
Meerduidige  
beeldvorming?  

(… en wat is nu eigenlijk het probleem?)



2016: haat / liefde 

  
“ … Ik zit in een soort haat liefde verhouding met fotografie.. ,  

    .. snap er zelf ook niet zoveel van  ...,  

   ik loop vast in de beelden die eruit komen en hoe het ingezet wordt. “ 



2016: zucht 

Fotografie: Veel van hetzelfde  
beeldmateriaal komt terecht in ontworpen formats.  
De variaties daarop leveren mij geen nieuwe inhoudelijke inzichten op. 

Ik irriteer me aan gebaande paden en clichés. 

Alsof ik naar een aflevering van een detective kijk  
en door de verborgen aanwijzingen in het format van de serie  
al na 2 minuten weet wie de dader is.  

Fotografie als medium verandert niets aan ons gedrag.  



2017: Master - doelen 

kennismaking 

kennismaking van mensen:  
verschillende typen mensen, gedachten, vertalingen. 
recht doen aan diversiteit. 

vertaling van meer persoonlijke visies 

gemeenschappelijke overeenkomsten  
de ruimte waarin persoonlijke gedachten en visies een vertaling krijgen.  

singles / alleenstaanden 

Singles als casus.  
Onderzoek vanuit profilering en zoektocht van singles.  
Omdat zij anderen willen ontmoeten en zichzelf online via fotografie en tekst verkopen binnen een format.  
Di vind ik als gegeven problematisch.  

Onderzoek: portret, menselijke weergave, representatiemiddelen en methoden -  
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Mijn kinderen  
vinden dit erg  
leuk. Ik maak me  
vooral zorgen.  

Hebben we het  
hier nog over  
vrijheid? 

of over  
manipulatie?  
(wat brengt je tot deze stap?) 

Of over censuur? 







2017  

Wat is nu problematisch? 

Fotografisch:  

Het beeldgebruik binnen huidige media reduceert het individu tot object. 
De  stijl stopt in hokjes. 
De hoeveelheid moet in simpele boodschappen vertaald worden: in formats. 
Dit reduceert en stopt in hokjes.  

Sociaal: 

"Online profileren is slecht voor het zelfvertrouwen van mensen." 
(Neurowetenschapper Mark Mieras) 
"Men durft niet te kiezen voor een ander, angstig - in de hoeveelheid - de verkeerde keuze te 
maken." (Antropologe Helen Fischer) 

Steeds meer Nederlanders voelen zich sociaal of emotioneel eenzaam.  
De eenzaamheid is enorm toegenomen sinds de introductie van de smartphone in 2012. 

Eigen visie:  
Er is behoefte aan kennismaking, betrokkenheid en een andere methode  

  



2017 Master 

Periode 1: inzoomen 

Regel 1: Geen (nieuwe) fotografie.  
Regel 2: Andere representatievormen 
Regel 4: Oud materiaal opnieuw ontleden 
Regel 3: Afbakenen onderzoeksgebied. 
Deelvragen: 

Hoe wordt geprofileerd?  
Wat zijn huidige ontwikkelingen rondom profilering? 
Welke invloed heeft representatie? (mediatheorie) 

Designmethoden: 

1) Bronnenonderzoek online en in wetenschap via blog 
2) Vragenkaarten over profilering voorleggen aan participanten.   
3) Ander materiaal inzetten voor vertaling. (zilverfolie)  
4) Fotografisch beeldmateriaal uit eigen archief opnieuw ontleden, combineren en interpreteren samen met experts. (Atlas) 

Opbrengsten: nieuwe materialen / beelden / vertalingen & reacties van participanten  





Atlas, juli 2016



Atlas, juli 2016
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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. 

Werken met tijdlijnen, juli 2016



2017 Master 

Periode 2: uitzoomen 

Regel 1:  focus op maatschappij/context 
Regel 2:  werken met databases 

Deelvragen: 

Hoe worden alleenstaanden en singles weergegeven in onze media? 
Welk materiaal is bruikbaar om mee verder te werken? 
Waar zit persoonlijke ruimte binnen formats?  

Wie zijn mijn participanten?  
Op welke manier kan ik participanten inzetten?  

