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Categoriseren
1) Ik heb ontdekt hoe mensen indelen, categoriseren, or-
denen, kiezen, als basis om op verder te werken. Stuart 
Hall beschrijft dit als een natuurlijk neurologisch proces.

2) Ik ben bekend geraakt de geschiedenis van antropo-
metrie en ons kijken en ordenen in goed/slecht – zwart/
wit. We kijken in genadeloze systemen. Is er een moge-
lijkheid om te ontsnappen aan classificerende systemen? 

3) Ik heb geleerd dat autonomie – de status en bete-
kenis van autonomie - een onderdeel is van mijn onder-
zoek.

Tijd
Ik heb geconcludeerd dat een mens, te beschrijven is in 
categorieën maar ook in een optelsom aan momenten in 
doorgemaakte tijd: als ontwikkelingsgeschiedenis met sleu-
telmomenten.

Weergave
Ik kan op dit moment 2 uitgangspunten duiden in het 
meerduidig weergeven. 
a) personal narratives (vanuit persoon, structuur, nadruk 
en inhoud wordt door persoon ingevuld) 
b) cultural scripts (patronen die vanuit cultuur bepaald 
zijn en een mens al onderbrengen in subcultuur met 
eigen voorwaarden en mogelijkheden. Daar is enige 
maar beperkte variatie vanuit mogelijk)

Antropologie
1) Mijn research verbindt zich automatisch met antropologie, 
geschiedenis, sociologie en visuele beeldcultuur.
2) Met name de rol van Antropologie en de invloed op /
van visuele cultuur komt sterk naar voren en vraagt om meer 
aandacht. 

Kijken
Ik heb perspectieven van kijken ontdekt 
die hiërarchisch zijn.  
Binnen het onderzoek bestaan begrippen als ‘alledaags 
kijken’, ‘kijken uit gewoonte’ en ‘kijken uit engagement’ 
die een rol kunnen spelen. M.a.w. hoe het kijken ingezet 
wordt is een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek.

Archief
In deze periode heb ik via de researchmethods de waarde 
van mijn eigen archief herontdekt. En met name de research 
die hierin al plaats gehad heeft. Het slecht onderhouden 
archief 
ben ik opnieuw gaan inrichten en gaan taggen zodat ik het 
opnieuw kan kan inzetten. 

Probes 
en conversation pieces
1) Ik heb geleerd dat design research 
gaat over vragen stellen aan het werk.

2) Ik heb geleerd om mijn eigen werk, 
via de praktische opdrachten, beter bevragen. 

3) Ik heb geleerd via praktische opdrachten, 
mijn vragen scherper te krijgen. 

4) Ik heb geleerd dat ik, via praktische opdrachten 
conclusies kan trekken of richting voor vervolg kan 
bepalen. 

5) Ik heb geleerd praktische opdrachten, 
als onderdelen van een research te zien i.p.v. stappen 
naar een eindwerk. 

Eigen methodiek
1) Ik ben gaan inzien wat designresearch (allemaal) voor 
mijn werk en ontwikkeling als maker kan betekenen, welke 
vormen het kan aannemen, welke betekenissen design-
research in zich heeft en wat de mogelijkheden voor mijn 
onderzoek zijn.

2) Ik heb geleerd dat ik van nature verzamel, collectie op-
bouw en dat de vervolgstap: bevragen van deze collectie 
externe input (voorlopig) nodig heeft.

3) Ik heb geleerd uit welke trails mijn werk bestaat en welke 
vragen er in deze trails opduiken. Ik heb geleerd hoe ik 
daarmee om moet gaan. 

4) Ik heb in eerste instantie meer behoefte aan theoretische 
bronnen.

5) Ik werk traag

6) Ik heb geleerd dat ik me moeilijk open stel voor 
participanten als ik nog niet goed weet wat ik daar van wil.  
Zomaar kletsen is (nog) geen optie.  

