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Hieronder	analyseer	ik	de	5	teksten	over	social	design		aan	de	hand	van	de	vragen	die	
gegeven	waren.	
	
Tekst	1	Sharon	van	Kouwen,	“Social	designers	should	be	involved	
in	shaping	society	,	Tabo	Goudswaard”	
	
A.	Vragen	bij	de	teksten:	

Auteurschap:	–		
Van	wie	is	de	tekst,	indruk	van	de	auteur	–		
Sharon	van	Kouwen,		
Een	vrouw?	Nederlands,	(foto=	witte	vrouw).	Het	artikel	blijkt	een	vertaling	van	
een	eerder	artikel.	Sharon	van	Kouwen	is	in	het	stuk	erg	gericht	op	fondsen	en	
overheid.	Ze	lijkt	minder	een	besef	te	hebben	van	verschillen	en	overeenkomsten	
tussen	bijv	de	woorden	artist	en	designer.	In	de	eerste	alinea	na	de	inleiding	wort	
er	een	onderscheid	gemaakt	tussen	beide	woorden;	
Goudswaard	connects	artists,	theatre	makers,	designers	and	photographers	to	
ministries	and	other	agencies	when	societal	systems	are	dysfunctioning.		
Om	in	het	verdere	artikel	telkens	over	artists	te	spreken.	
	
Wat	is	het	standpunt	van	de	auteur	en	waar	zie	je	dat	in	de	tekst	(identificeren,	
benoemen	3	voorbeelden)?	–		
	
Ze	lijkt	bevlogen	en		onder	de	indruk	van	social	design	als	methode	om	problemen	
in	de	samenleving	op	te	lossen.	Ze	promoot	deze	vorm.		
	
Waar	en	hoe	komt	het	standpunt	naar	voren.	(wijs	3	argumenten	aan)	–		

1. de	titel:	should	be	
2. De	quote/	voorbeelden	oa.	in	het	begin:	establish	something	beyond	this	

disruption."/	de	Impact	Award	prijs	voor	niet	artiest.	Het	is	een	positief	
geluid.	Veel	successen	worden	beschreven.	Ik	lees	geen	problemen/	twijfels	

3. Aan	het	eind	wordt	verwezen	naar	twee	projecten.	Vervolgens	wordt	er	
afgesloten	met	een	quote	en	aangegeven	dat:	This	new	author-driven	
proposal	from	the	artist	can	be	a	way	out	for	societal	systems	that	are	
stuck.	

	
Stijl:	overtuigingskracht,	retoriek,	argumentatie.	(benoem	het	krachtigste	argument,	
beargumenteer)		
Veel	quotes	en	links	naar	praktijkvoorbeelden:		
Quotes	worden	gebruikt	om	inhoud	te	staven	
Bijv.	Mag	Stad	
	
In	vragen	zit	eigenlijk	een	pleidooi:	
How	does	the	daily	life	of	people	and	initiators	connect	with	participation	projects	from	the	
government	and	how	can	you	design	new	frameworks	for	this?	



	
	
B	Welk	type	tekst?	/Voor	wie	bedoeld?			
Identificeren	van	het	genre	tekst:	wetenschappelijke	tekst,	vaktheoretisch,	statement,	
opiniërend	artikel,	essay	etc.		
opiniërend	artikel,	met	een	sterke	link	naar	doelgroep	(opdrachtgevers	die	
onderaan	het	stuk	vermeld	zijn)	die	niet	heel	sterk	zijn	ingevoerd	in	de	thematiek		
Identificeren;	waar	en	hoe	zie	je	dat	(benoem	fragmenten)		
	
Het	is	gepubliceerd	op	site:		
Cities	in	Transition	is	initiated	by	Pakhuis	de	Zwijger	in	Amsterdam	and	maintained	by	
City	Ambassadors	all	over	Europe.	
De	stie	wordt	betaald	door	EU.	Hiervoor	moet	verantwoording	worden	afgelegd.	
	
Inzetbaarheid	van	de	tekst	als	argumentatiemiddel/doel		
Voor	wie,	doelgroep?		
	
geïnteresseerden	in	specifieke	thematiek,	het	City	in	Transition	thema,		
veelal	geworteld	in	opdrachtgeverschap:	design,	overheden,	fondsen,	culturele	
sector,	duurzaamheid	
	
Hoe	zie	je	dat	m.b.t	de	terminologie,	opbouw,	voorkennis,	discoursen,	case	studies,	debat	
etc.		
De	links	op	de	site	
Het	gebruik	van	voorbeelden	
Het	geheel	is	goed	toegankelijk	voor	nauwelijks	ingewijden.	Dus	niet	een	enorm	
inhoudelijk	discours	met	moeilijk	termen	(maar	dit	zegt	ook	iets	over	mijn	in	
gewijdheid	waarschijnlijk.	
De	fondsen	waar	naar	verwezen	wordt	(The	art	of	Impact)	
De	tags	
De	links	onderaan	met	mogelijke	andere	suggesties	
	
	
	 	



Tekst	2	Ruben	Pater,	“Treating	the	refugee	crisis	as	a	design	
problem	is	problematic”	
	
