
Research vanuit meerdere 
perspectieven

Wat mij als fotograaf opvalt is de beperkte beeldvorming 
rondom singles. Daarnaast kan ik mijzelf als single niet 
plaatsen in het beeld wat verspreid wordt. 

Singles worden in commerciele media neergezet in clichés en 
stereotypen en binnen datingsites als product. 
Kan ik de eenzijdige beeldvorming oprekken?

Door:
1)designresearch 
in de wereld van de singles.

2)experiment en onderzoek 
in narratieve structuren. 

3)onderzoeken naar perceptie 
& beïnvloeden van beeldvorming

4)het begrip  autonomie in 
beeld en taal onderzoeken 
als tegenhanger van de 
shelfproducts.

Bovenstaand 4 punten 
onderzoek ik vanuit 
verschillende rollen;

• Als single omdat ik mezelf niet kan plaatsen 
binnen bestaande structuren. 

• Als fotograaf geïnteresseerd 
in de beeldvorming van singles via persoonlijke verhalen.

• Als researcher onderzoekend 
hoe beeldvorming tot stand komt  en werkt.

• Als ontwerper nieuwe beeldvorming 
onderzoekend in ontwerp. 

Beeldvorming 
& singles

Als kind kwam ik in de jaren ‘70 regelmatig bij de dames Geurts. 
Drie ongetrouwde zussen die samen met hun ongetrouwde 
broer in het ouderlijk huis woonden nadat de ouders waren 
overleden. In onze familie werd hartelijk gelachen om deze 
vier mensen. Het vrijgezelle huishouden werd vreemd gevon-
den. Terwijl de eieren afgerekend werden, bekeek ik het huis 
van binnen en probeerde me voor te stellen hoe deze mensen 
leefden. In mijn familie was ieder lid getrouwd en had kinde-
ren. Ik ben van nature nieuwsgierig naar mensen en hoe zij het 
leven vormgeven. Rondkijkend vroeg ik me af hoe deze mensen 
leefden en wat hen geluk gaf? Getrouwd en gelukkig zijn wa-
ren in mijn beleving nog één en hetzelfde ding. Mijn visie is in 
de loop van de jaren veranderd. Toch valt me als fotograaf een 
beperkte beeldvorming op over leven en identiteit van singles. 

Beperkte beeldvorming 
Het aantal vrijgezellen is gegroeid. In 2060 zal 44 procent van alle Nederlandse huis-
houdens uit één persoon bestaan. (bron: www.cbs.nl) De ‘single’ is anno nu in ruime 
mate aanwezig in de media: in televisieprogramma’s zoals ‘Boer zoekt vrouw’ en 
‘Vind je lief’, in tijdschriften en internetsites. De singles zijn een belangrijke doelgroep 
geworden in de commercie.

• Links: EO praatprogramma Open Cirkel 1987. Wim Knijf “Voelen jullie het gevaar 

dat je, als je rond de 40  bent de gedachte krijgt: ‘Het wordt nu of nooit, an-

ders zijn alle kansen voorgoed verkeken?’ En dat je daardoor in omstandigheden 

terecht kunt komen waar je beter niet in verzeild kunt raken?”

Hoe anders dit was, is te zien in t.v. programma  Open Cirkel. Gastheer Wim Knijf 
praat voor het eerst openlijk met ongetrouwden over beeldvorming, eenzaamheid, 
contacten met anderen en de oorzaak van het ongetrouwd zijn. Het vrijgezellenbe-
staan wordt rin 1987 gezien als zorgelijk én van tijdelijke aard. (bron: www.acade-
mia.nl)

Eenzijdige narratieve 
structuren
Onze omgang met ongetrouwden wordt door cultuur en tijdsgeest geregiseerd. 
(Zie Open Cirkel) Daarnaast zijn de narratieve structuren waarin een verhaal ver-
teld wordt van belang. Datingapps en -sites zijn hedendaagse narratieve structuren 
waarin singles als product worden gepresenteerd. ‘

• Wat een armoede’, bedenk ik me, als ik naar de profielen kijk. Social Designer 

Tabo Goudswaard noemt dit shelfproducts: “In onze samenleving zijn individue-

le identiteiten gekidnapt door commerciele bedrijven en overheidsinstanties. Ze 

liggen als lifestyle en participatiemodellen kant en klaar op de plank. Ambities 

en identiteiten zijn gestandaardiseerd tot shelfproducts.” 

