
Cultural scripts

David Brooks bracht me via zijn boek ‘The social animal” op 
het spoor van ‘lifescripts’. In het boek beschrijft Brooks 2 
fictieve hoofdpersonen die hun leven leiden volgens 2 cultureel 
vastgestelde routes. Persoonlijke keuzemomenten en het ‘lifes-
cript’ lopen naast elkaar. Brooks beschrijft de (on-)mogelijkhe-
den van ontplooiing in tijd en (sub)cultuur. Door social animal 
zag ik de weergave van een mens in tijdlijnen en keuzemomen-
ten. Lifescripts bracht me vervolgens bij de Antropologie, waar 
met ‘cultural scripts’ gewerkt wordt. 

The different ways of 
speaking of different 
societies are linked with 
different local cultural 
values or priorities. 
Cultural scripts may 
relate to different 
aspects of thinking, 
speaking, and behaviour. 

Cultural scripts vind je in door cultuur bepaalde levensvormen 
zoals liefdesrelaties, gezin, opvoeding, onderwijs, religie, ideo-
logie, kunst en gemeenschap. Ik wil de scripts in beeld krijgen. 
Binnen mijn research wil ik de antropologische methode op ei-
gen manier inzetten en vertalen naar beeld. In gesprek met ex-
perts wil ik uitvinden hoe zij informatie interpreteren, analyse-
ren en vertalen naar onderzoeksresultaten. 

Personal Narrative 

Elk mens vormt een personal narrative wat zich voltrekt door 
gedeelde verhalen, beelden en interpretatiekaders. De per-
sonal narrative wordt regelmatig opnieuw ge-edit en herzien, 
zodat hij in verbinding blijft met de realiteit. De narrative ont-
wikkelt mee met de vaardigheden, waardes en ervaringen van 
zijn/haar eigenaar. In deze narratives zitten sleutelmomenten 
waardoor mensen mogelijk van script veranderen. Mij interes-
seren deze momenten en vooral de richting waarin veranderd 
wordt. Daarbinnen interesseert het me of de keuzerichting lo-
gisch is volgens het ‘cultural script’ of dat er een verandering 
van script plaats vindt. Kan ik meerduidige interessante pro-
fielen opbouwen uit een aaneenschakeling van scripts en per-
soonlijke keuzemomenten? Hiervoor ga ik in gesprek met parti-
cipanten over levenstijlen, keerpunten, visies en beeldvorming. 
De gesprekken wil ik visueel vertalen naar tijdslijnen. 

Autonomie 

Waar ontstaat de vrije ruimte? Ik wil me verdiepen in het 
begrip ‘Autonomie’ als tegenhanger van de ‘shelfproducts’. 
Het woord Autonomie is een containerbegrip, op vele manieren 
gebruikt. Hoe een individu of groep dit begrip interpreteert en 
vormgeeft geeft informatie over gebruiken, gewoontes, 
persoonlijke invulling, persoonlijkheid en keuzemogelijkheden. 

Hoe zet een individu autonomie in binnen scripts? 

Nieuwsgierigheid 

Herken je het moment 
dat je als treinreiziger 
vanuit het raampje naar 
buiten kijkt, naar een 
passant en je je afvraagt 
hoe het zou zijn in dat 
leven? 
Hoe zou dat leven zijn? Op die manier bekijk ik volwassen 
mensen in de openbare ruimte; op pleinen, stations, in drukke 
straten. Hoe zou dat leven zijn, vraag ik me af, kijkend naar 
een vrouw die op de kermis haar frietje eet? Hoe zou het leven 
zijn met haar achtergrond, haar partner, haar lichaam en uiter-
lijk, haar rol?  Wat als ik was opgegroeid met haar stijl-
voorkeur? Waar zou ik dan wonen? Wat zou ik in de weeken-
den doen? Wanneer of waarom is iemand interessant, schaam-
teloos, inspirerend, egoïstisch, sympathiek of lomp? En hoe voelt 
dat leven nou? Zou het fijner of vele malen zwaarder voelen 
als het mijne? Hoe werkt beoordelen én écht kijken? Met welke 
blik kijk ik daarnaar? Ik ben nieuwsgierig naar mensen,  naar 
wat hen beweegt en hoe zij het leven vormgeven. Welk deel 
van het leven is ingegeven door persoonlijke keuzes, het karak-
ter, lot of eigenzinigheid? Welk deel in het leven is ingegeven 
door cultuur en achtergrond? 