A.	Vragen	bij	de	teksten:	

Auteurschap:	–		
Van	wie	is	de	tekst,	indruk	van	de	auteur	–		
	
Ruben	Pater,	gepubliceerd	in	Dezeen.	politiek	geagendeerd/	Links	georiënteerd.	
Nederlands,	man,	hoog	opgeleid?	
Nogal	zwart	wit	denkend:	hoewel	dat	ook	een	stijlfiguur	kan	zijn	wanneer	
gebruikt	om	een	opinie	over	het	voetlicht	te	brengen.	De	biografie:		
Ruben Pater is a designer and researcher based in Amsterdam, The Netherlands. His work is 
about creating visual narratives on geopolitical issues. He teaches at the Royal Academy of 
Art in The Hague and at Design Academy Eindhoven. 

	
Wat	is	het	standpunt	van	de	auteur	en	waar	zie	je	dat	in	de	tekst	(identificeren,	
benoemen	3	voorbeelden)?	–		
	
De	titel:	in	de	titel	geeft	de	schrijver	al	duidelijk	zijn	opinie	weer:	
Treating	the	refugee	crisis	as	a	design	problem	is	problematic	
	
De	schrijver	stelt	in	tweede	alinea:			
But	approaching	the	refugee	crisis	as	a	design	problem	without	the	proper	context	can	
be	problematic,	and	even	harmful.		
	
Om	daar	aan	toe	te	voegen	dat	de	politiek	designers	misbruikt	om	eigen	visie	uit	
te	dragen:	In	recent	decades,	governments	have	cut	spending	on	welfare,	education,	
and	foreign	aid,	advocating	that	the	free	market	—	including	design	—	can	provide	a	
better	alternative.		
	
Pater	plaatst	kanttekeningen	bij	de	‘What	can	design	do’s	refugee	challenge’.	
Wordt	social	design	niet	(mis)/	gebruikt	om	Europese	liberale	politiek	uit	te	dragen?	
Draagt	het	bij	aan	een	structurele	oplossing	wanneer	er	op	tijdelijkheid	wordt	ingezet?	
Ook	bevraagd	hij	de	manier	waarop	de	‘designer’	wordt	gepositioneerd	tov	de	
vluchteling.	Bijv	bij	de	analyse	van	het	gebruik	van	een	foto	bij	de	challenge:	
This	image	stands	in	stark	reality	to	the	photographs	a	student	of	mine	showed	me,	who	works	on	a	
project	with	refugees,	that	a	Syrian	refugee	had	made	with	his	cell	phone.	Group	photos	of	young	men	
posing	cheerfully	at	landmarks	in	different	places	in	Europe	–	no	blankets,	no	sad	faces. Those	images	
would	never	be	used	on	the	WDCD	website,	because	they	do	not	fit	the	narrative.	
	
De	slot	alinea:	
Zie	ook	laatste	vraag	bij	B	
	
Waar	en	hoe	komt	het	standpunt	naar	voren.	(wijs	3	argumenten	aan)	–		
	
1.	Begint	positief:	positief	over	inhoud:	deelname	UNHCR	om	vervolgens	met	
However	de	nanier	van	communcieren	te	bevragen/	aan	de	kaak	te	stellen.	
	



2.	Het	gebruik	van	taal	en	leestekens:	vaak	subjectief/	voorzien	van	waarde.	Zie	
de	geel	gemaakte	voorbeelden.		
Generations	of	people	living	in	temporary	conditions	is	not	temporary	–	it's	a	lack	of	
proper	infrastructure,	housing,	and	opportunity.	In	the	Netherlands,	Yoonis	Osman	Nuur	
from	the	refugee	collective	We	Are	Here	has	been	in	"temporary"	shelter	for	10	years,	
and	others	in	the	group	for	12	or	13	years.	All	this	time	unable	to	work	or	go	to	school.	
	
3.In	opbouw	laatste	alinea.	Zie	ook	laatste	vraag	bij	B	

	
Stijl:	overtuigingskracht,	retoriek,	argumentatie.	(benoem	het	krachtigste	argument,	
beargumenteer)		
	
Het	gebruik	van	taal	en	leestekens:	vaak	subjectief	en	sterk	voorzien	van	waarde.	
De	stellingen	zijn	niet	zo	zeer	objectief	weergegeven	maar	bekrachtigen	de	opinie	
van	de	schriijver.	Zie	de	geel	gemaakte	voorbeelden.		
Het	gebruik	van	stijlmiddelen	als	aanhalingstekens:	‘bold	ideas’	(zie	ook	hier	boven)	
Het	gebruik	van	retorische	vragen:	
Europe	is	expending	so	much	effort	on	designing	systems	and	campaigns	to	keep	refugees	out,	so	why	is	
this	not	part	of	the	WDCD	Refugee	challenge?	Couldn't	other	designers	help	to	lay	bare	these	invisible	
systems	and	find	out	how	refugees	can	circumvent	them?	
	
