature. For under the new paradigm, Euclidean geometry is completely dwarfed by 

the fractal geometric principles seen throughout our world. Geometry has come back to earth, 

giving us, as humans, a new respect for natures' irregularity."18 

In dit artikel, dat ingaat op de invloed van nieuwe inzichten in meetkunde op de 

kunstwereld en haar paradigma wordt gepleit voor het idee dat dimensies in gehele getallen 

eigenlijk niet bruikbaar zijn voor het beschouwen van natuurlijke verschijnselen in haar 

volledigheid in complexiteit. Een idee wat dan meer in de buurt komt, is een idee waarbij de 

 
16 Mandelbrot, 637. 
17 B. B. Mandelbrot and A. Blumen, ‘Fractal Geometry: What is it, and What Does it do?’. Proceedings of the 
Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 1864 (1989): 3-16, 3-4. 
18 Rhonda Roland Shearer, ‘Chaos Theory and Fractal Geometry: Their Potential Impact on the Future of Art’. 
Leonardo 25 (1992): 143-152, 7. 
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complexiteit van iets behouden blijft, ondanks dat het op een kleinere schaal bekeken wordt, 

is dan fractale meetkunde.   

We gebruiken hier het idee van ‘scaling’ om te laten zien dat in ons idee van 

weergegeven vormen, met bepaalde lengtes en rondingen, daarachter weer opnieuw nog 

méér lengtes en rondingen te vinden zijn. De wereld is niet zoals Euclidische geometrische 

vormen, waarbij een stukje van een cirkel zijn kromming verliest als je maar ver genoeg 

inzoomt. 

Het idee van fractale meetkunde dat naast portretkunst kan worden gelegd is het idee 

van complexiteit en de weergave van details. In fractale meetkunde, waarin er een 

oneindigheid is in de selfsimilarity van de voorkomende patronen die terugkomen in de 

natuur, dus ook in een gezicht, is een verkleining van de schaal waarop je iets bekijkt geen 

verlies van complexiteit. Bij een representatie van een natuurlijk verschijnsel, ben je gebonden 

aan de eindigheid van je weergave en daarmee aangewezen op de klassieke meetkunde zoals 

wij die kennen: Shearer stelt het in haar artikel als volgt: "The geometric figures (circles, 

triangles, rectangles, etc.) are characteristic of human artifacts. Fractals are characteristic of 

nature".19 

Hoewel we bij een gezicht niet kunnen spreken van een exacte herhaling van de 

structuur bij het herschalen van de weergave ervan, is er wel een zelfde complexiteit in elk 

gedeelte. Volgens Mandelbrot kan dit ook een betekenis van selfsimilarity zijn: “One can 

understand 'similar' as a loose everyday synonym of ' analogous’.”.20 Het gezicht bevat, na een 

herschaling ervan, voor ons vaak minder relevante informatie voor de herkenning ervan. Zoals 

in wiskunde het concept van fractale meetkunde genoeg kan zijn om te begrijpen hoe een 

vorm met selfsimilarity eruit ziet, is het voor ons ook genoeg om bepaalde uiterlijke 

kenmerken van een gezicht te zien om het als zodanig te herkennen. 

 

Chaostheorie  

 
19 Shearer, 6. 
20 Mandelbrot and Blumen, 3. 
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Een al bekende toepassing van chaostheorie is het begrip van facticiteit – het 

spannende evenwicht tussen orde en chaos.21 De notie van facticiteit in een dataset werd 

gebruikt door Pieter Adriaanse in "Between order and chaos: a quest for meaningful 

information". Hij ziet facticiteit als een a priori eigenschap, welke dus niet onderhevig is aan 

de subjectiviteit van veranderende tijd of het subject van waaruit het beschouwd wordt. In 

bovengenoemd artikel schrijft Adriaanse hoe facticiteit de ‘bruikbare’ informatie beschrijft: 

"Facticity faithfully measures the amount of useful information in a system: if facticity 

is high then there is a lot of information in the system and the system has a lot of free energy 

to do something with this information."22  

en 

“In particular great works of art seem to be a rich source of meaning because of the 

fact that they transcend our rationality (i.e. they have high facticity in themselves and can not 

be compressed) and not because they have low complexity. Beauty is not an evolutionary 

concept. Artists do not try to construct simple didactic objects, they try to construct objects 

that are as rich in meaning as possible, i.e. they try to optimize facticity.” 23 

Wiskundigen als Laplace, Poincaré en Barrow-Green ontdekten dat deterministische 

wiskundige wetten niet altijd voorspelbaar, regelmatig gedrag impliceren. Hoewel er wel 

bepaalde structuren te zien vallen die gebaseerd op een vergissing of onverwachtheid. Hoe 

chaotisch het systeem is, bepaalt in hoeverre deze ‘vergissingen’ worden uitvergroot. 

“Hoewel chaos onvoorspelbaar is, is hij niet willekeurig. Er zijn verborgen ‘patronen’.”24 

We bekijken een toegankelijk voorbeeld uit een boek van Ian Stewarts. Stel dat de 

toestand van een bepaald systeem gerepresenteerd kan worden door een zeker getal tussen 

0 en 10. We gaan dit systeem bekijken over een bepaalde periode, met tijdsintervallen van 1 

seconde. De volgende regel wordt opgesteld: om de ‘volgende’ toestand van het systeem te 

vinden, vermenigvuldig je de huidige toestand met 10 en negeer je ieder eerste cijfer 

 
21 Berends [online artikel]. 
22 Pieter Adriaans, ‘Between Order and Chaos: The Quest for Meaningful Information’, Springerlink (2009). 
[online artikel], geraadpleegd 25 september 2019. Beschikbaar via 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00224-009-9173-y.pdf, 17. 
23 Adriaans, 22. 
24 Ian Stewart. Professor Stewart’s verzameling van wiskundige raadsels. 6e druk. Vertaald door Rob de Ridder. 
Hilversum: Lias, 2012, 118. 



21 
 

waardoor het resultaat groter zou worden dan 10. De huidige waarde 5,430874 wordt 

54,30874 en je negeert de 5, dus de volgende toestand is 4,30874. De opeenvolgende 

toestanden zijn dus: 5,430874 ; 4,30874; 3,0874; 0,874; 8,74; 7,4. Stel nu dat de eerste meting 

een heel klein beetje onnauwkeurig was en dat het 5,430824 had moeten zijn. Nu zou het 

gedrag van het systeem zijn: 5,430824 ; 4,30824; 3,0824; 0,824; 8,24; 2,4. We zien dat al na 

deze kleine hoeveelheid tijdstappen er een enorm verschil is in de toestand van het systeem. 

Onze opgestelde regel speelt hier een belangrijke rol in. Als bijvoorbeeld de regel luidt ‘deel 

door 2’, dan verdwijnt het effect van de regel naarmate we verder in de toekomst komen: 

sommige regels vergroten vergissingen, andere laten ze juist verdwijnen. Dus wat een systeem 

chaotisch maakt of niet is de opgestelde regel.25 

Deze opgestelde ‘regel’ is analoog aan wat Adriaanse bedoeld met hoe chaotisch een 

omgeving is. Volgens hem zijn de meest interessante kunstwerken de werken die een hoge 

facticiteit bevatten. Waar genoeg orde in te vinden is voor ons om bepaalde structuren te 

ontdekken, maar ook genoeg ‘nietszeggends’, chaos, om onze gedachten de vrije ruimte te 

geven voor onze eigen interpretatie. Een kleine verandering in het kunstwerk, met 

bijvoorbeeld een felle kleur of vreemde vorm, een doorbreking van een zekere harmonie, kan 

dan veel verandering in de interpretatie veroorzaken, net zoals in het getallenvoorbeeld van 

Stewart. 

 

2.4 Conclusie en reflectie 
 

In dit paper is gekeken naar de afbeelding van een natuurlijk verschijnsel. Waar 

bepaalde aspecten van iets uit de realiteit verloren gaan, zijn er in de afbeelding van een 

gezicht keuzes die je kan maken die volgens jou de identiteit van de persoon beter weergeven. 

Dit is een abstract idee, wat omgezet wordt in iets beeldends, een representatie. Wiskunde is 

op zichzelf een wetenschap die eigenlijk abstracte representaties gebruikt voor de 

werkelijkheid. Het leent zich dus goed voor het beschouwen van onderliggende structuren in 

dit proces van beeldvorming. Omdat wiskunde vaak wordt gekend in zijn toegepaste vorm die 

 
25 Stewart, 120-121. 
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bepaalde regels opstelt over onze werkelijkheid, die daarmee in een (gesimplificeerd) model 

wordt gebracht, is aandacht besteed aan het wezen van de zuivere wiskunde, die op een 

bepaalde manier meer iets van een kunst als een wetenschap heeft. We zien dat wiskunde 

meer is dan alleen haar notaties, maar eigenlijk is gebouwd rondom ideeën die in onze 

denkwereld bestaan. Omdat dit wel overgebracht moet worden voor het onderwijzen van 

anderen en het totstandkomen van nieuwe ideeën, is een uitgebreide wereld van abstracte 

notaties ontstaan. In dit paper is getracht dit naast de afbeelding van een gezicht te leggen 

dat als doel heeft om het idee in onze denkwereld, het idee van de ‘zelf’, te representeren.  