• De single-status wordt nog steeds gezien als tijdelijk tussenstation naar een 

volgende vaste relatie. De perioden zonder partner duren in vergelijking met 

vroeger langer. (bron: www.cbs.nl). Kloppen idee en werkelijkheid?

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

Narratieve structuren 
met meer informatie
“Verzamelde kennis an sich,” zegt Nederlandse Multidisciplinaire Designstudio             
Catalogtree tijdens een lecture, “maakt je nog niet wijzer. We hebben verbanden en 
kaders nodig om de informatie te interpreteren. Verbanden in beeldvorming worden 
ingebracht door selectiecriteria, montage en vormgeving die leidt tot een specifieke 
storytelling.” In storytelling wordt op specifieke manier informatie gecombineerd. 

• Tijdens de verlichting classificatiesystemen gevormd om de wereld om ons heen te 

organiseren en verklaren. Kennis werd verzameld en georganiseerd op onderwerp, 

op thema chronologisch en op cultuur.  

Shelfproducts en culturele normen geven een eenzijdig beeld 
op leden van een groep. Om de beeldvorming van singles 
op te rekken wil ik meer en andere informatie gebruiken in 
de beeldvorming van singles. In mijn research zoek ik naar 
de mogelijkheden van andere structuren die andere ziens-
wijzen toelaten. 

Tijdens de Conferentie Photostories in Pakhuijs de Zwijger kom ik de interactieve 
collectie Atlas of Pentacostalism, a dynamic database of ‘the fastest growing religi-
on in the world’ tegen. In deze Atlas wordt onder verschillende tags data, fotogra-
fie en filmmateriaal verzameld over dereligieuze beweging. De database heeft 3 
grote collecties; één beeldcollectie over de visuele identiteit van de beweging, één 
filmcollectie met documentairemateriaal en interviews met wetenschappers en één 
grote collectie met datavisualisaties. De verschillende collecties met ieder een eigen 
storytelling komen samen in één overkoepelende database. Door de zoektermen 
kijk je vanuit wisselende invalshoeken naar de verbanden die de informatie blootlegt 
door de 3 databases te combineren. Je kunt één specifieke kerkgenootschap ergens 
ter wereld uitvoerig bekijken en ook verbanden tussen de informatie over de gehele 
beweging. 

Voor mij als maker geeft deze database een goed voorbeeld 
van een narratieve structuur die de beeldvorming van singles 
zou kunnen oprekken. 

Nieuwe  informatie over 
singles via cultural scripts 
& personal narritives
In zijn boek “The social Animal beschrijft David Brook, collumnist van the New York 
Times, hoe persoonlijke besluitvorming en gedrag zich ontwikkelen in de fictieve       
levens van Harold en Erica. De keuzes in het leven die Erica en Harold maken worden 
in het boek onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek die de grotere verban-
den blootlegt. Aan de hand van 2 ‘personal narratives’ worden in het boek ‘cultural 
scripts’ blootgelegd en lees je dat vrije wil wordt gestuurd door culturele omstandig-
heden en biologie.

Cultural scripts zijn de patronen die aan de oppervlakte verschijnen als je het gedrag 
van grotere groepen bekijkt m.b.t. liefdesrelaties, gezinsvorming, opvoedingwijzen, 
onderwijsvormen, ambitieniveau, religieuze gebruiken, ideologische opvattingen, 
kunstuitingen en samenlevingsvormen. Cultural scripts komen voort uit de waarden 
die een groep kenmerkt.

• In de Antropologie worden cultural scripts beschreven vanuit taal. Een set van 60 

woorden die binnen elke taal dezelfde betekenis heeft dient als uitgangspunt. De 60 

woorden kunnen gemakkelijk getransporteerd worden naar een andere taal en cultuur. 

Doordat de betekenis van de zinnen hetzelfde blijft in een andere cultuur worden 

culturele verschillen in gedachten, normen en gebruiken zichtbaar.“The different 

ways of speaking of different societies are linked with different local cultural 

values or priorities. Cultural scripts relate to different aspects of thinking, 

speaking, and behaviour.”(bron: Cultural scripts: what are they and what are they 

good for? Cliff Goddard & Anna Wierzbicka)

Elk mens vormt een personal narrative ofwel ‘geconstrueerd’ verhaal, concludeert 
F.A. de Wit in het tijdschrift voor psychiatrie n.a.v. een literatuurstudie Hij beroept zich 
o.a. op Barbara Hardy volgens wie we ‘in verhalen dromen en dagdromen, door 
verhalen ons herinneren, anticiperen, hopen, wanhopen, geloven, twijfelen, plannen, 
corrigeren, kritiseren, construeren, roddelen, leren, haten en beminnen’. Wij allen le-
ven en herbeleven onze levens in verhalen, reden waarom we ons leven en dat van 
anderen narratief verstaan. “In het constueren van een levensverhaal,” schrijftde Wit, 
“pogen mensen samenhang en betekenis te geven aan hun leven in relatie tot hun 
verleden, heden en mogelijke toekomst. 