	After	all	who	can	better	research,	assess,	and	come	up	with	solutions	than	the	very	people	whom	it	
concerns?	(overigens	is	hier	een	parallel	met	vorige	artikel	nr1.	te	lezen,	waar	
verwezen	werd	naar	succes	projecten	met	doelgroepen,	zoals	het	A9-project)	
	
In	de	dik	afgedrukte	quotes	in	de	tekst:	deze	geven	onmiddellijk	het	perspectief	
het	standpunt	van	de	schrijver	weer.	
	
Het	gebruik	van	taal:	It	is	also	absurd	to	suggest	that	design	can	come	up	with	
solutions	for	a	crisis	that	is	political	and	socio-economic	at	heart.	
	
B	Welk	type	tekst?	/Voor	wie	bedoeld?			
Identificeren	van	het	genre	tekst:	wetenschappelijke	tekst,	vak	theoretisch,	statement,	
opiniërend	artikel,	essay	etc.		
opiniërend	artikel,	staat	er	ook	boven	
	
Identificeren;	waar	en	hoe	zie	je	dat	(benoem	fragmenten)		
	
But	the	refugee	crisis	is	very	much	designed	–	designers	have	played	an	active	role	in	creating	the	digital	
and	physical	borders	to	control	and	prevent	refugees	from	entering	Europe.	
Since	2004,	the	EU	has	invested	heavily	in	fortifying	its	borders.	New	border	fences	have	been	built	and	
equipped	with	smart	surveillance	technology,	but	the	latest	border	control	systems	are	digital	and	
invisible.	
Ik	kan	me	voorstellen	dat	er	tegelijktijdig	ook	design	is	ontwikkeld	dat	het	
tegenovergestelde	heeft	bewerkstelligd.	Dat	wordt	hier	niet	aangehaald.	
	
Het	gebruik	van	retorische	vragen:	
Europe	is	expending	so	much	effort	on	designing	systems	and	campaigns	to	keep	refugees	out,	so	why	is	
this	not	part	of	the	WDCD	Refugee	challenge?	Couldn't	other	designers	help	to	lay	bare	these	invisible	
systems	and	find	out	how	refugees	can	circumvent	them?	
	



	
Inzetbaarheid	van	de	tekst	als	argumentatiemiddel/doel		
Voor	wie,	doelgroep?		
De	lezers	van	Dezeen:	The	world's	most	influential	architecture,	interiors	and	design	
magazine.	
Het	is	nogal	stellig	geschreven,	weinig	nuance.	Hij	roept	designers	op	en	daarnaast	
iedereen	op:	I	invite designers (and everyone else for that matter) .  Ik	verwacht	
dat	dat	(de	lezers	van	Dezeen	die	designer	is/	geïnteresseerd	is	in	Design)	zijn	
doelgroep	is.	
	
Hoe	zie	je	dat	m.b.t	de	terminologie,	opbouw,	voorkennis,	discoursen,	case	studies,	debat	
etc.		
Aanhalen	ander	bronnen	(Volkskrant)	als	argument	om	te	benadrukken	waarom	
Challenge	als	entertainment	kan	worden	gezien.	
	
Verwijzen	naar	andere	organisaties/	personen	die	opnie	ondersteunen:	
In the Netherlands, Yoonis Osman Nuur from the refugee collective We Are Here has been in 
"temporary" shelter for 10 years, and others in the group for 12 or 13 years.  
	
De	opbouw	van	het	artikel	gaat	langs	een	aantal	thema’s:	
-	De	manier	waarop	de	call	werd	uitgeschreven:	entertainment	
-	rol	van	call	ten	opzichte	van	recente	en	historische	politiek	van	Europa/	het	westen/	liberale	
samenleving	versus	midden	oosten/	vluchtelingen	
-	rol	van	de	designer	(opvallend	is	daarbij	dat	de	schrijver	de	designer	weergeeft	zoals	hij	WDCD	verwijt	
de	vluchteling	neer	te	zetten;	dus	zonder	eigen	wil;	als	pion	die	wordt	gestuurd.	
-	rol	+	beeld	v/d	vluchteling:	narratief	van	WDCD	
In	de	laatste	alinea	wordt	de	opbouw	kort	samengevat	en	is	de	totale	manier	van	argumenteren	nogmaals	
toegepast:	
Uiteenzetting	+	stelling:	Designers	want	to	play	an active role in global crises + Design will not be taken 
seriously if we do not address the political structures  
Positief:	WDCD Refugee Challenge deserves credit for raising awareness  
Negatief:	But it fails to acknowledge its own political position 
Opinie:	I would wholeheartedly invite designers…But the refugee crisis has to be understood in its totality, and 
cannot be seen as an isolated design issue. 
 
The real challenge would be to create a platform where such complexities and contradictions are not ignored, but 
embraced, and become part of a larger discussion about what design really can do. 

	
	
	 	



Tekst3:	Dunne	&	Raby,	“What	If”.	
	