Er is geprobeerd te benadrukken dat deze representatie nooit de volledige 

werkelijkheid is en daar ook niet mee verward mag worden. Desalniettemin zijn er keuzes die 

gemaakt worden in de representatie in de zin van gelijkenis met het ‘echte’ beeld, 

detailweergave of hoeveelheid complexiteit of harmonie. Deze ideeën zijn naast de 

wiskundige concepten groepshomomorfisme, fractale meetkunde en chaostheorie gelegd.  
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3.Filosofie, Politiek en Maatschappij 
Madelief Lammers 

 

3.1 Inleiding 
 

De Frans-Algerijnse filosoof Jacques Derrida schaamt zich iedere ochtend voor zijn kat, 

die hem opwacht en bekijkt wanneer hij naakt uit de douche komt. Waarom, vraagt hij zich 

af; de kat kent immers zelf geen schaamte, hij is geen mens en is het niet gewoon om kleren 

te dragen. Vervolgens schaamt hij zich dan voor zijn schaamte; die is ongegrond, enkel 

gebaseerd op wat zich in zijn eigen hoofd afspeelt, en een gevolg van het idee van de kat als 

oordelend persoon.26  

 Zo’n vijftig jaar eerder loopt Jean-Paul Sartre, een andere Franse filosoof, met zijn boek 

door het park, op zoek naar een goed plekje om wat te lezen. Zijn blik gaat eerst over het 

grasveld, dan langs een paar stoelen, en temidden van zijn overwegingen valt ten slotte zijn 

oog op een andere man met een boek in de verte – een concurrent, een andere zoekende 

naar een goed plekje om te zitten lezen. Hij ziet hem niet alleen als mens, maar ook als object; 

een deel van de omgeving, net als de stoelen en het gras.27 

 Beide filosofen beschrijven een voorbeeld van het zien van een ander. Derrida betrekt 

het dier, en bekritiseert in zijn essay The Animal That Therefore I Am het gedrag van de mens 

ten opzichte van dieren en het idee van het dier als ‘absolute ander’: een ander die niets met 

ons te maken heeft, en daarmee soms de status van object krijgt. Deze objectstatus is iets dat 

in Sartres teksten uit Het zijn en het niet zelfs op mensen van toepassing kan zijn; hij beschrijft 

hoe dit doorwerkt tot op het punt dat de twee hoofdpersonen elkaar aankijken en 

daadwerkelijk personen voor elkaar worden, omdat ze de expressie in elkaars blik vangen. 

Deze blik en het gezicht zijn hoofdthema’s van deze interdisciplinaire scriptie; we onderzoeken 

wat de relatie is tussen een persoon, haar gezicht en andermans gezicht, en wat er gebeurt 

bij het waarnemen van een gezicht. In het huidige gedeelte zal de filosofie haar deel van de 

 
26 Jacques Derrida. ‘The Animal That Therefore I Am’, New York: Fordham University Press (1999): 3-4. 
27 Jean-Paul Sartre. Het zijn en het niet. Vertaald door Frans de Haan. Rotterdam: Lemniscaat (2003): 347-400. 
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kwestie toelichten. De relevantie hiervan ligt in het definiëren van begrippen als ‘zelf’, ‘ander’ 

en ‘subjectiviteit’, en het uitdenken van de relaties die er tussen een gezicht en een persoon 

bestaan – de eigen persoon of die van een ander. In dienst hiervan bespreken we de volgende 

twee deelvragen: hoe verhouden we ons tot een ander bij het zien van zijn of haar gezicht en 

vervolgens, hoe verhouden we ons tot onszelf bij het zien van ons eigen gezicht? In het 

beantwoorden van de eerste vraag nemen voornamelijk de ideeën van Sartre en Derrida een 

belangrijke plaats in. Daarnaast, en ook in het uitwerken van de tweede vraag, zullen de 

teksten Pictures of Persons en Art and the Vulnerability of Subjectivity, beide van Rob van 

Gerwen, aan bod komen. In deze teksten spreekt hij onder andere over subjectiviteit, 

interactie met de ander en over het juist ontbreken van interactie met het zelf via een spiegel.  

 De ideeën die in deze teksten naar voren komen, leiden ons ertoe te concluderen dat 

er grote verschillen zijn tussen het zien van het gezicht van een ander en dat van onszelf. In 

het geval van een gezicht van een ander zien we niet zozeer de objectieve trekken – 

mondbreedte, schedelomtrek – maar vooral de expressie en de persoon erachter. We kijken 

elkaar aan en komen op deze manier iets dichter bij de wereld van elkaars gevoel: de emoties 

van een ander zijn ons onbekend, maar we kunnen ze zien in het gezicht. Bij de verhouding 

van het gezicht tot het zelf werkt het precies andersom: onze eigen emoties kennen we al 

voordat we ons eigen gezicht in een spiegel gezien hebben. Dit maakt het onmogelijk onszelf 

te verrassen met onze gezichtsexpressie, met als gevolg dat we enkel juist de objectieve 

eigenschappen zoals mondbreedte en schedelomtrek kunnen zien. We kijken in de spiegel om 

te zien hoe we eruit zien, of ons haar nog acceptabel zit en hoe onze wallen ervoor staan, 

maar niet om erachter te komen hoe we ons voelen. Daardoor is de handeling van het in de 

spiegel kijken er juist wel een die bijdraagt aan de objectificatie van ons gezicht. Omdat we in 

ons gevoel via de spiegel niets nieuws meer kunnen ontdekken hebben we alleen maar 

aandacht voor onze fysieke kenmerken. 

 Opvallend is de overeenkomst tussen de objectificatie van ons eigen gezicht wanneer 

we onszelf in de spiegel zien en de objectificatie waarvan sprake is in het voorbeeld van 

gezichtsherkenning. in beide gevallen gaat het enkel om de meetbare fysieke eigenschappen 

van het gezicht, en niet om de expressie en subjectieve waarde ervan. In het geval van 
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gezichtsherkenning gaat het echter niet om het eigen gezicht, maar juist om dat van een 

ander. Bovendien ontbreekt bij gezichtsherkenning de persoonlijke interactie: we menen de 

ander als persoon te kunnen identificeren, zonder ons als persoon tot die ander te verhouden. 

Er worden geen blikken uitgewisseld, zoals bij Sartre, maar enkel een blik geworpen op het te 

herkennen gezicht. Tegenover deze waarnemingswijze staat het ‘natuurlijke’ waarnemen van 

de ander: in de interactie tussen mens en mens verdwijnt juist deze grote nadruk op 

objectieve eigenschappen en ziet men voornamelijk nog de subjectieve expressie. In sommige 

situaties echter, vooral in het geval van opvallende uiterlijke kenmerken, blijven we de 

objectieve eigenschappen van andermans gelaat wel voorrang geven - toch is er ook dan het 

subjectieve, emotionele aspect van het gezicht dat we dan, in tegenstelling tot bij het zien van 

ons eigen gezicht, wel kunnen waarnemen. 

 

3.2 Wie is de ander? 
 

Om in te kunnen gaan op de relatie van het gezicht tot de ander willen we eerst 

uitwerken wie de ander kan zijn. Derrida neemt het dier als uitgangspunt wanneer hij schrijft 

over de ‘absolute ander’, maar zijn ideeën zijn uiteindelijk evengoed van toepassing op relaties 

tussen mens en mens. De absolute ander is een partij die volledig buiten ons staat; misschien 

hebben we met hem of haar te maken, maar de mogelijkheid van begrip of inleving is 

uitgesloten.28 Derrida neemt hierbij de bio-industrie als voorbeeld en spreekt schande van de 

onmenselijke praktijken die daarin dagelijkse kost zijn. Hij zet zich af tegen het heersende idee 

dat mensen en dieren fundamenteel verschillen en pleit voor een heroverweging van de basis 

waarop men haar gedrag rechtvaardigt. Vaak wordt nu de vraag ‘Can they suffer?’ aangehaald, 

die Jeremy Bentham in 1879 introduceerde29, als maatstaf voor hoe ver we kunnen gaan in 

wat we een dier aandoen. Volgens dit principe is pijn de grens die bepaalt wanneer een 

handeling onethisch wordt – zolang er geen pijn ervaren wordt, ligt de handeling aan de goede 

kant van die grens. Volgens Derrida zou het echter beter zijn als niet een rationele vraag als 

 
28 Jacques Derrida (1999): 10-11. 
29 Jeremy Bentham. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Londen: T. Payne & Son (1789): 
144. 
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deze het fundament van ons handelen vormt, maar juist iets dat meer gevoelsmatig is, zoals 

empathie.30 In dit idee van inleving in de ander komt de overeenkomst met intermenselijke 

relaties naar voren: empathie, het invoelen van andermans toestand, kan alleen wanneer we 

de partij waarmee we te maken hebben als een gelijke beschouwen. We kunnen ons niet 

inleven in iets wat we volledig buiten onszelf plaatsen of zien als iets waarvan we in alle 

opzichten verschillend zijn. In relaties tussen mens en mens is de ander iemand in wie we ons 

kunnen verplaatsen, omdat we diegene – net als onszelf – zien als een persoon.  

Wat is het eigenlijk om ons dan in te leven in die andere persoon? Hiervoor is het 

relevant de geschiedenis van het woord ‘empathie’ te beschouwen; pas relatief laat, in 1927, 

deed de term haar intrede in de leer van mensen en psychologie.31 Daarvoor bestond het, als 

‘Einfühlung’, in de esthetica en kunstfilosofie, waar het betrekking had op de relatie tussen 

het kunstwerk en de kijker. Omdat het kunstwerk zelf (in de meeste gevallen) geen levende 

en voelende entiteit is, kan gevoel in een werk alleen bestaan wanneer de kijker haar eigen 

gevoel projecteert. Over dit ‘in het werk stoppen’ van gevoel ging het begrip empathie. Bij 

interactie tussen twee voelende entiteiten gebeurt iets vergelijkbaars; in dit geval echter 

bestaat empathie niet alleen uit het projecteren van eigen gevoelens, maar ook uit het 

uitwisselen van die projecties.  

