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Eind maart heb ik bij de HKU een  
seminar gegeven om mijn eerste module  

Design Antropologie te testen met 24 

studenten film, illustratieve vormgeving, 

mode, gamedesign, muziek technologie, 

product design en graphic design. 

Leerdoel: bewust worden van de wereld 

buiten je eigen referentiekader.





Ik nodigde de studenten mee uit om als  
participanten het jonge wetenschapsgebied  

Design Antropologie ontwerpend te  
onderzoeken. De opdracht was: leren kijken  

vanuit een ander perspectief. Het je verplaatsen  
in iemands belevingswereld d.m.v. het  

toepassen van antropologische methoden.



MACRO-GLOBAAL 
 

Welke landen heb je bezocht?  



Powers of Ten [ Charles & Ray Eames 1977]



HOME [Yann Arthus-Bertrand 2009]



De studenten kozen een andere identiteit  
hierbij denkend aan klasse, etniciteit, leeftijd, 

gezondheid, gender, religie en creëerden een 

liminale (overgangs)situatie: bijvoorbeeld  

een Chinees echtpaar op reis, expat uit  
Bangladesh, vluchtend gezin uit Syrië, Russische  

student, Braziliaanse congresbezoeker, etc.  



HUMAN [Yann Arthus-Bertrand 2015]



WEDDING Day  [Lieve Blancquaert 2016]



MICRO - LOKAAL 

Beschrijf een belangrijke plek 
in je stad / dorp waar je iets  

bijzonders hebt meegemaakt? 



“How our interventions can make  
you notice things we thought  

we have already seen.  
It’s possible to see our world  

in a new perspective.” 

Daniel Disselkoen 



Voor het ontwikkelen van een scenario  
maakten de studenten kennis met methoden  

van (antropologisch) onderzoek zoals:  
participerend observeren, interviewtechnieken,  

personas, mental maps, life canvas model  
en cultural probes.  





1.   Rients is een (a)sociale advocaat 
2.   Tom is een blinde filosoof 
3.   Sanne is een gereformeerd dorpsmeisje 
4.   Tanne is een Ghanese oude dame 
5.   Judy is een studente uit Tokyo  
6.   Lotte is een bankier ‘into the wild’ 
7.   Dexter is een blinde man die geniet van het leven 
8.   Ino is een dove jongen 
9.   Ward is een toerist die in een rij voor het museum staat 
10. Stephen is een oude man uit Rotterdam-Noord 
11. Peter is Arie, gepensioneerde tuinder uit Moerkapelle 
12. Tom is de onwetende on-liner 
13. Lara herstelt van een psychose 
14. Daan is Lotte, feministe in het nachtleven 
15. Kim is een sterke Arabische vrouw 
16. Rosa is een Vietnamese loempia-verkoper  
17. Armia is een Jamaicaan op bezoek in Limburgs dorp 
18. Rolf onderzoekt Furries (of Cosplayers) 
19. Gert is een man met narcistische trekken 
20. Lois is geadopteerd 



Wat is antropologie? 



Antropoloog, universitair docent  
Creatieve Methoden (UU) 

Noortje van Amsterdam en visueel 

antropoloog, filmaker Maaike Broos  
gaven als experts een lezing.  







Wat zou jij als ontwerper  
doen om kennis over mensen  

te verzamelen? 



Uitdagen. Uitlokken. Provoceren.  
Gedachtes delen en bevragen. 

Jezelf omgeven met onbekende mensen. 

Proberen zelf te ondervinden. 

Waar komen tradities vandaan. 

In de huid van iemand kruipen. 

Confrontatie en reactie onderzoeken. 

Visueel dagboek maken van mensen.





Met de laatste vraag kon ik aan het einde 
van het seminar pijlen of er behoefte is  
vanuit de studenten voor het integreren  
van antropologische methoden binnen 

ontwerpend onderzoek.  



DESIGN 
ANTROPOLOGIE 





















De studenten ontwikkelden een scenario  
en bouwden een concept voor een toolkit - 

interventie, installatie, film, app - waarin data  
van hun onderzoek werden verwerkt.



DESIGN PROBE#01 



Rollenspel met 
een strafadvocaat 











Neem vanuit je nieuwe  
perspectief een lunch mee 
voor bij de eindpresentatie.  





Nu de antropologen … 



Atlas [deel 2] 
Association for Gender Studies  

and Feminist Anthropology  
‘War, militarization, violence and reconciliation’ 

UvA juli 2016



Wat zou jij als antropoloog  
kunnen doen om visies voor de  
toekomst te ontwerpen vanuit  

het verleden en heden?  