A.	Vragen	bij	de	teksten:	

Auteurschap:	–		
Van	wie	is	de	tekst,	indruk	van	de	auteur	–		
Dunne	&	Raby		
Q&A	between	Michael	John	Gorman	MJG	and	Anthony	Dunne	AD	+	Fiona	Raby	FR	
	
Wat	is	het	standpunt	van	de	auteur	en	waar	zie	je	dat	in	de	tekst	(identificeren,	
benoemen	3	voorbeelden)?	–		
Design	is	geen	pasklaar	antwoord.	Design	bevraagd	de	complexe	mix	die	de	
realiteit	ons	aanbied.	(1)	
	
De	kracht	van	Design	is	dat	nieuwe	ontwikkelingen	vertaald	kunnen	worden	naar	
alledaagse	en	herkenbare	situaties.	(2)	
	
Design	geeft	ruimte/	bevraagt,	voorlaatste	vraag:	their	ideas	are	presented	in	
ways	that	allow	us	to	draw	our	own	conclusions.	(3)	Waarin	de	vraag	eigenlijk	de	
visie	van	de	geïnterviewd	(de	(mede)schrijvers	van	het	artikel	weer	geeft.	
	
Waar	en	hoe	komt	het	standpunt	naar	voren.	(wijs	3	argumenten	aan)	–		
	
(1)Bijv.	in	de	zin:	This	complex	mix	of	contradictory	emotions	and	responses	is	
what	it	is	all	about.	En	het	vervolg:	There	are	no	solutions	here,	or	even	answers,	
just	lots	of	questions,	thoughts,	ideas	and	possibilities,	all	expressed	through	the	
language	of	design.		
	
(2)For	us,	this	is	one	of	the	strengths	of	design,	it	can	pull	new	technological	and	
scientific	developments	into	imaginary	but	believable	everyday	situations	so	that	
we	can	debate	the	social,	cultural	and	even	ethical	consequences	of	new	
technologies	before	they	happen,	and	try	to	ensure	that	the	most	desirable	futures	
are	realized.	And,	it	can	do	this	with	intelligence,	wit	and	insight.	
	
3)	slot	zin:	Where	design	was	a	medium	to	help	us	think,	imagine	and	speculate	
about	how	the	world	could	be.	This	is	where	the	design	in	What	If...	belongs.	
	
Stijl:	overtuigingskracht,	retoriek,	argumentatie.	(benoem	het	krachtigste	argument,	
beargumenteer)		
	
De	tekst	neemt	stelling	door	een	stijl	en	bepaalde	woorden	en	opmaak	te	
gebruiken.	De	vorm	waarin	ruimte	is	voor	het	onbekende/	het	bevragende/	
letterlijk	de	What	if….	Geeft	ook	de	inhoud	weer.	
	
Opmaak:	De	tekst	is	al	op	een	specifieke	manier	opgemaakt:	rust/	design/	schoonheid	
(=subjectief	=	mijn	mening)	zijn	sterk	zichtbaar.	
	
Retoriek:	
De	stijl	heeft	ook	iets	van	een	gedicht/	poëzie,	er	zit	een	soort	ritme	in	de	tekst: The	act	
of	buying	determines	the	future.	De	tekst	daagt	(mij)	uit	tot	reflectie	



	
Zinnen	als	this	space	is	occupied	by	passen	in	bepaald	idioom,	in	een	bepaalde	‘wereld’.	
Zie	ook	B	voor	wie.	
	
Maar	ook	de	herhaling	van	Where	in	het	slot	
	
De	tekst	is	in	de	WE	=	wij	vorm	geschreven.	(Tekst	2	ging	over	de	ander.)	
	
Argumentatie:	soms	worden	wonderlijke	ontregelende	voorbeelden	gebruikt.	
Deze	verwarren	de	lezer	en	kantelen	het	perspectief	(vooral	in	het	vragen	gedeelte:	
bijv.	over	Sci-fI:	This	approach	has	also	been	described	as	producing	props	for	non	existent	films	as	
they	invite	you	to	assemble	a	film	in	your	head,	your	own	film,	whether	it	is	
utopian	or	dystopian	is	up	to	you.	
	
	
B	Welk	type	tekst?	/Voor	wie	bedoeld?			
Identificeren	van	het	genre	tekst:	wetenschappelijke	tekst,	vaktheoretisch,	statement,	
opiniërend	artikel,	essay	etc.		
	
Het	is	een	statement,	een	visie.	Het	is	geschreven	als	een	blog	op	hun	site	
waarmee	ze	hun	visie	op	social	design	en	daarmee	hun	eigen	identiteit	
publiceren/	delen/	verkondigen.	
	
Identificeren;	waar	en	hoe	zie	je	dat	(benoem	fragmenten)		
	
Waar	het	geplaatst	is:	op	hun	eigen	site.	Zij	hoeven	geen	rekenschap	af	te	leggen	
naar	bijv.	opdrachtgeverschap	(bij	tekst	1	zag	je	bij	EU-logo	als	financier)	
	
Inzetbaarheid	van	de	tekst	als	argumentatiemiddel/doel		
Voor	wie,	doelgroep?		
	
Een	specifieke	doelgroep	uit	hun	netwerk:	opdrachtgevers/	collega’s/	
vakgenoten/	studenten.	Ik	verwacht	eerder	een	inner	circle	die	goed	is	ingevoerd	
dan	een	breed	algemeen	publiek	die	nieuw	zijn	voor	taal	en	onderwerpen.	Het	
lijkt	ook	een	pamflet	voor	hun	manier	van	denken.	Het	neemt	stelling	door	een	
stijl	en	bepaalde	woorden	te	gebruiken.	
	