 

3.3 Het gezicht, de ander en de subjectiviteit 
 
 Het uitwisselen van deze projecties gebeurt via het gezicht, dat we in deze context 

kunnen zien als de grens tussen de persoon en de buitenwereld. Het gezicht heeft bepaalde 

fysieke eigenschappen, zoals een neus en oren, maar in de relatie tot een ander is het vooral 

een medium voor expressie en kan het de ander een indruk geven van iemands gevoel. In een 

interactie waarbij twee mensen elkaar aankijken bestaat er iets wat Rob van Gerwen in zijn 

tekst Pictures of Persons aanduidt met de term ‘the address’.32 Dit beschrijft een toestand die 

 
30 Jacques Derrida (1999): 29-34. 
31 Edward Bradford Titchener. ‘Introspection and empathy.’ Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro 
Sciences 7.1 (2014): 25-30. 
32 Rob van Gerwen. ‘Pictures of Persons.’ Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie (2011): 5.  
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verdwijnt wanneer we naar bijvoorbeeld een foto van iemands gezicht kijken, in plaats van 

naar de echte persoon: de betrokkenheid van beide personen tot elkaar, op dat moment. Het 

uitwisselen van gezichtsexpressies is een proces dat in beide richtingen plaatsvindt, schrijft 

Van Gerwen; door deze wederkerigheid zijn beide partijen noodzakelijk, en of het de personen 

lukt over te brengen wat ze bedoelden, hangt af van zowel de intenties van de uitdrukker als 

van de projecties van de ontvanger.33 Precies door dit proces van interactie is het dat in Sartres 

Het zijn en het niet de andere man in het park van een object een persoon wordt op het 

moment dat Sartre hem aankijkt: Sartre ziet zijn expressie, en daarmee begint een interactie. 

Waar de man voor Sartre eerst een object, een concurrent, een bedreiging van zijn eigen 

absolute vrijheid was, is hij nu een persoon geworden met gevoel. De grootte van zijn oren en 

de afstand tussen zijn ogen valt niet meer op vanaf het moment dat hij een wezen met 

expressie is, omdat in de interactie met een ander persoon het enkel om die expressie draait. 

 Deze vorm van waarnemen is subjectief. Hoewel dit begrip al eerder aan bod is 

gekomen, vraagt het nog om enige toelichting. Rob van Gerwen schrijft hierover in Art and 

the Vulnerability of Subjectivity; de term subjectiviteit heeft een negatieve bijklank gekregen, 

vaak met de associatie van het ventileren van een mening of visie zonder duidelijke 

onderbouwing.34 ‘Wat een lelijke neus,’ is een dergelijke subjectieve uiting – dit is echter juist 

niet het type subjectiviteit dat in de interactie met een ander zo’n belangrijke rol speelt. In 

deze situatie is er volgens van Gerwen namelijk sprake van een ‘shareable kind of 

subjectivity’.35 Hoewel van Gerwen dit begrip voornamelijk toepast in het domein van de 

beeldende kunst, vindt het haar primaire gestalte in het waarnemen van gezichtsexpressie: 

het is omdat we elkaar kunnen aankijken dat we ook in andere contexten, zoals bij kunst, onze 

ervaringen kunnen delen. Het idee van een deelbare subjectiviteit berust erop dat twee 

mensen die elkaar aankijken steeds iets subjectiefs uitwisselen, bijvoorbeeld een emotie, en 

van elkaar weten dat ze dat doen, en steeds allebei iets geven en ontvangen. Hiermee is het 

gezicht meer dan een object, want wat we zien bestaat niet alleen uit de fysieke 

eigenschappen van het gezicht. De uitspraak ‘Wat een lelijke neus’ verliest daarmee ook haar 

 
33 Ibid. 
34 Rob van Gerwen. ‘Arts and the Vulnerability of Subjectivity.’ Aesthetic Investigations 1.1 (2016): 3.  
35 Ibid. 
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relevantie; deze weliswaar subjectieve uitspraak is gebaseerd op objectieve, fysieke 

eigenschappen van het gezicht, in dit geval van de neus. In de interactie tussen twee mensen 

is het precies de focus op deze objectieve eigenschappen die naar de achtergrond verdwijnt, 

en vervangen wordt door de deelbare subjectiviteit. Soms kan men die neus zo opvallend 

blijven vinden dat hij toch aanwezig blijft in het beeld van de ander, maar in de meeste 

gevallen ligt de nadruk vooral nog op de inhoud van de expressie. 

 

3.4 De interactie met het zelf, objectiviteit en gezichtsherkenning 
 
 We hebben nu gesproken over de interactie met een ander, de uitwisseling van 

expressie en de subjectiviteit die daarin een rol speelt. Vervolgens kunnen we ingaan op de 

tweede vraag waarover dit stuk zich buigt, namelijk die van de relatie tussen een persoon en 

haar eigen gezicht. De relatie tussen de persoon en haar eigen gezicht is wezenlijk verschillend 

van de relatie tussen de persoon en het gezicht van een ander, omdat er hier vanzelfsprekend 

geen sprake kan zijn van een uitwisseling van expressie – er is immers maar één persoon in 

het spel. Als uitgangspunt voor de relatie tussen een persoon en haar gezicht nemen we het 

in de spiegel kijken, waarbij de persoon en haar reflectie tegenover elkaar staan, bijna als in 

een interactie tussen twee verschillende mensen. Datgene wat echter in de interactie tussen 

twee personen zo’n grote rol speelt – gezichtsexpressie – verdwijnt in de interactie met ons 

eigen gezicht geheel naar de achtergrond, omdat we niet verrast kunnen worden door de 

gezichtsexpressie die we waarnemen; ons eigen gevoel en persoon kennen we al voordat we 

in de spiegel kijken. Ook dit is iets dat Rob van Gerwen in Pictures of Persons beschrijft: ‘in the 

mirror we do not see a face that addresses us’ – in tegenstelling tot de persoonlijke interactie 

met een ander kunnen we niet spreken van het aspect van interactie dat hij ‘the address’ 

noemt, omdat er maar één persoon aanwezig is en we onszelf niet kunnen aankijken om 

nieuwe dingen uit te wisselen. De situatie waarin we in de spiegel kijken kan ons weliswaar 

doen denken aan de situatie waarin we een ander tegenover ons zien, maar in dit geval is er 

geen expressie in het gezicht, maar enkel de observerende blik van iemand die zichzelf in de 

spiegel bekijkt. Ons spiegelbeeld ervaren we niet als iemand anders, daar verderop, maar als 
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onszelf, hier. 36 Omdat ons spiegelbeeld geen eigen persoon en expressie bezit, geeft het ons 

geen respons en kunnen we er onmogelijk mee interageren. De verrassing van een ander 

gezicht en een nieuwe inhoud van expressie is er niet, want onze expressie hadden we lang 

voor we haar zagen al gevoeld, en de blik die we zien is alleen observerend en onderzoekend. 

 Door de afwezigheid van interactie en omdat het gezicht over de binnenwereld niets 

vertelt, ligt onze focus niet op expressie wanneer we ons eigen gezicht waarnemen. In plaats 

daarvan kijken we naar de objectieve fysieke eigenschappen van het beeld in de spiegel. 

Hoewel we ons gevoel op ieder moment kennen, blijven onze fysieke eigenschappen altijd 

enigszins veranderlijk, waardoor ze het enige aspect van onszelf worden dat we nog niet 

kennen en waarmee ons spiegelbeeld ons kan verrassen. We kijken naar hoe ons haar vandaag 

valt, naar de lijnen in ons voorhoofd – alle dingen die we zien zijn objectief aanwijsbaar en 

hebben niets met onze expressie of persoonlijkheid te maken. We kunnen emotioneel 

beïnvloed worden door hoe we eruit zien, maar ons gevoel en persoon zijn niet afhankelijk 

van wat we van ons uiterlijk zien; onze kwaliteiten en eigenschappen veranderen niet met het 

hebben van lang of kort haar. Daarbij komt nog het feit dat we een groot deel van de tijd 

helemaal niet exact weten hoe we eruit zien, omdat we niet constant in de spiegel kijken. 

Hierdoor zijn onze persoonlijkheid en uiterlijke kenmerken vrij sterk van elkaar gescheiden, 

en verdelen die zich in onze relatie tot ons gezicht over twee zintuigen: voelen en zien. Als 

gevolg daarvan wordt in de spiegel ons gezicht een object dat we van buitenaf kunnen 

bestuderen, en staat het in zekere zin los van ons als persoon.  

