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Welke mogelijkheden 
zijn er om de 
beeldvorming  
van singles  
op te rekken?  
 



Bevindingen Periode 1 
 
 
 
Singles:	

1) Beperkte beeldvorming singles  

2) Gebruik van eenzijdige narratieve  
   Structuren: 
   single als product 
   de single als mens met een tekort 
 
3) De beeldvorming van singles heeft alles te   
   maken met de manier waarop onze maatschappij      
   met zaken als liefde, relatievormen,    
   kwetsbaarheid, privacy, man- & vrouwrollen en  
   emancipatie omgaat. 
 

-  Voor onderzoeken en achtergronden 
   zie researchblog.  
 	



 
4) Eigen ontwerpmethoden: 
 

-  Met grote collecties materiaal 

-  Vanuit beeld en tekst en onderzoek zowel in 
logisch verbanden als associatieve 
verbanden.  

-  Vanuit verschillende rollen: 
   single, fotograaf, researcher, ontwerper –   
   per onderdeel bepaal ik mijn rol. 
 

-  Vanuit persoonlijke verhalen en leg 
verbanden die maatschappelijke invloeden 
laten zien d.m.v. materiaal.  

-  Ontwerpen moeten nieuw inzicht verschaffen 
in de wisselwerking tussen individu en 
maatschappelijke veranderingen. Tijd en 
t i j d s g e e s t z i j n i n m i j n o n d e r z o e k 
belangrijke elementen.  

 
 

Bevindingen Periode 1	



2)Andere narratieve structuren onderzoeken met   
  meer mogelijkheden voor het delen van meer  
  informatie t.b.v.andere beeldvorming.  
 
3)Bronnenonderzoek naar het werk van andere   
  ontwerpers met complexe narratieve structuren.  

1)Nieuwe informatie vinden over singles via   
  cultural scripts & personal narratives:  
 
  welke invloed hebben maatschappelijke    
  ontwikkelingen op onze culturele rollen en  
  daarmee op de beeldvorming van singles? 

Periode 2 doelen: 

Beeldvorming heeft alles   
te maken met de manier waarop wij 
maatschappelijk met privacy en 
kwetsbaarheid omgaan en binnen welke 
context ik als onderzoeker,fotograaf of 
single,een vraag stel. 

      (één van de conclusies uit Iteratie Hidden Design 23-08-2017  

           die ik mee moet nemen in mijn vervolgstappen)	

 Onderdelen van deze doelen uitwerking binnen   
 Open Set Lab: 



 
 

Research goals in motivationletter: 
 
  Focus on daily routines combined with life-changing  
  events of singles. How do cultural structures affect 
  the daily routines? 
 
   Developing playfull design-methods 
   Research visual formats: 
  Stretch the boundaries of my storytelling 

 formats 
 
Personal goal: 
 

 developing ‘Moral Compass in my research >  

 more confidence in my compass. Can I make it 

 part of a new visual strategy? 
 

 De-mystifying my personal archives 
 
 

 

Periode 2: 
Open Set Lab 2O17,  
Memories of the Future: 
Exploration into 1.OOO.OOO 
Hours of Media Heritage 



Werkplan Master:P2 
1) Focus op Singles 

    (35-60 jaar) 
 
 
Materiaal: beeld, tekst, film, archief  
van de alleenstaande mens. 
 
 
A. Beeldvorming Algemeen in publieke media   

     > Open Set / Beeld & Geluid        

     
B. Leefomgeving   > Verzamelen archiefmateriaal Open Set  

      > Inzicht in Arbeidsethos en woningbouw 
  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
c. Werkelijkheid    > Conversation Pieces - Documentatie van Singles in P3 
 
 
 
D. Geschiedenis   > Persoonlijke geschiedenis  

         > Archief (regionaal?) 

     > Verzamelen materiaal familieleden / anekdotes / 
 

     > Quotes uit de literatuur        

     > Muziek, tijdschriften,sites etc. 
 



Werkplan Master:P2 
 
2) Interpretatie  
 
 
 
 
 
 
 
Culturele filters    –  Bestuderen historie singles en maatschappelijke 

           invloeden via Open Set  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke Aannames   -  Later in conversationpieces in P3  

           Nu vraagstelling aan participanten formuleren 
 

         -  Wat men denkt te zien bij de ander?  
 
 
 
 
 



Werkplan Master P2 
3.  
 
Narratieve Structuur  
Onderzoek narratieve structuur  
Hoe werkt een narratieve structuur met diverse content in soort en volume? 
Kan ik een structuur /format bouwen met voldoende mogelijkheden voor ruime eigenzinnige collecties?  
 
 
 

  
Onderzoek  
Inspiratiebronnen    >  Curatoren (routing / samenstelling)  > Experts 

         >  Filmmakers (narratieve structuur)  

         >  Ontwerpers met diverse content  
  
 
 
Format en wildgroei    >  Categorisering en chonology        

          >  Stacks – associatieve verbanden   

         >  Rhisome 

         >  Grote lijnen vs detail – boomstructuur 

         >  Zgn “Messy Archive” 
 

       

         >  Experiment en beeldonderzoek Open set 

                  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
In gesprek met        >  Experts m.b.t. Archief P3 

Bronnen lezen        >  Experts Narratieve structuur P3 



Open set:

Introductie in werken met archief

Erwin Verbruggen – inzicht in archief van beeld en geluid

Annet Dekker  archival science (insluiting en uitsluiting) – 
   meningen en context
   Traditionele waarden: auteurschap, autoriteit 
   en copyright tacklen.