Hoe	zie	je	dat	m.b.t	de	terminologie,	opbouw,	voorkennis,	discoursen,	case	studies,	debat	
etc.		
	
Bijvoorbeeld	hoe	ik	als	lezer	wordt	aangesproken:	Usually when we discuss 
Zijn	dit	schrijvers;	of	spreken	de	schrijvers	ons	als	lezer	ook	direct	aan:	zijn	we	
(schrijver	en	lezer	een	wij?)	
	
De	tekst	begint	met	een	soort	vrije	tekst/	dat	heeft	ook	iets	van	een	stelling	of	
manifest/	handleiding	of	manier	waarin	beschreven	wordt	hoe	design	wordt	
gezien.	
Vervolgens	is	er	een	Q&A.	Dit	maakt	e.a.	praktisch:	geeft	inzicht.	De	Q	(de	
vragensteller)	belichaamt	de	onwetende	lezer.	Interessant	hier	bij	is	dat	alle	
designers	over	een	kam	worden	geschoren	(zie	vraag	2)	



	
Het	is	opvallend	dat	de	vragen	soms	niet	alleen	beantwoord	worden	maar	dat	er	
vaak	een	tweede	antwoord	aangekoppeld	wordt	dat	(mijns	inziens)	niet	direct	
een	antwoord	op	de	vraag	is	maar	eerder	een	stelling	lijkt.	Bijv:	
Vraag	:	How	does	your	work	and	the	work	of	the	designers	relate	to	science	fiction?		
Antw:		deel	1.	Link	with	or	socially	oriented	science	fiction	of	writers;		
deel	2: The	design	ethos	underlying	many	of	the	projects	in	What	If...	connects	with	the	
tradition	of	visionary	architecture	going	back	hundreds	of	years	and	radical	design	
thinking	from	the	60s	and	70s	which	was	abandoned	in	the	80s	when	design	became	an	
almost	purely	commercial	tool	disconnected	from	any	broader	social	context	than	the	
market	place.	
	
	 	



Tekst4:	Ahmed	Ansani,	“Design	must	fill	current	human	needs	
before	imagining	new	futures.”	
	
	
A.	Vragen	bij	de	teksten:	

Auteurschap:	–		
Van	wie	is	de	tekst,	indruk	van	de	auteur	–		
Ahmed	Ansani	Man	Arabische	/Midden-Oosten	(zuid	Azië)	achtergrond.	
De	schrijver	heeft	een	academisch	taalgebruik	en	zinsopbouw.	Lange	zinnen,	
woorden	als:	a	staple	trope	of	dystopian	design	futur-ing		
De	schrijver	heeft	een	internationale	carrière	gemaakt:	For	myself	and	my	
comrades	and	students	back	home,		
	
Wat	is	het	standpunt	van	de	auteur	en	waar	zie	je	dat	in	de	tekst	(identificeren,	
benoemen	3	voorbeelden)?	–		
	
De	schrijver	is	zeer	kritisch	en	veroordelend	in	de	een	specifieke	visie	op	Critical	
Design	die	verder	staat	van	zijn	realiteit,	zijn	begrip	van	alledag.	Hij	mist	de	
politieke	betrokkenheid	en	verafschuwd	de	a-politieke	vlucht	in	esthetiek	of	geld.	
Is	het	ook	een	kritiek	van	iemand	die	scherp	de	design	wereld,	zoals	die	in	het	
westen	(white	middel	class)	zich	heeft	ontwikkeld,	analyseert	en	fileert.	
	
Waar	en	hoe	komt	het	standpunt	naar	voren.	(wijs	3	argumenten	aan)	–		
1.	The	crises	in	design	in	the	Global	North	are	the	crises	of	the	abstract	framed	as	
possibilities,	as	opportunities,	as	futures.	Our	crises	in	the	Global	South	are	the	
crises	of	the	concrete	present;	our	challenge	is	to	wrest	(=	verdraaien)	from	the	
present	the	agency	to	both	imagine	futures	and	to	design	them.		
	
2.	If	the	critical	project	claims	that	it	can,	and	I	quote,	"inspire	us	to	imagine	that	
things	could	be	radically	different	than	they	are	today",	then	I	see	little	evidence	
that	this	kind	of	radical	reimagining	is	rooted	in	an	understanding	of	the	today.		
	
3.	This	cannot	be	truer	when	my	students	look	at	slides	of	critical	design	work	in	
class	and	ask	me:	is	this	what	white	people	find	provocative?		
	
4.	For	us,	futuring	is	critical	because	futuring	is	the	way	forward	dealing	with	the	
critical	problems	of	the	now.		
	
Stijl:	overtuigingskracht,	retoriek,	argumentatie.	(benoem	het	krachtigste	argument,	
beargumenteer)		
	
Het	is	betrokken.	Het	is	persoonlijk.	Het	is	scherp.	Het	is	urgent.	Het	is	vilein.	
	