 Op dit punt gebeurt er iets geks bij het voorbeeld van gezichtsherkenning. In het 

proces van gezichtsherkenning gaat het over een gezicht van iemand anders, en als je zo’n 

ander ziet kijk je hem ook aan en verhoud je je ook tot hem; toch spelen in deze context enkel 

objectieve eigenschappen – haarkleur, grootte van het voorhoofd, breedte tussen de ogen – 

een rol. Normaalgesproken is dit een manier van waarnemen die bij het zien van onszelf in de 

spiegel optreedt, maar in het geval van gezichtsherkenning (en soortgelijke praktijken) wordt 

het ook geïntroduceerd in het proces van het zien van een ander. Eerder besproken interactie 

 
36 Rob van Gerwen (2011): 7. 
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en expressie, die bij het zien van andermans gezicht zo in het middelpunt staan, worden in het 

geval van gezichtsherkenning geheel ondergeschikt aan fysieke trekken. Er is hier sprake van 

een objectificatie van het gezicht: de persoon is zijn of haar gezicht en bestaat uit objectieve 

fysieke kenmerken. De expressie doet er niet langer toe; er voltrekt zich een tegenovergesteld 

proces als in Sartres beschrijving, en de persoon die de ander is wordt gereduceerd tot een 

verzameling objectieve eigenschappen. De vraag rijst dan in hoeverre we in het geval van 

gezichtsherkenning nog kunnen spreken van het zien van een persoon – meer wordt wat we 

zien nu een identificatie van fysieke trekken. Maar meer dan we kunnen zien kunnen we op 

basis van dit proces niet concluderen; we kunnen niet afleiden wat het over iemands zelf zegt 

om een bril te dragen. Precies daar ligt het gevaar: de algoritmes doen een objectieve maar 

neutrale waarneming, maar het is de mens die uit deze objectieve waarden conclusies trekt 

over het zelf van de persoon op de foto. 

 Zijn objectieve uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid dan helemaal ongerelateerd? 

Dat zou een te snelle conclusie zijn, maar wel kunnen we stellen dat de relatie tussen deze 

aspecten hoofdzakelijk in één richting loopt: persoonlijkheid beïnvloedt uiterlijke kenmerken 

meer dan andersom. Ons uiterlijk is gemakkelijker te veranderen dan ons innerlijk – wanneer 

we bijvoorbeeld voelen dat kort haar beter bij ons past dan lang haar, knippen we het af, in 

plaats van dat we proberen onze persoonlijke voorkeuren of gevoelens te veranderen. Een 

ander voorbeeld hiervan zijn de lichamelijke transities die sommige transgenders doormaken: 

of iemand zich man of vrouw voelt is in dit geval belangrijker en meer deel van iemands 

persoon dan hoe hij of zij eruitziet, en daarom zijn het vaker de objectieve uiterlijke 

kenmerken die men wil veranderen dan het innerlijke deel van de persoon. Hieruit leiden we 

af dat dat wat iemand voelt meer kan zeggen over de persoon en diens zelf dan de objectieve 

fysieke eigenschappen die iemand kenmerken; we ontwikkelen onszelf weliswaar in het licht 

van hoe we eruit zien en hoe anderen daarop reageren, maar meer nog ontwikkelen we hoe 

we eruit zien in het licht van hoe we ons voelen. In sommige gevallen beïnvloedt dit de 

interactie op basis van gezichtsexpressie: bij plastische chirurgie, bijvoorbeeld, veranderen de 

gezichtsspieren die zo belangrijk zijn voor de gelaatsuitdrukking. Degene die wordt 
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aangekeken accentueert nu zelf de objectieve kenmerken van zijn of haar gezicht, met als 

gevolg dat de subjectieve wisselwerking van expressies ingewikkelder wordt.  

 

3.5 Conclusie en reflectie  
 
 Er zijn duidelijk twee aspecten van het gezicht: het fysieke, objectieve aspect en het 

subjectieve aspect dat bestaat uit expressie en emotie. Beide kanten vormen een deel van 

onszelf, al behelst het subjectieve, innerlijke aspect een groter deel van onze persoonlijkheid 

dan het objectieve. Wanneer we kijken naar de manier waarop we onszelf tot ons gezicht 

verhouden en dit vergelijken met de manier waarop we ons tot andermans gezicht verhouden 

en de ander tot ons gezicht, wordt duidelijk dat de scheiding tussen objectief en subjectief 

grotendeels parallel loopt met de scheiding tussen onszelf en de ander. Wanneer we in een 

interactie het gezicht van iemand anders zien, nemen we voornamelijk het subjectieve aspect 

van de expressie waar – zodra we iemand als persoon gaan zien, en ons kunnen inleven, 

worden de objectieve eigenschappen voor ons van secundair belang. Dit heeft te maken met 

wat we hebben besproken als ‘the address’, de actieve uitwisseling en projectie van gevoel 

via het gezicht, het aankijken. Wanneer we echter onszelf bekijken in de spiegel, is er geen 

sprake van dit type interactie, omdat we ons eigen gevoel en binnenwereld al kenden, en in 

de spiegel alleen een observerende blik kunnen zien. We kunnen daardoor geen expressie uit 

onze blik halen, we zien enkel onze objectieve, fysieke eigenschappen, omdat ons uiterlijk het 

enige is dat ons kan verrassen. Deze veranderlijkheid van het uiterlijk ondersteunt het idee 

dat onze persoonlijkheid en emotie meer kan zeggen over ons ‘zelf’, wie we zijn, omdat dit is 

waaraan ons uiterlijk zich – voor zover mogelijk – aanpast. Tegelijkertijd kan de neiging naar 

uiterlijke verandering ook problemen opleveren in de subjectieve interactie omdat het de 

gelaatsexpressie beïnvloedt, bijvoorbeeld in het geval van cosmetische chirurgie. 

 Iets heel anders in deze parallelle scheiding is het voorbeeld van gezichtsherkenning. 

In dit geval spreken we over het waarnemen van andermans gezicht, maar zonder persoonlijke 

interactie en enkel op basis van objectieve eigenschappen. Bij gezichtsherkenning wordt 

gefocust op de manier waarop men naar haar eigen gezicht kijkt: expressie en persoonlijkheid 
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spelen geen rol. Hierdoor moeten dat er niet zozeer een persoon wordt gezien, maar meer 

een verzameling objectieve eigenschappen. Het is belangrijk te beseffen dat deze objectieve 

eigenschappen geen enkele aanleiding vormen tot conclusies over de persoon in kwestie, 

behalve dat hij of zij deze objectieve eigenschappen bezit. 

 Over het algemeen kunnen we zeggen dat in het contact met het gezicht van een ander 

iemands persoon meer op de voorgrond staat dan in ons contact met ons eigen gezicht in de 

spiegel. Waar we in een interactie met iemand anders diegene peilen aan de hand van haar 

expressie, beschouwen we onszelf in de spiegel als een object, met bepaalde kenmerken en 

afmetingen. We zijn nu bijna zelf in de positie van het dier uit Derrida’s tekst of de man 

tegenover Sartre, waarbij we in de spiegel onze eigen absolute ander worden – iemand tot 

wie we ons moeilijk kunnen verhouden omdat we geen persoonlijkheid kunnen zien; of juist, 

misschien, omdat we die persoonlijkheid al kennen en er geen verrassingen meer zijn.  
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4.Kunst, Cultuur en Geschiedenis 
Roos Kause 

4.1 Inleiding 
 

De geschiedenis van de kunst laat zien hoe zelfrepresentatie een essentieel hulpmiddel is 

geweest voor kunstenaars, ongeacht de tijd waarin ze leefden, in hun zoektocht naar zichzelf 

en hun relaties met de wereld. Nieuwe ontwikkelingen in de kunstwereld leveren vaak vragen 

op over wat kunst precies is.37 Wat is het zelfportret? Wat vertelt het ons over kunst en de 

maatschappij? In dit deel van het onderzoek zal worden gekeken naar de verschillende 

functies van het zelfportret en hoe het portret zich als object verhoudt tot sociaal 

constructivistisch mechanismen en de vorming van identiteit.  

De ‘zelf’portretten van kunstenaar Cindy Sherman dienen als casus voor dit onderzoek.  De 

‘zelf’ in zelfportretten staat hier tussen haakjes omdat, ondanks dat het onderwerp van 

Shermans foto’s haarzelf is, de meningen uiteenlopen over in hoeverre haar foto’s kunnen 

worden beschouwd als zelfportretten. Juist dit maakt Sherman een relevante kunstenaar voor 

ons onderzoek. Als het afbeelden van jezelf niet gelijk staat aan het maken van een zelfportret, 

wat zegt dit over de relatie tussen het zelf en het portret? Shermans werk biedt ons de 

mogelijkheid kritisch te kijken naar de relatie tussen de kunstenaar en haar werk. De vraag die 

hierbij gesteld wordt is als volgt: “Hoe verwerkt de Cindy Sherman haar identiteit in haar 

zelfportretten?”  In dit disciplinaire deel van onze scriptie gaan we in op de relatie van fysieke 

en niet-fysieke uitingen van het zelf en het portret. Een analyse van de zelfportretten van 

Sherman biedt ons de mogelijkheid een idee te vormen over haar perceptie van identiteit. We 

gaan hierbij op zoek naar relaties tussen het portret de kunstenaar, en tussen het portret en 

de aanschouwer. We zullen kijken naar theorieën over deconstructie en subversieve 

affirmatie als methoden in Sherman’s werk en het ‘regime of faciality’ van de filosofen Gilles 

Deleuze en Felix Gautarri. Het gezicht is een platform; een complexe interactie tussen 

technische en expressieve ontwikkelingen van het meten en organiseren van emotie.38 Het 

afbeelden van het gezicht in verschillende media, zo ook in Shermans fotografie, gebeurt 

 
37 Ahmed Elgammal, Bingchen Liu, Mohamed Elhoseiny, Marian Mazzone, “CAN: Creative Adversarial Networks 
Generating “Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms” (2017)  
38 M Barker, A Munster, “The mutable face” in Imaging Identity: Media, memory and portraiture in the digital 
age pp. 101-116. Australia: ANU Press (2016) 103. 
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vanuit deze complexe interactie. Dit regime zal ons houvast bieden bij het op zoek gaan naar 

het idee van het zelf in Sherman’s portretten.  