De onderdelen die Barbara Hardy benoemt mis ik in de 
beeldvorming van singles en wil ik toevoegen. Hiervoor wil 
ik, met een gemeenschapelijke set en methodisch, perso-
nal narratives verzamelen die inzicht geven in persoonlijke 
opvattingen, verlangens en ideeën en via verbanden in ge-
deelde cultural scripts van singles.

 

• Hierboven: een selectie uit mijn fotoarchief. Elke slaapkamer geeft een beeld 

van een individu. Gezamenlijk geven de foto’s ook informatie over hoe wij den-

ken over slapen. Door individuele informatie te combineren ontstaat inzicht in 

cultural scripts.

Narratieve structuren 
en perceptie

Zoals een profiel slechts een gedeelte van een mens beschrijft  en andere informatie be-
wust weg laat, zo heb ik ook delen van mijn onderzoek in dit posteressay bewust zicht-
baar gemaakt door de keuze van een donkere tekstkleur. Onderdelen die ik in profielen  
mis zoals persoonlijke opvattingen, verlangens en ideeën in combinatie met verbanden 
zijn moeilijker leesbaar gemaakt, maar wel zichtbaar voor degenen die de behoefte 
voelen deze informatie te lezen. 

De narratieve structuur, met extra persoonlijke informatie en 
verbanden beïnvloed waarschijnlijk je interpretatie en duiding 
van de rest van het onderzoek?
 
Via een andere narratieve structuur onderzocht ik in studieonderdeel Hidden Design 
overtuigingen over relaties. Ik ontwierp een Liefdesbrieven-service. Als intermediar in 
liefdesbrieven wilde ik onderzoeken wanneer participanten privégevoelens delen en 
welke omstandigheden mij daarin kunnen helpen. Uit het onderzoek bleek dat parti-
cipanten privégevoelens delen als iemand die zij vertrouwen mij aanbeveelt. Met de 
liefdesbrievenserivce ontdekte ik tevens dat participanten al snel een clichébrief, ge-
download van internet, als zeer persoonlijk ervaren als enkele herkenbare door henzelf 
genoemde steekwoorden zijn toegevoegd. (zie voorbeeld, steekwoorden onderstreept) 
Dit werpt de vraag op waar  in narratieve structuren de grens ligt tussen shelfproduct, 
gedeelde culturele patronen en maatwerk?

Voor het studieonderdeel Living Atlas wilde ik het leven van één single visueel en narra-
tief uitpluizen en het concept cultural script beter herkennen. Wat is door script bepaald? 
Wat is door persoonlijkheid bepaald? Wil ik beeldvorming van de alleenstaande uitvoe-
rig onderzoeken dan moet ik als narratieve keuze portretfoto’s in dit onderzoek vermij-
den. Ik koos voor het analyseren van een script via iemands huis en spullen vanuit foto’s 
uit mijn eigen archief. 

• Volgens Stuart Hall is een gezicht of gezichtuitdrukking, een ‘sign’, een teken zo-

als een letter in een taalsysyteem, die vanuit culturele mentale concepten al bete-

kenis toegekend krijgt. Als ik een portret gebruikheeft dit een sterk effect op de 

gehele beeldvorming. 

Via de onderzoeksvragen van 5 Experts onderzocht ik het beeldmateriaal uitvoerig. Er 
ontstond een uitgebreide Atlas vanuit de 5 vragen. Langzaam ontvouwde zich in de At-
las het script van een man, geboren vòòr WOII. De man leefde volgens een traditioneel 
na-oorlogs script: opgroeien, werken in loondienst met weinig wisselingen van werkge-
ver, trouwen, kinderen, actief in verenigingsleven, pensioen, ontwikkeling van hobbies, 
verlies van echtgenoot gevolgd door een aantal jaren waarin hij alleen woont en over-
lijdt. In het materiaal is weinig zichtbaar van de persoonlijkheid achter het script. Zonder 
portret verschijnt een meer algemeen patroon. 
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