
Hoe kan ik meerduidige en 
diverse profielen creeëren? 

Focus: 
Profielen
componeren 
uit informatie 
van de man 
of vrouw zelf 
én door anderen. 

Nieuwsgierigheid 
Herken je het moment 
dat je als trein-
reiziger vanuit het 
raampje naar buiten 
kijkt? Naar een 
passant en jij jezelf 
afvraagt hoe het zou 
zijn in dat leven? 

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 vormge-
ven. Welk deel van het leven is ingegeven door per-
soonlijke keuzes, het karakter, lot of eigenzinigheid? 
Welk deel is ingegeven door cultuur en achtergrond? 

Hoe zou dát leven zijn, vraag ik me af, kijkend naar 
een vrouw die op de kermis haar frietje eet? Hoe zou 
haar achtergrond zijn, haar partner, haar lichaam, 
haar rol?  Wat als ik was opgegroeid met haar achter-
grond? 

Onderzoeksgebied 
alleenstaanden.

Ik bekijk  
de relatie 
tussen context 
v.s. individu: 
 
personal narratives 
en cultural scripts. 
Deze leg ik 
naast elkaar.

“In onze samenleving
zijn individuele 
identiteiten 
gekidnapt door 
commerciële bedrijven 
en overheids-
instanties. 
Ze liggen als 
lifestyle 
en participatie
modellen kant en 
klaar op de plank
ambities en 
identiteiten zijn 
gestandaardiseerd 
tot shelfproducts.” 

(Tabo Goudswaard, social designer)

Alleenstaanden
In de westerse wereld groeit het aantal alleen-
staanden, de manier waarop zij het leven invullen 
verandert. Onze levensverwachtingen en realiteit 
veranderen. Daar hoort meer, ander en interessanter 
beeld bij dan nu in de 
media te zien is.

kijken wordt geregiseerd

Cultural 

The different ways 
of speaking of 

different societies 
are linked with 
different local 
cultural values 
or priorities. 

Personal 
Narrative 

Elk mens vormt 
een personal narrative 

door gedeelde verhalen, beelden 
en interpretatiekaders. In dit narrative 

zitten sleutelmomenten waardoor mensen 
mogelijk van “script” veranderen. 

Mij interesseren deze momenten en vooral de 
richting waarin veranderd wordt. Kan ik meerduidige 
interessante profielen van singles opbouwen uit een 
aaneenschakeling van scripts en persoonlijke keuze- 
momenten? 

Cultural scripts 
may relate 
to different 
aspects of 
thinking, 
speaking, 
and behaviour. 

Autonomie 

In digitale databanken worden profielen op elkaar 
lijkende shelfproducts. Waar zit, in de shelfproducts,  
de unieke persoonljkheid? Waar zit de autonomie? 
Waar ontstaat de vrije ruimte?  Waarin verschilt de 
één wezenlijk van de ander? Ik onderzoek de ‘Auto-
nomie’ als tegenhanger van de ‘shelfproducts’. Het 
woord autonomie is een containerbegrip en wordt 
op vele manieren gebruikt. Hoe je dit begrip inter-
preteert en vormgeeft, geeft  informatie over jouw 
gebruiken, jouw gewoontes, jouw persoonlijkheid en 
keuzemogelijkheden. Hoe zet een individu persoon-
lijke autonomie in binnen zijn / haar hedendaagse 
cultural script? 

Doel
Samenstellen 
van profielen 
opgebouwd uit 
diverse facetten /
fragmenten.

Focus 
vermijden van 

meetbare informatie

Zoom in
Antropoloog en filmmaker Nicolas Barker geeft een 
inspirerend  beeld  van Singles in zijn film  “Unmade 
Beds”. Dankzij de storytelling, de opbouw, de diverse 
kwaliteiten van beeld, bewegend en stilstaand beeld 
én het voyeuristische gehalte is Unmade beds een 
eye-opener van visuele miniaturen. 

The Social Animal 

The social Animal van David Brooks bracht me op 
het spoor van ‘lifescripts’.  Brooks beschrijft ont-
plooiing in tijd en (sub)cultuur. In de Antropologie, 
wordt met  vergelijkbare ‘cultural scripts’ gewerkt.

Cultural scripts vind je in liefdesrelaties, gezin, 
opvoeding, onderwijs, religie, ideologie, kunst en 
gemeenschap. Ik wil de scripts in beeld krijgen. 

Scripts