4.2 Fotografie: Cindy Sherman’s medium 
 

Vóór de twintigste eeuw beschouwden kunstenaars de rol van sociale en politieke 

omstandigheden grotendeels als een vanzelfsprekend gegeven, waarbij ze uitgingen van een 

algemeen begrip van verhoudingen als bijvoorbeeld gender- en etnische stereotypen. In de 

twintigste eeuw groeit het besef van deze verhoudingen en de implicaties daarvan op 

identiteit. Kunstenaars gaan zich hier bewust mee bezig houden.39 We zien een groeiende 

belangstelling voor thema’s als gender en seksuele geaardheid in de kunst. Toen de tweede 

golf van feminisme rond 1970 de kunstwereld binnendrong, werden ideeën over het zelf en 

identiteit gebruikt door vrouwelijke kunstenaars als gereedschap in het herdefiniëren en 

visualiseren van hun eigen identiteit en de identiteit van de vrouw.40  

Fotografie was een belangrijk medium voor veel vroege feministische kunstenaars. Juist 

omdat het zich bevond op de rand tussen documentatie en kunst leende het zich voor het 

bekritiseren of het geheel afwijzen van de ‘fine arts’ kunst, de kunst die veelal werd en wordt 

geassocieerd met een vertekenende representatie van de vrouw in de geschiedenis.41 Een 

foto heeft de capaciteit een mens op te slaan zoals het op dat moment op die plaats aanwezig 

was. Het bezit iets van iemands identiteit, al is het slechts de weergave van het fysieke. Dit 

bezit verbeeldt de eeuwige aanwezigheid van het lichamelijke aspect in de menselijke 

identiteit.42 Juist dit is wat feministische kunstenaars gebruiken om kritisch te reflecteren op 

de rol van de vrouw in de maatschappij. Ze stellen vragen bij deze documentatie en werken 

met het idee van subjectivisme. 

 

Kunstenaar Cindy Sherman (1954), begon met het maken van foto’s van zichzelf in 1975. 

Portretfoto’s waarin ze zelf de hoofdrol speelt staan centraal in haar oeuvre. Sherman 

verwerpt het idee van de foto als middel tot documentatie. Ze gebruikt fotografie zowel als 

 
39 Shearer West, Portraiture. Oxford: Oxford University Press USA - OSO (2004) ProQuest Ebook Central. 187. 
40 Lucy R. Lippard, "Scattering selves." Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman (1999) 24. 
41 Lippard, “Scattering Selves” in Inverted Odysseys 30. 
42 Caroline A. Jones, Bill Arning, Sensorium: Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art. 1st MIT 
Press ed. Cambridge, Mass: MIT Press (2006) 134. 
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vorm van visuele uiting als een methode van kritisch denken Sherman is tegelijkertijd de 

fotografe en het model van haar werk, maar haar werken zijn geen zelfportretten in de meest 

traditionele vorm. Hoewel Sherman zichzelf afbeeldt, is ze niet zelf het onderwerp van de 

foto’s.43 Door middel van vermomming en distorsie van zichzelf en het refereren naar mensen 

en situaties buiten haarzelf, creëert Sherman zelfportretten zonder zich echt bezig te houden 

met zichzelf. . Haar doel is juist niet haarzelf vast te leggen in haar fotografie, maar een 

absentie van identiteit in plaats van de presentie ervan.44 

 

“With the mirror next to the camera, or while I’m making up or whatever, that’s when I’m 

most into the character. When it really works well, it’s really exciting. I really can’t believe that 

the reflection is mine in the mirror.... There is a flash when you see somebody else. That’s 

what’s really interesting.... As soon as I stop looking in the mirror, that’s when I feel like myself 

again.”45 

 

Sherman zoekt haar identiteit buiten zichzelf, haar portretten benadrukken de fluïditeit van 

haar identiteit als kunstenaar, zonder te benadrukken hoe zij zichzelf ziet.46 Om dit te bereiken 

creëert Sherman bewust een fictie van haar eigen identiteit door gebruik te maken van 

attributen zoals kleding en make-up.  

 

4.3 Untitled Film Stills 
 

In de fotoserie die zorgde voor Shermans doorbraak als kunstenaar, Untitled Films Stills (1977-

1980), creëert Sherman een bewuste fictie door een herkenbaar en gedeelde associatie of 

gevoel te genereren bij de aanschouwer, ondanks de onbekende situaties die ze verbeeldt.47 

De scenes als die afgebeeld in Untitled Film Stills gaan uit van een (Amerikaans) collectief 

 
43 Karel Schampers, Talitha Schoon, Keith Bartlett, Cindy Sherman, Museum Boymans-van Beuningen 
(Rotterdam) Cindy Sherman. Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen (1996) 25. 
44 Daniel Rubinstein, "Techniques of The Self; On the art of Cindy Sherman from Untitled Film Stills to 
Instagram." ZUM Revista De Fotografia (2018) 1. 
45 Thompson, “A Conversation with Cindy Sherman,” n.p 
46 Luiz Sergio de Oliveira, "The Artist, the Image and the Self: Representation in Rembrandt, Bacon, 
Mapplethorpe, Sherman, and Nan Goldin." in Barcelona Investigación Arte Creación 7 no. 1 (2019) 40. 
47 Karel Schampers, Talitha Schoon, Keith Bartlett, Cindy Sherman, and Museum Boymans-van Beuningen 
(Rotterdam). Cindy Sherman. Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen (1996) 24. 
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filmgeheugen. Hoewel het fictieve situaties zijn, verwijzen ze naar scenes die evengoed 

hadden kunnen bestaan in films. Shermans werk bevindt zich in een narratief, een narratief 

dat ze benadrukt en opnieuw en opnieuw bevestigt met haar werk. De Untitled Film Stills zijn 

weerspiegelingen van sociale en seksuele rollen die de cinema uit de jaren 30 tot 70 creëerde 

voor de Amerikaanse vrouw en laat zien hoe vrouwelijkheid een voortdurende maskerade is, 

of zelfs een constante performance48.  Het zelf wordt gedefinieerd door de veranderende 

omgeving. Volgens Lippard is het ‘a vehicle for transformation’, waarbij identiteit een constant 

veranderend en eveneens collectief proces is. Identiteit, klasse, geslacht, beroep, seksuele, 

geografische en religieuze voorkeur is bij voorbaat vastgesteld.49 In het werk van Sherman is 

er geen en er zal nooit een voltooid, op zichzelf staande zelf zijn. Het subject in haar werk is 

per definitie gefragmenteerd. 

   Sherman's Untitled Film Stills maakt ons niet alleen bewust van de invloed van 

autoritaire structuren op identiteit, maar ook van het feit dat de perceptie van de 

aanschouwer op de realiteit anders kan zijn dan dat van anderen. Door de foto’s Untitled, 

titelloos, te noemen, blijven ze open voor interpretatie en worden ze nooit aan een specifieke 

associatie vastgepind.50 Kunsthistoricus James Elkins noemt dit ‘visuele geletterdheid’. Deze 

visuele geletterdheid stuurt het 'begrijpen hoe mensen objecten waarnemen, interpreteren 

wat ze zien en wat ze ervan leren'.51 De interpretatie van een portret is dus afhankelijk van 

het kader waarin het onderwerp en de aanschouwer zich bevindt. De weergave van het zelf 

in een portret is hiermee geen enkelvoudig begrip maar een meervoudig begrip: zowel de 

kunstenaar als de aanschouwer speelt een actieve rol. Het portret is interpersoonlijk, de 

gelijkenis hangt af van de interactie tussen de kunstenaar en zijn/haar kunstwerk en van de 

interactie tussen het kunstwerk en de aanschouwer.52  

 
48 Barbera Vinken, “Woman as Image: The Artist is Present?”. Cindy Sherman. Edited by Ingvild Goetz. 
Munchen: Sammlung Goetz (2015) 128. 
49 Lucy R. Lippard, "Scattering selves." in Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy 
Sherman (1999) 24. 
50 Karel Schampers, Cindy Sherman, 24. 
51 Elkins, James, ed. Visual literacy. Routledge (2009). 2. 
52 Maleuvre, Didier. "Rembrandt, or the Portrait as Encounter." in Imaging Identity: Media, Memory and Portraiture in the 
Digital Age, edited by HINKSON MELINDA, 15-36. Australia: ANU Press, 2016. 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1rrd7ms.7. 16. 
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Figuur 4: Cindy Sherman, Untitled Film Still #58, 1989, MoMa 

 
Een methode van bekritiseren van stereotypen en begrenzende verhoudingen is subversieve 

affirmatie. Subversieve affirmatie is een deconstructieve tactiek van kunstenaars waarbij ze 

deelnemen aan bepaalde sociale, politieke of economische discoursen door deze in hun werk 

toe te eigenen of te consumeren, met als doel het discours juist te ondermijnen.53 In 

subversieve affirmatie wordt middels een extreme, een soort surplus, het discours 

gedestabiliseerd en in het tegenovergestelde veranderd.54 In subversieve affirmatie gebruiken 

kunstenaars vaak klassieke esthetische methoden als bijvoorbeeld imitatie, simulatie, mimiek 

en camouflage. 