Designmethoden: 
1) Liefdesbrieven opstellen vanuit formats. 
2) Isoleren van beeldmateriaal van singles /alleenstaanden in het Archief Beeld en Geluid          
3) Gesprekken met experts over media & archief  
4)     Samenstellen van eigen nieuw archief (artikelen, tag-words, beeldmateriaal)  

Opbrengst:  
inzicht in maatschappelijke veranderingen rondom thema,  
inzicht in TV formats en invloed van commercie op “liefdesmarkt" en representatie. 
Tag-words database 





Tags Beeld & Geluid Tags Beeldarchief alleenstaanden Tags Documenten



2017 Master  

Periode 3: Participanten? 

  
Regel 1:  Focus op materiaal/medium/participanten 
Regel 2:  Experimenten met open en gesloten  
               representatie. 
  
Deelvragen: 

Welke nieuwe materialen ga ik inzetten?  
Op welke manier ga ik de inzichten van participanten gebruiken en vertalen? 
Hoe ga ik de collecties verbinden? 
Wat heeft een alleenstaande of single hieraan?  

Designmethoden: 

1)  Verschillende materialen en media gebruiken en testen met participanten.  
2)  Participanten inzetten voor redactie van mijn materiaal. 
3)  Vormgeven van nieuwe archief 
4)  Testen gebruik van archief 



Gesloten representatie:  

- De wijze waarop beeld / tekst / media wordt ingezet is vooraf bepaald door een derde partij. 
- Minder ruimte voor eigen, persoonlijke invulling. 
- Format en gebruiksaanwijzing is helder voor gebruikers. 
- De deelnemer bepaald binnen de kaders hoe hij/zij zichzelf profileert. 
- Storytelling ligt al vast door de verwachtingen van de kijker.  

Open representatie: 

- Diverse soorten beeld / tekst / media / geluid / tekening  kunnen wordt ingezet.  
- Veel ruimte voor persoonlijke invulling. 
- Gebruiksaanwijzing ontwikkelt tijdens gebruik, gebruiker anticipeert. 
- De deelnemer bepaald samen met anderen hoe hij/zij geprofileerd wordt. 
- Binnen de storytelling bestaat ruimte voor diverse standpunten op iemands identiteit.  

véél zien / bijna niets zien? 



véél zien / nauwelijks zien?



Ontwerp  
een kennismaking





Ontwerp  
een kennismaking



Teken een vrijgezel



Hoe en wat leg ik dan vast in beeld? - onderzoek naar opties



Lifescripts - tijdlijn / woonvormen



360 graden camera’s   

Video-dating wordt nog steeds niet ingezet.  
”ongewenste informatie over het individu"  
verstopt zich in het beeld.  
Te ingewikkeld.  

Ook 360 graden camera’s laten veel info  
mbt context toe.



2017 Master: Spoor 
  
Periode 4: verbinden en route 

Regel 1: Tekening , 360 graden camera & geluid  als nieuw materiaal. 
Regel 2:  Weerstand opheffen? 
Regel 3: Materiaal verbinden / edit.  
Designmethoden: 

1)  Samenstellen  en uitbouwen van eigen archief (artikelen, tag-words, ander beeldmateriaal) voor gebruik door derden. 
2) Verband aanbrengen tussen historische keuzes in profilering binnen maatschappelijke context in het archief 
3) Experimenteren met ander materialen voor in het archief.  

4) uitwerken van een mogelijkheid om in diverse materialen een profiel op te bouwen - door eigen inbreng, inbreng van anderen 
en  het spoor wat je trekt in je keuzes. Hieraan gekoppeld maak je kennis met het spoor  van een paar anderen op je route. 

5) inbreng  van materiaal door participanten - vragen om mee te doen aan edit van het materiaal tijdens researchday. 



Dag Mariska, 

Na het lezen van jouw verhaal twijfel ik heel erg of ik mee wil doen aan het onderdeel dat  
met tekeningen te maken heeft.  
Ik denk niet dat een tekening iets zegt over iemands persoonlijkheid of zo. 
 

Je had het verder nog over geluid: ik geloof dat er wel apps zijn waarbij je een video boodschap kunt 
inspreken. Dat lijkt me ook wel een mooie manier, zeker om de stem van de ander te horen. 
 
Groeten,  
Zarrea 



Hoe kan ik verschillende collecties materiaal, woorden, data, tekeningen, etc bij elkaar brengen. - schetsmodel 