Persoonlijk regels in 
werkhouding
Schijnbaar werk ik volgens conservatieve regels. 
Zo mag ik bijvoorbeeld niet kroppen in mijn beelden 
– niet zonder expliciete reden althans. 
Alleen bij uitzondering en als dit echt noodzakelijk is v
oor het werk – anderen mogen dit wel. 

Daarvan kan ik de vrijheid waarderen. 
Van mezelf mag ik dit niet. Er zijn meer voorbeelden. 

Onderzoeksgebied
1) Ik heb geleerd onderzoeksvragen in mijn werk 
te herkennen. 

2) Ik heb geleerd onderzoeksgebieden 
te onderscheiden

3) Ik heb geleerd hoe theorie me kan helpen mijn 
onderzoeksgebied te definiëren.
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Begrippen
begrippen als personal scripts, personal 
narratives, cultural scripts, autonomie en ont-
wikkelingsgeschiedenis verder onderzoeken.

Autonomie 
Ik wil me verdiepen in het begrip ‘Autonomie’ 
– als tegenhanger van de ‘Categorie’ -
 Dit doe ik door theoretisch onderzoek, onder-
zoek in de archieven van instituut voor beeld 
en geluid en door gesprekken met participan-
ten.

Cultural scripts
De tekst van Davind Brooks is verder te 
bestuderen door er de keerpunten en tijdlijnen 
uit te destilleren. Dat wil ik graag doen. 

Culturele Routes
Ik wil me verdiepen in het herkennen van visuele ‘cultural scripts’ – in de archieven van 
instituut voor beeld en geluid. Via de ankerpunten van David Brooks wil ik culturele routes 
opsporen – en routes/scripts die beduidend afwijken. Er liggen culturele routes vast, van 
oudsher. Die moeten enigszins bloot te leggen zijn via dit archief in combinatie met de ken-
nis uit ‘the social animal’

Onderzoeksopdrachten
Graag wil ik een meer ‘hands-on’, meer open en speelse methodiek ontwikkelen, 
waardoor ik meer vanuit materiaal ga werken ipv uit mijn hoofd.
Ik wil me ontwikkelen in de manier waarop ik  me in materiaal kan verdiepen. 
Welke onderzoeksopdrachten zijn mogelijk? Hoe kan ik materiaal bevragen? Wat zijn 
opbrengsten? Wat zijn de uitgangspunten of strategiën van goede research? 
Dit doe ik de komende periode via Open Set Lab

Experts
Ik wil uitzoeken welke experts ik bij mijn onderzoek kan betrekken en hier slagvaardiger 
in zijn. De experts zijn professionals die met begrippen als ‘cultural scripts’, ‘personal 
narrative’ en ‘autonomie’ werken. Ik wil weten wanneer de informatie interessant wordt 
en waarom. 

Participanten
Ik wil uitzoeken welke participanten ik bij mijn onderzoek kan betrekken en hier slagvaar-
diger in zijn. De participanten zijn waarschijnlijk singles, conform mijn eerdere werk.  die 
ik interview en volg in hun leven. De opbrengsten documenteer ik. Via de participanten wil 
ik meer te weten komen over persoonlijke visies op levenstijlen, cultural scriptskeerpunten, 
visies mbt rollen en beeldvorming en de rol van autonomie. De gesprekken probeer ik te 
vertalen naar tijdslijnen en nieuwe visuele cultural scripts zoals beschreven in the social ani-
mal. De aanpak en inhoud werk ik uit onder ‘methode’

Methode
Vanuit Social Animal kan ik een methode - een ontwikkeling in tijd - destileren die ik kan 
inzetten om specifieke vragen te stellen, of specifieke opnamen, beelden, data te verza-
melen. Die methode wil ik ontwikkelen en testen.

Wat is mijn werkveld?
Ik wil onderzoeken welke ontwerpers zich in ditzelfde 
werkveld (design / fotografie / culturele antropologie) 
begeven en kijken hoe zij de combinatie maken: wat is 
mijn werkveld?

Experts
Door gesprekken te voeren met experts wil ik 
me verdiepen in de rol van; ‘cultural scripts’, 
‘personal narratives’  en ‘autonomie’ voor de 
professional.