Het werk van Sherman maakt duidelijk gebruik van subversieve affirmatie. In Shermans 

werken, van Film Stills tot aan haar instagram posts, zien we vaak over-identificatie met het 

onderwerp. Over-identificatie is het ultieme voorbeeld van subversieve affirmatie omdat het 

erin slaagt een absolute totaliteit te creëren. Deze manier van afbeelden wijst de kijker op 

achterliggende totalitaire structuren. Door te spelen met ideeën van vrouwelijkheid en 

vrouwelijke seksualiteit houdt Sherman de maatschappij een spiegel voor. Ze benadrukt hoe 

 
53 I. Arns and S. Sasse, ‘Subversive Affirmation. On Mimesis as a Strategy of Resistance’ in Maska Performing 
Arts Journal (2006) 445. 
54 I. Arns and S. Sasse, ‘Subversive Affirmation’ in Maska Performing Arts Journal 445. 
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geconstrueerd de ideeën van vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit zijn en wijst de kijker 

hierop. Door haar gezicht te maskeren achter haar uitdrukkingen en attributen, neemt 

Sherman als het ware de controle over haar identiteit: het creëert een scheiding tussen vorm 

en identiteit.55 Het creëren van een nieuwe persoon biedt Sherman de kans haar vrouwelijke 

identiteit te verkennen; door het afbeelden van alter ego's en fictieve levensgeschiedenissen 

biedt de kunstenaar een specifieke context en een ingang tot de vrouwelijke identiteit.56  

 

  
Figuur 5: Cindy Sherman, ‘#Eatwellmychildren’, 

2019, Instagram.com 

Figuur 6: Cindy Sherman, ‘Happy!’, 2019, 

Instagram.com

 

4.4 De theorie van Deleuze en Gautarri: het ‘regime of faciality’ 
 
In een poging een systematisering aan te brengen in de weergaven van het gezicht, komen de 

filosofen Gilles Deleuze en Felix Gauttari in A Thousand Plateaus (1980) met het idee van een 

‘regime of faciality’. Dit regime zou zijn opgebouwd middels sociale, technologische, 

esthetische, economische, semiotische en culturele aspecten over een specifiek historisch 

 
55 S Smith, ‘Construing truths in lying mouths: Truthtelling in women's autobiography’ in Studies in the literary 
imagination Volume: 23 (1990) 
56 S Sylverster, The Theatre of the Selfie: Fictive Practices of the Instagram Artist. Body, Space & Technology. 
18(1) (2019) DOI: http://doi.org/10.16995/bst.315 62. 
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tijdperk.57 Volgens Deleuze zijn twee vormen van dit regime te onderscheiden, een signifying 

regime, waarin de betekenis van het gezicht wordt opgelegd door autoriteiten, en een post-

signifying regime, waarin de mens zich kan afwenden van de centrale autoriteit en zijn/haar 

eigen subjectiviteit kan creëren58. Deze twee regimes zijn constant in interactie met elkaar. 

Waar het signifying regime het gezicht benadert vanuit exclusieve disjuncties, je bent man of 

vrouw, je bent wit of zwart, kan het post-signifying regime dit nuanceren door subjectiviteit 

toe te voegen. Op deze manier kan de mens voldoen aan de norm, of juist afstappen van de 

norm. Deze ‘abstracte machines’ organiseren het gezicht voor onze beleving en bepalen wat 

we van het gezicht afleiden en hoe we het gebruiken.59 De theorie van Deleuze en Gauttari 

biedt ons inzicht in hoe we een gezicht (kunnen) interpreteren. Een idee van een totalitaire 

visie op het gezicht aan de ene kant en een individualistische, subjectieve visie aan de andere 

kant, kan ons helpen in verklaren waarom Shermans portretten alternatieve zelfportretten 

zijn.  

Sherman creëert geen beeld van de vrouw als een mooi, begeerlijk en fascinerend 

geheel, ze beeldt de vrouw niet af, maar benoemt de vrouw-als-afbeelding.60 Ze legt het 

narratief bloot waar de vrouw zich volgens haar in bevindt. Haar werk beschikt, zoals elke 

afbeelding, over een historische index, maar wat Sherman doet is het benoemen en afbeelden 

van juist dit historische index.61 Ze benoemt de esthetische normen van een specifieke klasse 

in een specifiek land in een specifieke tijd. Zoals Lucy Lippard het omschrijft, gebruikt Sherman 

fotografie om menselijke perceptie en wetenschappelijk paradigma’s te hybridiseren, 

waarmee ze het onderscheid tussen beelden en realiteit wegneemt.62 Wat Sherman met haar 

werk doet, is het laten zien dat haar portretten slechts een weerspiegeling zijn van momenten 

in de geschiedenis.63 De vrouw in het beeld, de vrouw als beeld, het beeld van de vrouw, de 

beeldvorming van de vrouw - allen zijn onderworpen aan de paradigmaverschuivingen in het 

werk van Sherman. Het is deze vervorming, de verandering in de relatie tussen kunst en het 

 
57 Gilles Deleuze, Felix Gauttari, A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press (2005) 176. 
58 Gilles Deleuze, Felix Gauttari, A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press (2005) 169-170. 
59 Simon O’Sullivan, "Pragmatics for the production of subjectivity: Time for probe-heads" in Journal for Cultural 
Research 10.4 (2006) 311. 
60 Barbera Vinken, “Woman as Image: The Artist is Present?” in Cindy Sherman, edited by Ingvild Goetz and 
Karsten Löckemann. Ostfildern: Hatje Cantz (2015) 127. 
61 Barbera Vinken, “Woman as Image: The Artist is Present?” in Cindy Sherman. 127. 
62 Lucy R. Lippard, "Scattering selves." in Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman (1999) 
34. 
63 de Oliveira, "The Artist, the Image and the Self”, 38. 
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zelf, de fotografe en het model is wat Sherman bereikt met haar portretten.64 Ze bekritiseert 

gevestigde ideeën over vrouwelijkheid door op een extreme wijze de structuren bloot te 

leggen waar vrouwelijke standaard door wordt bepaald en creëert tegelijkertijd een non-

identiteit, door zichzelf als onderwerp te ontdoen van een identiteit. 

 
Figuur 7: Cindy Sherman, Untitled #474, 2008, MoMa 

 
64 Barbera Vinken, “Woman as Image: The Artist is Present?” in Cindy Sherman, 129. 
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4.5 Conclusie  
 

Als antwoord op de vraag “Hoe verwerkt de Cindy Sherman haar identiteit in haar 

zelfportretten?” kunnen we stellen dat Sherman haar identiteit überhaupt niet in haar 

zelfportretten verwerkt. De kunstenaar is niet bezig met zichzelf af te beelden, ze is bezig met 

het afbeelden van een narratief. We hebben gezien hoe ze fotografie, maskers, make-up en 

enscenering gebruikt in haar werk om een bepaalt narratief bloot te leggen. Haar werk 

reflecteert op gevestigde normen in de maatschappij en op de subjectiviteit van interpretatie. 

Het laat zien dat een afbeelding zowel serieus als sarcastisch kan zijn, een stereotype 

tegelijkertijd kan bekritiseren en in stand kan houden en iemand kan afbeelden zonder dat 

diegene daadwerkelijk over een identiteit beschikt. In het oeuvre van Cindy Sherman moeten 

we het gezicht beschouwen als een schilderdoek, in plaats van als een maatstaaf voor 

identiteit.  
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5.Integratie 
 

5.1 Common Ground 
 

Identiteit is een complex fenomeen dat zich niet gemakkelijk laat vastleggen. Het idee 

van identiteit is niet alleen gebaseerd op historische normen, maar ook op technologische 

ontwikkelingen en de opkomst van bepaalde wetenschappelijke paradigma’s. Naar aanleiding 

van de disciplinaire hoofdstukken zijn er een aantal overeenkomsten en conflicten naar voren 

gekomen die we in dit gedeelte zullen uitwerken om tot een overkoepelend antwoord op onze 

hoofdvraag te komen. We bespreken de disciplinaire inzichten en een aantal kernbegrippen 

die een overeenkomst of juist een contrast vormen. 

Ten eerste kunnen we uit ons onderzoek concluderen dat fenomenen nooit in hun 

geheel visueel kunnen worden weergegeven; er vindt altijd een selectie plaats. Een ‘weergave’ 

is exact wat het is, het af te beelden fenomeen wordt gereduceerd tot een combinatie van 

beelden, die samen het beeld trachten weer te geven.  Hiermee kan een weergave nooit de 

complexiteit van de werkelijkheid omvatten, maar slechts een deel hiervan. Het deel is 

representatief voor het geheel, maar is niet hetzelfde als het geheel. 

Ons onderzoek toont dat het geheel van menselijke identiteit aspecten kent die niet in 

het gelaat weergegeven kunnen worden. We zien dit in de waarneming van de filosoof; er 

bestaat een belangrijk verschil tussen hoe we ons tot ons eigen gezicht verhouden en hoe we 

ons tot andermans gezicht verhouden. We benaderen het gezicht van een ander subjectiever, 

onze focus ligt voornamelijk op expressie. Bij het zien van ons eigen gezicht richten we ons 

juist op objectieve eigenschappen, omdat onze eigen expressie ons niet kan verrassen: hoe 

we ons voelen, weten we al voordat we in de spiegel kijken. In dit onderscheid neemt het 

voorbeeld van gezichtsherkenning een uitzonderingspositie in - in dit geval gaat het om het 

zien van andermans gezicht, maar ligt de focus toch op de fysieke eigenschappen. 