Retoriek:	
Dit	komt	terug	in	stijl/	retoriek	door	herhaling	My	City	is	the	city	.	
Daarbij	komt	dat	het	
Het	is	vilein	(naar	gastheer)	I	always	find	that	every	time	I	come	to	America	I	have	to	
make	a	sort	of	subtle	mental	switch.		



Het	is	urgent:	we	are	already	balanced	on	a	knife's	edge	-		
	
Argumentatie:	
Ook	is	het	interessant	dat	hij	het	perspectief	van	zijn	studenten	gebruikt	(lager	in	
hiërarchie)	om	gebrek	van	westerse	designers	bloot	te	leggen.	Zelfs	hun	valt	het	op….	
This	cannot	be	truer	when	my	students	look	at	slides	of	critical	design	work	in	class	and	
ask	me:	is	this	what	white	people	find	provocative?		
	
Opvallend:	naar	het	eind	toe	wordt	het	persoonlijker	en	minder	academisch	om	te	lezen.	
Emotioneler	en	“makkelijker”	te	begrijpen.	
	
B	Welk	type	tekst?	/Voor	wie	bedoeld?			
Identificeren	van	het	genre	tekst:	wetenschappelijke	tekst,	vak	theoretisch,	statement,	
opiniërend	artikel,	essay	etc.		
	
Statement:	de	tekst	is	een	transcriptie	van	een	lezing	die	Ansani	hield	als	opmaat	
voor	een	debat.	De	stelling	was	polariserend	en	aan	Ansani	de	taak	om	het	eens	te	
zijn	met	de	stelling	die	dezelfde	is	als	de	titel	van	de	transcriptie.		
	
Identificeren;	waar	en	hoe	zie	je	dat	(benoem	fragmenten)		
Op	de	titel	pagina	staat	dit	benoemd.		
Inhoudelijk	is	aan	het	eind,	waar	het	persoonlijk	is,	nadat	hij	de	lezer	heeft	
bevraagd	en	nadat	hij	stelling	heeft	genomen,	polariseert	hij	bijvoorbeeld	door	te	
zeggen:	I	live	in	a	city	and	time	far	more	interesting	
	
Inzetbaarheid	van	de	tekst	als	argumentatie	middel/doel		
Voor	wie,	doelgroep?		
	
Aanvankelijk	de	toehoorder	op	MIT	Media	Lab	Summit,	2015	
De	Westerse	witte	social/	critical	designers	die	dergelijke	conferenties	bezoeken	
en	in	de	tekst	worden	aangesproken.	
	
Hoe	zie	je	dat	m.b.t	de	terminologie,	opbouw,	voorkennis,	discoursen,	case	studies,	debat	
etc.		
Door	het	gebruik	van	de	directe	vraag	aan	de	lezer	=	zijn	doelgroep:	So	I	ask:		
I	versus	you	(de	toehoorder)	
	
	 	



Tekst5:	Lucas	Verweij,	“It's	only	a	matter	of	time	before	the	design	
bubble	bursts”	
	
	
A.	Vragen	bij	de	teksten:	

Auteurschap:	–		
Van	wie	is	de	tekst,	indruk	van	de	auteur	–		
Lucas	Verweij,	in	bio	staat:	
Lucas	Verweij	is	a	Berlin-based	writer,	curator	and	initiator	in	the	field	of	design.	He	is	a	guest			
	
professor	of	product	design	at	Kunsthochschule	Weißensee	in	Berlin	and	co-
initiator	of	the	Pruys-Bekaert	Programme	for	design	critical	writing.	He	blogs	
under	the	name	Lucas_Berlin.		
Hij	heeft	zelf	aan	design	Academy	gestudeerd.	Is	onderdeel	van	professionele	
design	veld.	Is	man.	Is	van	middelbare	leeftijd.	Hbo+	denk	niveau.	Is	blank?	
	
Wat	is	het	standpunt	van	de	auteur	en	waar	zie	je	dat	in	de	tekst	(identificeren,	
benoemen	3	voorbeelden)?	–		
	
Design	wordt	in	Europa	als	oplossing	voor	alle	problemen	binnen	gehaald.	Mede	
door	de	economische	en	kennis-positie	die	Europa	in	de	wereld	inneemt.	Design	
wordt	gevierd.	Designers	gaan	hier	graag	in	mee.	Maar	dit	kan	enkel	op	
teleurstellingen	uitlopen.	
	
Waar	en	hoe	komt	het	standpunt	naar	voren.	(wijs	3	argumenten	aan)	–		
1.	Design	can	no	longer	keep	up	with	the	promises	it	makes.		
	
2.	I	think	that	expectations	and	promises	are	now	far	too	unrealistic	when	it	
comes	to	design.		
	
3.	The	ever-growing	expectations	of	design	can	no	longer	be	met.	We	are	in	a	
design	bubble;	it's	a	matter	of	time	before	it	will	burst.		
	