Noam Toran Over “grand Narratives” – nationalisme.  
   – welk belang?

Frank van der Stok   Andere perspectieven, 
     Hoe maak je wat onbelangrijk is belangrijk.
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Introductie in werken in archief

Johan oomen    Participatie in archief van Beeld en Geluid 
    Trends in archieven - gebruik en taggen. 
    Gaming om te taggen. Combineren van collecties 

Sue Braekell   Hoe zijn de archieven gematerialiseerd? 
    Archive theory 

Robert M Ochshorn  Media artiest met timeline 
    gebruikt data / post / spreadsheet

 
Annette Behrends  In Matter of Karl - fotografisch onderzoek naar weergave van archief
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Designmethoden door:

Catalogtree    - datavisualisatie en onderzoek

Arne Hendriks    - maakt één thema centraal vertrekpunt en werkt speels en testend door het materiaal 
           bouwt vervolgens eigen archief.

Martine Stig    - onderzoekt en transporteert beeldtaal van het ene medium naar het andere  

Mishka Henner    - kunstenaar, werkt vanuit visuele online databases en zoekt universele verbanden. 

!Mediengruppe Bitnik  - hackt bestaande gesloten structuren t.b.v. publiek.

ACED     -  platform for journalism & design / immersive journalism
 
Johan Chimonprez   - webdocumentaires uit gevonden materiaal 
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Achtergrondinfomatie Archivering:

Daan Odijk   - logging van gedrag via commerciele databases - wat verzamelt men van ons?
 
Rik Smit    - wetenschappelijk onderzoek naar zoekstrategiën en macht via youtube

Ernst van Alphen    - De macht van een archief - morele afwegingen.  

Tina Bastajian  - Experimentele documentaire strategiën, 
      onderzoek naar verdwenen materiaalin archieven
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Waardevolle inzichten: 

Martine Stig   -  werkmethode - verzamel-mappen met 
         eigen visueel onderzoek 
       - groeperen op basis van overeenkomsten.
       - conclusies trekken 
       - nieuw beeld produceren  

Mishka Henner      - werkt vanuit intuïtief zoeken
       - universele verbanden

Johan Chimonprez     - inhoudelijke gesprekken met alle 
         deelnemers over belanghebbenden van 
         een bepaalde beeldvorming.
 
Ernst van Alphen     - inhoudelijke uitspraken over archief 
         en macht.

Tina Bastajian     - “..een archief is “Messy’.. 
         en moet dat ook blijven.” 

Catalogtree   - werkmethode  - verzamelen, taggen, verbanden zien. 
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werkwijze: kijken, luisteren, 
woorden taggen vanuit tv programma’s 
en screenshots verzamelen van fragmenten
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Tags van mijn eigen verza-
meling archief met bronnen 
vanuit de Master

Screenshot van excelllijst met tagwords uit bronnen.

Eerste schets identity cloud
juni 2017 

Hyper-stacks - via elk willekeurig beeld ontdek je 
de verzameling anders. Steeds nieuwe visie op zelfde 
inhoud.





Keyframes 
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OPEN SET LAB 
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RESEARCH 



Werkplan Master P2: 
 
 
 
Opbrengst:  
 
1) Collectie Keyframes uit archief  
op tagwoorden Alleenstaand, Alleenstaanden, Vrijgezel, Ongetrouwd,  
Single en Singles. 
 
2) Verzameling aanverwante zoektermen  
3) Programma-beschrijvingen van t.v. & radio programma’s door de jaren heen 
4) Radio opnamen met experts – uitvoeriger en verdiepend.       
5) t.v. Opnamen van Experts 
6) t.v. Opnamen van Participanten 
7) Inzicht in relevante bronnen m.b.t. Archieftheorie 
 
8) Grip op Eigen bronnen 
9) Eigen beelden inzetbaar als archief 
10) Eigen tagwords voor archief 
 
= content 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



Werkplan Master P3: 
 
 
 
 
 
 
 
Aantekeningen uit de les 9 Maart 2017 
 
THEORY of ERRORS 
 
Wil je verandering?  
Dan moet je alle sociale activiteit kennen en beheersen  
Elke methode kennen  
De verandering moet gemakkelijk over te dragen zijn 
 
(LENIN) 
 
 
Errors zijn standaard 
Errors can develop in unexpected directions 
Keep opinions open and refuse to settle for certain mode. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



Werkplan Master P3: 
 
Uitwerking: 
 
 
1)Stack-cloud ontwikkelen met hulp. 
2)Content vanuit eigen tags, eigen bronnen en keyframes 
3)Diversiteit in levenshouding van singels laten zien; evenals maatschappelijke 
visies en veranderingen.Levendige database van alle kanten – als een wereld - te 
bekijken. 
 
Research – voorbereidend op publicatie - vastleggen op researchblog 
Bronnen verzamelen via blogger en tagwords 
 
 
Research: 
 
3)Keyframes gebruiken als tool bij contact met    
  participanten 
4)Bij participanten onderzoek op wonen, woningbouw richten. 
 
4)Monitorgroep Singles starten – documenteren  
5)Contactgroep weduwen en weduwnaars via MW -     
  documenteren 
6)Bronnen lezen om verder te vediepen. Goffman / Annet Dekker 
7)Met aantal experts uit Open Set verder spreken.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
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All alone on the planet 
 
 

 
start here > 

 