Alleenstaanden

In een eerder onderzoek, in 2007, at ik wekelijks met diverse 
alleenstaanden. Via de gewoonten en rituelen ontdekte ik 
achterliggende ideeën en visies. Deze ervaring stond haaks op 
de informatie die ik tegenkwam in datingprofielen en in de 
media. Het aantal alleenstaanden in de westerse wereld 
groeit, de manier waarop het leven ingevuld wordt verandert 
van perspectief. Onze huidige levensverwachtingen en de 
realiteit veranderen. Daar hoort meer en ander beeld bij dan 
nu in de media te zien is. Antropoloog en filmmaker Nicolas 
Barker geeft hiervan een inspirerend beeld in zijn film ‘Un-
made Beds’. Dankzij de storytelling, de opbouw, de diverse 
kwaliteiten van beeld en tekst, bewegend en stilstaand beeld 
én het voyeuristische gehalte is Unmade beds een eye-opener 

Shelfproducts

Door mijn irritatie over de huidige profilering van alleenstaan-
den op datingsites werd ik me bewust van de manier waarop 
kijken geregiseerd wordt. Social designer Tabo Goudswaard 
noemt dit shelfproducts. In onze samenleving zijn individuele 
identiteiten gekidnapt door commerciële bedrijven en over-
heidsinstanties. Ze liggen als lifestyle- en participatiemodellen 
kant en klaar op de plank voor consument of burger.: ambities 
en identiteiten zijn gestandaardiseerd tot shelfproducts. 

Ontmenselijking

The increased 
standardization of 
society dehumanizes 
people and institutions 
zegt Amerikaans socioloog George Ritzer. 
Ritzer noemt het verschil in opbrengst tussen niet gestandaardi-
seerde en gestandaardiseerde systemen; something vs nothing. 
“Something is a locally conceived and controlled social form that 
is comparatively rich in distinctive substantive content. It also des-
cribes things as being fairly unusual. Wat betekent comparative-
ly rich in distinctive substancive content of personal or of local 
flavor, in relatie tot profilering? 

Ontwerpvraag
 
Mijn ontwerpvraag gaat uit van een ideaalbeeld, van een 
andere manier van weergeven waarin niet alleen gebruik 
wordt gemaakt van één beeld of één korte beschrijving om 
iets of iemand praktisch neer te zetten. Ik wil ontsnappen uit de 
shelfproducten en zoek naar een manier waarop we mensen: 
wie ze zijn, wat we doen en wat ons bezielt, meer recht doen. 

“Hoe kan ik  een 
mensvriendelijke manier 

van profileren ontwikkelen 
waar nu, door gebruik van 
techniek en diverse media 
eenzijdig beeld ontstaat, 
en ontmenselijkt wordt?”  

Onderzoeksgebied 

Op zoek naar meerduidig beeld van mensen en specifiek al-
leenstaanden bekijk ik de relatie tussen (sub)cultuur ofwel con-
text v.s. individu. Ik richt me op persoonlijke keuzes in samen-
hang met achtergrond; zogenaamde personal narratives en 
cultural scripts. Deze leg ik naast elkaar.

Waar onderzoek ik ? 

1) In voorbeelden van dee huidige weergave van alleenstaan-
den, in diverse soorten media en in diverse materialen. 
2) Binnen film, literatuur, docmentaire en design zoek ik naar 
cultural scripts en personal narratives die op Interessante en 
meerduidige manieren zijn vertaald.
3) In de visuele antropologie en binnen communicatie bekijk ik 
hoe mensen weergegeven worden en vanuit welk perspectief 
is gekeken. Ik bekijk welke scripts een rol spelen en onderzoek 
hoe het beeld ons kijken en denken beïnvloedt en vice versa.
4) Binnen psychologie en sociologie onderzoek ik hoe kijken en 
oordelen  bepaald en gestuurd wordt.  

Ontwerpmethodiek

Binnen de Master Design is voorbij rijden in een trein, naar een 
passant kijken, eventueel een foto maken en alleen maar mij-
meren over zijn of haar leven geen optie meer. Design gaat 
over interactie en de vertaling van de interactie t.b.v. een doel. 
Het vraagt mij, als voormalig documentaire fotograaf om in 
gesprek te gaan met experts en participanten, itteraties te 
doen, probes te produceren en op basis van resultaten nieuwe 
vervolgstappen te formuleren. Design is ‘hands-on’ research.  

Nieuwe vaardigheden

Binnen de Master richt ik me op het ontwikkelen van een meer 
‘hands-on’, ontwerphouding. Ik wil meer open en speelse 
methoden ontwikkelen en weten hoe ik deze effectiever in kan 
zetten om vervolgstappen te maken in een onderzoek.
Omdat ik het beste leer door nieuwe dingen te zien en te doen 
neem ik het komend half jaar deel aan Open Set Lab, een 
researchprogramma met design-experts in samenwerking met 
het instituut voor beeld en geluid. Open Set Lab focussed zich 
op nieuwe open vormen van ontwerpmethodiek en duikt in de 
media-archieven van het instituut. Met nieuwe inzichten op het 
gebied van itteratie, diverse media, datavisualisatie, futurede-
sign en meer inzicht m.b.t. film, wil ik mijn strategie verscherpen.

Groep vs individu 

Researchmethodiek mbt grote hoeveelheden opdrachtvormen, probes, 
onderzoekjes.
In zijn algemeenheid is idiosyncrasie een eigenschap of het gedrag of 
karakter van een individu, waarmee het zich onderscheidt van de rest
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