In de wiskunde zien we dat de abstracte notaties die in deze wetenschap worden 

gebruikt, veelal ten onrechte wordt gezien als de wiskunde zelf. Dit is een duidelijk voorbeeld 

van een representatie die wordt verward met de ideeën die hierachter schuilgaan. De relaties 
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in deze ideeën zijn echter wel bruikbaar, zoals in dit disciplinaire deel aan de hand van 

groepentheorie, fractale meetkunde en chaostheorie is laten zien wat er schuil kan gaan 

achter het creëren van een representatie in de vorm van een afbeelding. Dat wiskundige 

ideeën nuttig zijn voor het begrijpen van structuren zal ook later in dit integratiedeel duidelijk  

worden. 

Tot slot laat het werk van Cindy Sherman ons zien dat een fysieke weergave an sich 

bestaat uit interactie. Sherman’s zelfportretten beschikken over een narratief, waarbij alles 

zich tot elkaar relateert. Sherman’s relatie tot haar omgeving en de maatschappij waarin zij 

leeft komt tot uiting in de verschillende vormen waarin zij zichzelf representeert. Deze 

verschillende vormen relateren weer aan elkaar en kunnen ook niet begrepen worden 

wanneer ze los van elkaar worden bekeken. Haar werk omvat fysieke, niet-fysieke, 

persoonlijke, maatschappelijke en nog vele andere actoren, die samen een narratief vormen 

dat niet eenduidig is en ook niet zo kan worden geïnterpreteerd. 

In wat volgt werken we de begrippen uit die overeenkomsten of juist conflicten tussen 

de disciplines vormen. Het gaat hierbij om de volgende termen: de menselijke geest 

(overeenkomst), representatie , subjectiviteit, aanschouwer-beeldrelatie (conflict).  

 

De menselijke geest 

De vakgebieden filosofie, wiskunde en KCG beslaan alledrie het onderwerp van de 

menselijke geest en haar producten. In het geval van KCG gaat het voornamelijk over de relatie 

tussen mens, kunst en cultuur, bij FIL meer over de relatie tussen mens en mens, en WIS houdt 

zich bezig met de relaties op zich. 

 

Representatie 

Wanneer we spreken van een representatie, doelen we bij WIS en FIL op een 

weergave, die ons informeert over een verschijnsel uit onze denkwereld. Wat we zien is niet 

het object zelf, maar datgene dat het object vertegenwoordigt. In het geval van KCG kan een 

representatie echter ook iets weergeven dat al in concrete vorm bestaat. Zo is het portret 

bijvoorbeeld een representatie van de geportretteerde. Omdat we het in onze MCU over 

beide vormen van representatie zullen hebben, moeten we de definitie van ‘representatie’ 



44 
 

van FIL en WIS uitbreiden. We doen dit middels extension van de term zodat het niet alleen 

denkbeeldige, dingen kan omvatten. Een representatie kan gaan over zowel een abstract als 

een concreet object. Voor dit abstracte ofwel concrete object introduceren we het begrip ‘het 

origineel’, zodat in beide gevallen op een zelfde manier over het idee van een representatie 

gesproken kan worden.  

 

Aanschouwer-beeldrelatie 

 Bij een waarneming zijn er altijd (minstens) twee partijen: de aanschouwer en het 

beeld, waarbij het beeld een origineel of een representatie kan zijn. De verschillende 

disciplines leggen in hun onderzoek de nadruk op verschillende relaties, die we kunnen 

weergeven in het volgende schema: 

 

    origineel → representatie    (WIS) 

    origineel/representatie → aanschouwer  (FIL) 

    origineel → representatie → aanschouwer  (KCG) 

 

 In de wiskunde ligt de focus vooral op de relatie tussen origineel en representatie. In 

de filosofie beginnen we bij het beeld - bijvoorbeeld een gezicht - en beschouwen vervolgens 

verschillende mogelijke aanschouwers: de persoon wiens gezicht het is, die in de spiegel kijkt, 

bijvoorbeeld, of juist iemand anders, in een interactie met het gezicht. Interpretatie van het 

beeld speelt hier een belangrijke rol. In het geval van KCG nemen we alle drie in beschouwing: 

er is de relatie tussen het origineel de representatie, maar ook de relatie tussen het beeld en 

de aanschouwer - dat kan de kunstenaar zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld een 

museumbezoeker. Hieruit concluderen we dat onze disciplinaire onderzoeken zich tot elkaar 

verhouden in een bepaalde structuur, zie figuur 4. Wiskunde en filosofie richten zich op een 

van de twee relaties, KCG richt zich op beide en kan worden gezien als voortbouwend op de 

assumpties van WIS en FIL. De drie onderzoeken samen leiden tot de common ground (X) en 

de more comprehensive understanding (Y). 
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Figuur 8: Argumentatiestructuur van onze disciplinaire onderzoeken 

 

Subjectiviteit 

Het grootste conflict vinden we in het gebruik van de term ‘subjectiviteit’. In eerste 

instantie lijken WIS, FIL en KCG zich met verschillende lagen van subjectiviteit bezig te houden. 

Deze verschillende lagen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: 

1. Subjectiviteit in interactie en interpretatie (FIL). De subjectiviteit die naar voren komt 

in gezichtsexpressie en de interpretatie daarvan wordt begrepen als het 

tegenovergestelde van het waarnemen van de objectieve fysieke kenmerken die we 

zien wanneer we in de spiegel kijken. In de interactie tussen mens en mens kunnen we 

in het gezicht expressie of emotie waarnemen, maar dit is afhankelijk van de interactie 

en interpretatie.  

2. Subjectiviteit in representaties (WIS en KCG). Bij het maken van een representatie is er 

altijd sprake van een zekere subjectiviteit: er is iemand die bepaalt welke delen 

relevant zijn voor de representatie en welke niet. In het geval van een portret is het de 

kunstenaar die bepaalt welke aspecten van zichzelf hij precies weergeeft in een 

zelfportret, en welke niet. Ook dit is een vorm van subjectiviteit. 

3. Tijd- en plaatsgebonden subjectiviteit (KCG). De manier waarop een kunstenaar 

zichzelf weergeeft, heeft niet alleen te maken met hem of haar als persoon, maar kan 

beïnvloed worden door de tijdgeest. Zo ontstaat er niet altijd een objectief beeld, maar 

iets dat zich relateert tot specifieke plaats en moment. 
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Figuur 9: Verschillende lagen van subjectiviteit 

 

Bovenstaande tabel is een schematische weergave van de verschillende vormen van 

subjectiviteit. Het volgende stuk laat zien dat de lagen van subjectiviteit elkaar niet 

tegenspreken maar complementair zijn en elkaar aanvullen. Alle drie de vormen zijn relevant 

voor onze MCU.  

 

Door integratie zijn de verschillende begrippen niet langer in conflict. Om tot een more 

comprehensive understanding te komen, zullen we tot slot de relaties tussen de verschillende 

assumpties middels extension tot een  allesomvattende theorie vormen. We zullen hiertoe 

eerst onze eigen inzichten uiteenzetten, om deze vervolgens terug te koppelen naar twee 

externe theorieën, ter verduidelijking en ondersteuning. De eerste externe theorie die we 

gebruiken is het BoLaGram, de tweede is de theorie over het zelf van filosoof Søren 

Kierkegaard.  

 

Het is belangrijk in te zien dat representatie en origineel niet hetzelfde zijn: de 

representatie is altijd een subjectieve weergave, doordat er keuzes moeten worden gemaakt, 

bijvoorbeeld welke aspecten van het origineel relevant zijn en welke niet. Het portret, het 

gezicht en het zelf zijn daarom drie verschillende dingen die we op basis van de scheiding 
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tussen representatie en origineel uit elkaar kunnen houden. Dit uitgangspunt kunnen we 

tegenover een van de ideeën van het BoLaGram65 plaatsen. Het BoLaGram staat voor 

Boundary Language Diagram en is een schema waarin aan de hand van een Möbiusband-

structuur wordt getoond hoe conflicterende begrippen zich tot elkaar kunnen verhouden. Bij 

een Möbiusband wordt een strook een slag gedraaid is en vervolgens met de uiteinden aan 

elkaar verbonden, waardoor er een structuur ontstaat waarin binnen- en buitenkant hetzelfde 

zijn.  

 
Figuur 10: Origineel en representatie op de Möbiusband. 

 

In de context van ons onderzoek kunnen we op deze strook de termen ‘origineel’ en 

‘representatie’ tegenover elkaar plaatsen, maar wanneer we dan de strook draaien en 

verbinden tot een Möbiusband, verdwijnt het onderscheid: binnenkant en buitenkant worden 

hetzelfde en richting en oriëntatie verdwijnen, waardoor representatie en origineel hetzelfde 

begrip worden. Dit staat tegenover wat we willen: om overzicht en begrip te bewaren is het 

belangrijk om de relatie tussen origineel en representatie duidelijk weer te geven en hier 

onderscheid tussen te maken. Ons onderzoek  toont dat het geheel niet kan worden 

weergegeven in het deel, waarmee het origineel en de representatie niet met een 

 
65 Donald Kunze, ‘Enunciation, Frame Analysis and Bolagrams’, (2012). [online artikel], geraadpleegd op 3 
november 2019. Beschikbaar via http://art3idea.psu.edu/boundaries/bolagrams/ 
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Möbiusband kunnen worden weergegeven. We volgen hier daarom niet het idee uit het 

BoLaGram. 

 

Het belang van relaties als deze vormt de kern van ons tweede inzicht. 