Participanten
Door gesprekken te voeren met participanten wil ik me verdiepen in levenstijlen, keerpunten, visies, beeldvorming en de rol van autonomie in 
levenskeuzes. 

Formats
Graag wil ik hoe mensen categoriseren, indelen, ordenen, kiezen en verdie-
pen nog verder onderzoeken en deze kennis inzetten voor mijn research. 
Welke formats zijn er? (formats / oordelen hangen aan elkaar)
Welke onderdelen verwerk ik en hoe? Hoe kan ik oordeel uitstellen? 
Dit is vooral een theoretisch onderzoek wat ik stap voor stap uit wil werken.
Daarnaast wil ik  het PIM Presentatiesysteem Informatieve Media systeem 
van bibliotheken gebruiken voor duiden van mensen – stamt oorspronkelijk 
af van de onderzoeksgebieden die Francis Bacon benoemde. Kijken wat dit 
me brengt.  

Open systeem 
Hoe blijft deze visie open en werkend? Hoe blijven de uitkom-
sten herkenbaar, open en helder? Dit zijn beeldende vragen 
die ik uit het werken met diverse materialen en methoden wil 
beantwoorden. Het zou goed zijn per half jaar een medium en 
methode centraal te stellen. 

Hoeveelheid
Welke rol heeft hoeveelheid in mijn werk? Hoe regisseer ik die hoeveel-
heid zodanig dat een kijker zijn eigen verbindingen en betekenis zoekt? 
Zodat een kijker niet afhaakt? Wat is de balans in geheel en nadruk bin-
nen een grote hoeveelheid. Hoe doen andere makers dit? 

Onderzoek naar visuele taal
Ik wil herkenbaarheid als maker ontwikkelen via deze 
vragen

1) Wat maakt mensen (singles) interessant?
2) Waar zitten nieuwe inzichten? 
3) Welke media gebruik ik?
4) Vanuit welke visie werk ik?

Gebied
Ik wil nieuwe meerduidige inzichten m.b.t. profileren en visualiseren van singles visueel verder uitwerken 
a.d.h.v. gesprekken.

Visuele Antropologië
Ik wil me verdiepen in hoe visuele antropologie in mijn werk past.  Welke rol is dit dan en hoe verhoudt zich 
dit tot mijn ontwerpen en fotografie? Wat kan ik hiermee? Hoe maak ik deze combinatie relevant, zijn vra-
gen die het bij me opgeroepen heeft. 

Ik wil me verdiepen in de antropologie an sich en de manier waarop antropologie data en gegevens analy-
seert. Hoe Antropologie werkt met cultural scripts. Dit is theoretisch onderzoek

Verzamelingen
Wat leggen verschillende grote verzamelingen bloot? 

Tijdlijnen
Wat leggen tijdlijnen bloot?

Autonomie (kompas)
Ik wil me verdiepen in het begrip ‘Autonomie’ – als tegenhanger van de ‘Categorie’. Ik wil meer autonomie ontwikkelen. 
Dit is zowel een inhoudelijk als praktisch onderdeel. Graag wil ik de betekenis en vorm van het begrip autonomie onder-
zoeken, evenals de mogelijkheden om deze praktisch, als ontwerper, in te zetten.
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Cultuurshift
beeld geven aan cultuurshift singles 

Veel
Grotere verzamelingen waarin geregisseerd is

Half Faken?
Storytelling door mixen en faken? 

Waarden vervangen
Systemen faken, waarden vervangen.

Visie
Visie zit in de weergave en keuze van de onderdelen

Open Systeem 
Open systeem met open scripts: opbouw en systeem zijn 
beweeglijk en laten veel intuitie toe

Intuïtie 
Toelaten van intuïtie en serendipiteit: mentale keuzes. 

Volgbaar
Laat onregelmatigheden toe maar blijft 
volgbaar.

Hybride 
Snijvlak van toegepast en autonoom

Oordelen
Kijken en hoe te oordelen belangrijk maken 

Tijd
Snellere keuzes in het proces.

Hands-on 
Open meer speelse hands-on methodiek. 