	
Stijl:	overtuigingskracht,	retoriek,	argumentatie.	(benoem	het	krachtigste	argument,	
beargumenteer)		
	
Stijl:		
Het	stuk	is	helder	opgebouwd.	Er	zit	een	chronologie	in:	we	beginnen	in	de	tijd	dat	
auteur	op	opleiding	zat,	gaan	via	opkomst	van	design	naar	hoogtij	nu	(als	
antwoord	op	alles)	om	dan	in	een	mogelijke	(teleurgestelde)	toekomst	te	
eindigen.	Dit	vind	ik	het	krachtigst?	
	
Retoriek:	Verwey	schrijft	helder	en	begrijpelijk.	Hij	heeft	duidelijk	betoog	zonder	
dat	de	zinnen	vol	woorden	zijn	die	enkel	intimi	begrijpen.	
	
Argumentatie:		



-	Er	wordt	naar	de	ontwikkeling	en	gebruik	van	het	woord	design	gekeken: that	
semantic	victory,		
-Er	worden	paralellen	getrokken	met	vergelijkbare	gebieden:		de	architectuur.	
(dat	komt	waarschijnlijk	ook	door	dat	het	op	Dezeen	is	gepubliceerd:	
-	Voorbeelden	geven	de	onhoudbare	hype	(zoals	die	zich	in	zijn	ogen	voltrekt	
)aan;	smog	problem	Beijing/	landmine	problems	Afganistan	
	
	
B	Welk	type	tekst?	/Voor	wie	bedoeld?			
Identificeren	van	het	genre	tekst:	wetenschappelijke	tekst,	vak	theoretisch,	statement,	
opiniërend	artikel,	essay	etc.		
opiniërend	artikel	maar	gericht	op	vakgebied	
	
Identificeren;	waar	en	hoe	zie	je	dat	(benoem	fragmenten)		
Staat	er	boven.	Het	is	gepubliceerd	in	vak	magazine	Dezeen:	The	world's	most	
influential	architecture,	interiors	and	design	magazine.	
	Voor	laatste	alinea:	I	think	that	expectations	…	het	is	zijn	perspectief/	zijn	opinie	
op	een	vakgebied	waarin	hijzelf	werkzaam	is.	
	
	
Inzetbaarheid	van	de	tekst	als	argumentatiemiddel/doel		
Voor	wie,	doelgroep?		
De	lezer	van	Dezeen;	the	professional	field,	zoals	hij	zelf	benoemd	in	het	artikel.	
Verwacht	ik.	Aangevuld	met	geïnteresseerden	in	design	die	niet	/	nog	niet	geheel	
zijn	ingevoerd.	(studenten)	
	
Hoe	zie	je	dat	m.b.t	de	terminologie,	opbouw,	voorkennis,	discoursen,	case	studies,	debat	
etc.		
De	lezer	is	gebaat	bij	inside	kennis:	de	verwijzing	naar	smog	toren	van	Daan	
Rosegaarde	
De	semantische	ontwikkeling	van	het	woord	design.	
De	parallellen	met	de	architectuurwereld.	Tegelijkertijd	is	inside	kennis	niet	een	
must.	Ik	kan	me	ook	voorstellen	dat	het	interessant	is	voor	studenten;	voor	
geïnteresseerden	in	design	die	niet	/	nog	niet	geheel	zijn	ingevoerd.	
	
C.	Interpretatie:		
Hoe	verhouden	zich	de	verschillende	auteurs	zich	tot	elkaar	in	relatie	tot	Social	Design?		
Tekst	1:	Sharon	van	Kouwen,	beschrijft	social	design	de	successen	van	social	design.	
Onderzoekt	hierbij	niet	de	mogelijke	problemen/	knelpunten.	
	
Tekst	2:	Ruben	Pater:	kritisch	t.o.v.	Social	Design	als	oplossing	voor	maatschappelijke	
vraagstukken	d.m.v.	wedstrijd/	call.	
	
Tekst	3:	Dunne	&	Raby		Doet	weer	iets	anders.	Is	zachter/	poëtischer.	Lijkt	door	gebruik	
van	taal	en	lay-out	dat	te	zijn	wat	tekst	1	zo	bewondert;	een	wat	heilige	opinie.	
	
Tekst4:	Ahmed	Ansani:	is	fel	en	kritisch	t.o.v.	social/	critical	design.	Zo	is	hij	zeer	kritisch	
over	de	schrijvers	van	3:	Dunne	&	Raby	.	Zeer	kritisch	over	social	design	en	zeer	



kritische	over	de	westerse	wereld	die	wordt	gedomineerd	door	middle	class	white	male	
(social	designers)	
	
Tekst5:	Lucas	Verweij	is	ingevoerd,	genuanceerd	en	kritisch.	Hij	beargumenteerd	rustig	
en	weet	zo	(voor	mij)	sterk	zijn	visie	over	te	brengen.	Hij	verliest	zich	niet	in	aanbidding	
(tekst	1	of	rancune	tekst	2	ook	niet	aan	incrowd	poëzie	tekst	3)	
	
Parafraseer	hun	standpunten	d.m.v.	quotes.	–		
Tekst	1:	Sharon	van	Kouwen,	in	de	vraag	zit	verdekt	de	stelling	dat	social	design	een	
oplossing	is	voor	het	probleem	tussen	overhead	en	burgers:	How	does	the	daily	life	of	people	
and	initiators	connect	with	participation	projects	from	the	government	and	how	can	you	design	new	
frameworks	for	this?	
		