Gezichtsherkenningstechnologieën nemen alleen het deel van het zelf waar dat direct in het 

gezicht tot uiting komt; ze kunnen enkel datgene waarnemen dat fysiek aanwezig is. Wij 

beargumenteren dat een significant deel van het zelf zich in de interactie tussen actoren 

bevindt. We gebruiken Bruno Latour’s definitie van actoren zoals beschreven in On Actor-

Network theory (1990): 

 

“An ‘actor’ is [...] something that acts or to which activity is granted by others. It implies 

no special motivation of human individual actors, nor of humans in general. An actor can 

literally be anything provided it is granted to be the source of an action”.66   

 

Volgens Latour kunnen niet alleen mensen, maar ook objecten en relaties actoren zijn. 

Dit sluit aan bij onze bevindingen. Wanneer we de relatie tussen twee actoren vaststellen, 

wordt deze relatie een nieuwe actor, die zich kan relateren aan andere actoren. Zo ontstaat 

een Droste-effect van relaties die zich relateren aan relaties. Wij vormen dit idee aan de hand 

van de inzichten in onze disciplinaire onderzoeken. Hoe het zich verhoudt tot de externe 

theorie van Kierkegaard zal in wat volgt aan bod komen. 

 

5.2 More Comprehensive Understanding 
 

“Man is spirit. But what is spirit? Spirit is the self. But what is the self? The self is a 

relation that relates itself to its own self, or it is that in the relation that the relation relates 

itself to its own self; the self is not the relation but that the relation relates itself to its own 

 
66 Bruno Latour. ‘On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications’. Soziale 
Welt 47.4 (1990): 1-14, 7. 
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self. Man is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the eternal, of 

freedom and necessity, in short, a synthesis.”67 (Kierkegaard, 13-14) 

Het zelf van Kierkegaard is geen synoniem voor de persoon. Een lichaam en een brein 

vormen een persoon, maar voor het definiëren van het zelf is meer nodig. Voor Kierkegaard 

is het zelf een reeks relaties, zowel externe als interne relaties. Het zelf is niet alleen ‘een 

relatie van zichzelf naar zichzelf’, ook de relatie tussen het zelf en zichzelf staat weer in relatie 

met andere relaties binnen het zelf - zo ontstaat een ketting aan relaties, wat we het zelf 

noemen. 

Dit idee, van relaties die zich relateren aan relaties die zich relateren aan relaties, zien 

we ook terug in de wiskunde. Een voorbeeld hiervan is een fractal, een meetkundige figuur 

waarbij elk gedeelte een weergave is van het geheel. Er ontstaat hierdoor een oneindige reeks 

herhalingen die zichtbaar worden na de herschaling van het figuur. Het concept van 

selfsimilarity, dat ook in het wiskundige deel van deze scriptie is beschreven, kan inzicht geven 

in de complexiteit die een idee als het zelf volgens Kierkegaard bevat. Een fractale figuur, 

hoewel alsnog een ogenschijnlijk eindige weergave, vertelt ons iets over de achterliggende 

structuur. We kunnen er een patroon van zelfherhaling in herkennen. Met dat patroon in 

gedachten kunnen we het zelf beschouwen als een relatie die op zichzelf slaat en ook weer 

andere relaties beschrijft die op hun beurt weer op zichzelf slaan en andere relaties 

beschrijven, en die enkel weergegeven zou kunnen worden in iets wat die interactie of 

recursie laat zien.  

 Een voorbeeld van een fractal is de driehoek van Sierpínski, afgebeeld in onderstaande 

figuur. In de driehoek van Sierpínski wordt een  rechthoekige driehoek steeds opnieuw 

opgedeeld in kleinere rechthoekige driehoeken, waardoor een oneindige herhaling van 

dezelfde relatie ontstaat.  

 

 
67 Søren Kierkegaard. The Sickness unto Death in Fear and Trembling and Sickness unto Death. 2e druk. 
Vertaald door Walter Lowrie. Princeton: Princeton University Press (1954), 146. 
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Figuur 11: De driehoek van Síerpinski.68 

  

Deze driehoek van Síerpinski vormt een visuele representatie de ideeën van 

Kierkegaard. Dezelfde oneindige herhaling die we in de driehoeken zien, vinden we ook in de 

relaties waaruit het zelf bestaat. Deze relaties kunnen we echter niet altijd waarnemen: zo 

beslaan bijvoorbeeld gezichtsherkenningstechnologieën slechts het deel dat fysiek waar te 

nemen valt, waardoor ze het geheel reduceren tot een onvolledig deel. Ons zelf bestaat niet 

alleen uit de objectieve eigenschappen van ons gezicht, maar juist ook uit de onzichtbare 

relaties zoals beschreven door Kierkegaard.  

 

  

 
68 James I. Lathrop, Jack H. Lutz, Scott M. Summers, ‘Strict self-assembly of discrete Sierpinski triangles’, 
Theoretical Computer Science 410 (2009): 384-405, 2. 
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6.Conclusie 
 
 In ons onderzoek zijn we ingegaan op de vraag ‘In hoeverre is het gezicht een 

meetinstrument van het zelf?’. We hebben vanuit verschillende invalshoeken getracht een 

inzicht te geven in het gezicht, het zelf en de relaties die hiertussen bestaan. We hebben 

gesproken over representatie en origineel, intermenselijk contact en wat de portretkunst van 

Cindy Sherman ons hierover leert. Naar aanleiding van deze deelonderwerpen en met behulp 

van twee externe theorieën zijn we gekomen tot een More Comprehensive Understanding van 

het onderwerp.  

 Het gezicht is een complex fenomeen, en het is moeilijk absolute uitspraken te doen 

over de relatie tussen het gezicht en het zelf. In het geval van een interactie tussen twee 

mensen speelt het gezicht een grote rol bij het lezen van elkaars expressie, maar dit proces 

bestaat tegelijkertijd voor een groot deel uit subjectieve interpretatie. Ook in de portretkunst 

wordt wat we zien gedeeltelijk bepaald door subjectiviteit van de kunstenaar en beïnvloed 

door de tijdgeest. We kunnen daarom niet zeggen dat het gezicht een absoluut 

meetinstrument vormt voor het zelf: ook al zien we bepaalde objectieve kenmerken, we 

kunnen daar geen objectieve conclusies aan verbinden. 

 Terugkomend op het onderzoek van Kosinski en Wang, waarin algoritmes op basis van 

een aangezichtsfoto iemands seksuele geaardheid voorspelden, is dit belangrijk om te 

beseffen. Op basis van zulke algoritmische observaties kan niets concreets worden gezegd 

over de identiteit van de personen op de foto’s, behalve over hun werkelijke fysieke 

kenmerken, bijvoorbeeld of ze een bril dragen, of een grote neus hebben. We kunnen niet 

meer benoemen dan wat we kunnen zien; we kunnen niet concluderen wat het zegt over 

iemands zelf dat ze een bril dragen. Een ander relevant punt dat we in gedachten moeten 

houden, is dat het algoritme naar alle waarschijnlijkheid niet geprogrammeerd is om een 

waardeoordeel te vellen over wat het waarneemt. Het benadert de resultaten die uit het 

onderzoek komen als neutrale eigenschappen, terwijl het de mens is die deze resultaten 

automatisch interpreteert en er - bewust of onbewust - een waardeoordeel aan verbindt. Dat 

is waar het gevaar ligt van gezichtsherkenningsstrategieën: het is gemakkelijk om 

waardeoordelen te vormen en conclusies te trekken op basis van enkel de objectieve 
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gezichtskenmerken. Wat we hebben laten zien is dat de mens niet kan worden gereduceerd 

tot een aantal factoren, maar ook dat de mens geen essentie of kern bevat die valt te 

doorgronden. Wij stellen dan ook voor de mens niet te zien als een stuk techniek dat valt te 

optimaliseren. We zijn van mening dat deze zienswijze een gevaar kan vormen  voor de 

maatschappij. 
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7.Reflectie 
 

Wij zien ons onderzoek als een fundament voor verder onderzoek naar de implicaties 

van algoritmische technologie op het individu in de maatschappij. We hebben de concepten 

van het gezicht, het zelf en de relaties daartussen uitgewerkt en zouden adviseren onze 

resultaten mee te nemen in hun benadering van dit wetenschapsgebied. 

Het onderwerp van dit onderzoek - de relatie tussen het gezicht en het zelf - leent zich 

uitstekend voor de abstracte denkwijze die wiskunde en filosofie hanteren, maar heeft ook 

concrete aspecten, die vooral bij KCG naar voren zijn gekomen. Deze balans en de drie 

verschillende disciplines gaven heel uiteenlopende invalshoeken, waardoor we de 

verschillende kanten van het onderwerp hebben kunnen belichten. Hieruit kwam duidelijk 

naar voren wat de meerwaarde was van interdisciplinair onderzoek over dit onderwerp. 

Het abstractieniveau van ons onderwerp had echter ook nadelen: het maakte dat we 

soms zo in het theoretische bleven hangen dat het moeilijk was al onze gedachten inzichtelijk 

op papier te zetten. Een vierde, meer concrete discipline zoals psychologie zou in een volgend 

stadium van een onderzoek als dit een oplossing kunnen bieden voor dit probleem: de 

psychologie zou concrete verklaringen kunnen geven voor de processen die plaatsvinden bij 

bijvoorbeeld het zien van een gezicht of portret van jezelf of een ander. Hiermee zou het 

onderzoek misschien tastbaarder worden, en zouden we de uitkomst nog directer kunnen 

relateren aan wat we zelf meemaken en om ons heen zien. 
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