Tekst	2:	Ruben	Pater:	The	refugee	crisis	cannot	be	seen	as	an	isolated	design	issue	
The real challenge would be to create a platform where such complexities and contradictions are not ignored, but 
embraced, and become part of a larger discussion about what design really can do. 
	
Tekst	3:	Dunne	&	Raby:	zeer	helder	in	het	slot:	Where	design	was	a	medium	to	help	us	
think,	imagine	and	speculate	about	how	the	world	could	be.	This	is	where	the	design	in	
What	If...	belongs.	
	
Tekst4:	Ahmed	Ansani:	Critical	design	fails	to	recognize	that	all	design,	even	design	that	
claims	political	neutrality,	is	a	form	of	frozen	politics,	that	the	material	is	always	
committed	to	a	political	agenda	even	when	it	does	not	claim	to	be.	How	often	do	critical	
designers	acknowledge	the	role	that	their	own	class,	race,	and	gender	privileges,	their	
ideological	commitments	play	in	shaping	their	own	work?		
Voor	laatste	alinea	
Hell,	where	are	all	the	coloured,	the	queer,	the	feminist,	the	working	class	people	in	
critical	design?		
	
	
Tekst5:	Lucas	Verweij:	The	ever-growing	expectations	of	design	can	no	longer	be	met.	
We	are	in	a	design	bubble;	it's	a	matter	of	time	before	it	will	burst.	
	
Hoe	verhoud	je	je	tot	deze	standpunten	(conclusies,	toe-eigening)	–		
Tekst	1:	Sharon	van	Kouwen,	De	tekst	is	een	aantrekkelijke	beschrijving.	Het	neigt	naar	
het	prediken	van	een	nieuw	geloof.	De	overheid	faalt	maar	design	kan	hier	een	oplossing	
voor	bieden.	Design	als	de	nieuwe	Messias.	Dit	gebeurt	echter	genuanceerd	en	bijv.	
Minder	lomp	dan	bij	tekst	2.	Ik	zelf	vind	dit	zeer	aantrekkelijk	(ook	ik	ga	graag	mee	in	de	
maakbaarheid	van	onze	samenleving)	maar	herken	ook	de	teleurstelling	die	er	achter	
kan	liggen	wanneer	dit	uit	blijft.	Overigens	wordt	dat	door	de	geïnterviewde	wel	
benoemd	wanneer	deze	zegt:	(begin=	titel:	I	always	TRY	en	eind:	can	be	a	way	out	for	
societal	systems	that	are	stuck)	
	
	
Tekst	2:	Ruben	Pater:	Het	is	opiniërend	maar	tegelijkertijd	ook	erg	van	dik	hout	zaagt	
men	planken.	Voor	mij	genereert	het	gebrek	aan	nuance	ook	eenvoudig	de	mogelijkheid	
met	te	ontdoen	van	de	waarde	van	het	artikel.	Het	is	zo	ongenuanceerd;	het	is	dus	niet	
waar.	De	vraag	is	echter	of	dat	zo	is.	Het	is,	in	mijn	ogen,	jammer	dat	door	het	zwart/	wit	



argumenteren	en	gebruik	van	stijlmiddelen	e.a	overkomt	als	een	persoonlijke	mening	
ipv	dat	het	aanzet	tot	zelfreflectie	bij	mij	las	lezer.	
	
	
Tekst	3:	Dunne	&	Raby:	
Geeft	ruimte	en	poëzie,	Maar	je	zou	ook	kunnen	zeggen	dat	het	wat	mystificeert.	
Overigens	lijkt	tekst3	de	vraag	op	eenzelfde	manier	in	te	zetten:	als	stijl	middel	om	een	
idee	te	verkondigen.		
	
Tekst4:	Ahmed	Ansani:	schuurt	en	is	ongemakkelijk.	Ik	bespeur	ongemak	die	ik	wil	af	
wentelen	op	de	schrijver.	Maar	de	inhoud	prikkelt	ook.	Word	ik	hier	niet	direct	als	
onderdeel	van	de	the	white	middle	class-aangesproken?	Hoe	positioneer	ik	mijzelf	tov	
deze	stellingen?	
	
Tekst5:	Lucas	Verweij:	
Het	stuk	is	goed	opgebouwd,	zet	aan	tot	kritische	reflectie	en	houdt	de	spiegel	voor.	Dat	
is	sterk	en	prikkelend.	Omdat	het	niet	zo	eendimensionaal	en	niet	pleit	de	waarheid	in	
pacht	te	hebben	(althans	dat	wordt	niet	beweerd)	verleid	de	schrijver	me	om	mee	te	
gaan	in	zijn	standpunt.	
	
Welke	invalshoek	spreekt	je	het	meeste	aan	en	waarom	(standpuntbepaling)	–		
Zo	mogelijk	in	relatie	tot	je	onderzoeksvraag	of	-gebied		
	
Hiervoor	verwijs	ik	terug	naar	de	blog	tekst.	
	
	
	


