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Introductie	  

Voor u ligt de eerste Eternally Yours Nieuwsbrief, die 

voortaan regelmatig op onrgelmatige tijdstippen zal 

verschijnen om u te informeren over activiteiten, nieuwe 

deelnemers, bereikte resultaten en plannen. Maar ook om 

uw ideeën, vragen en voorstellen in kwijt te kunnen. In dit 

nummer een verslag van een zoektocht naar chronestetica 

op Internet, impressies van de startbijeenkomst op 25 april 

in het Vormgevingsinstituut, een eerste voorzichtige 

formulering van een aantal denkrichtingen en de stand van 

zaken met betrekking tot de afstudeer-projecten.  

Tot onze vreugde kunnen we constateren dat er veel 

belangstelling is voor de thematiek die wij met Eternally 

Yours aansnijden: een groot aantal afstudeerprojecten, 

zowel vanuit de TU-Delft als de AIVE, is van start gegaan, 

samen met bedrijven (GEP, Ikea, Philips), AIO's die zich 

meerdere jaren gaan verdiepen in de sociale en culturele 

aspecten van duurzame produktontwikkeling: aan de 

Universiteit Twente vanuit een wijsgerige invalshoek, aan 

het Erasmus Studiecentrum voor milieukunde vanuit een 

bedrijfseconomische en marketing achtergrond.  

Jammer genoeg laat de belangstelling van geldschieters, 

met uitzondering van het vormgevingsinstituut dat van meet 

af aan het belang van Eternally Yours heeft onderkend, nog 

te wensen over. Bij deze wil ik graag potentiële financiers 

van harte oproepen om het meerjarige onderzoeks- en 

demonstratieproject Eternally Yours een meer structurele en 

gezonde financiële basis te verschaffen. Immers, naast de 

arbeid die in EcoDesign en vergelijkbare projecten verricht 

wordt moet er ook gewerkt worden aan een culturele 

verankering van duurzaamheid. 

Henk Muis, mede namens: 

Ed van Hinte, Liesbeth Bonekamp en Arnoud Odding 

Uitnodiging	  werkbijeenkomst	  op	  6	  

september	  op	  de	  AIVE	  te	  Eindhoven 

Als een vervolg op de startbijeenkomst is een drietal 

werkbijeenkomsten gepland waarin een intensieve 

uitwisseling van ideeën tussen deelnemers plaats zal 

vinden. Deze werkbijeenkomsten zullen telkens een zelfde 

structuur hebben: 

1. voortgang totale EY-project 

2. thematische voordracht 

3. diepgaande bespreking van elk van de deelprojecten 

Vooral de komst van hen die daadwerkelijk betrokken zijn bij 

één of meer van de deelprojecten wordt hogelijk op prijs 

gesteld. 

De eerste werkbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 6 

september op de Akademie Industriële Vormgeving te 

Eindhoven. Adres: Elzentlaan 20, Eindhoven. Aanvangstijd 

13.30 uur scherp. Verwachte eindtijd 17.00 uur. 

 

Antwoordstrook:	  

Bijeenkomst op 6 september, vanaf 13.30 uur op de AIVE te 

Eindhoven 

0 Ja, ik zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst  

 op 6 september 

0 Nee, ik kan helaas niet aanwezig zijn  

 

Naam :        

 

Gelieve deze antwoordstrook terug te faxen naar: 070 

- 356 3721 
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Chronesthetics	  

'Denk om de esthetica als je voor duurzaamheid ontwerpt' 

zei Ezio Manzini op de O2 Event in Rotterdam. En Hans 

Achterhuis, die als lid van de Raad van Advies bij de 

startbijeenkomst aanwezig was, sloot zich daarbij aan. Hij 

vond in literatuur over milieu en ontwikkeling wel gegevens 

en aanbevelingen over duurzaam gedrag van consumenten 

en ook over de ontwikkeling van duurzame produkten, maar 

helemaal niets over het verband tussen die twee.  Esthetica 

en 'sustainability'  mijden elkaar. 

Eternally Yours probeert de begrippen met elkaar te 

verzoenen door onderzoek naar affectieve kwaliteiten van 

produkten en hun invloed op gebruiksduur  te stimuleren.  

De vraag is of er op dat gebied enige informatie te vinden is. 

Internet dient zich aan als mogelijkheid voor een letterlijk 

globale verkenning. Het mag dan een te grof medium zijn 

om nauwkeurige informatie op te sporen, het is heel goed 

bruikbaar om inzicht te krijgen in gangbare 

onderzoeksrichtingen.  Je hoeft maar wat zoektermen in te 

voeren en je ontdekt vanzelf op wat voor spoor je wordt 

gezet. 

Ik probeerde de grootste 'search engine', Lycos van de 

Carnegie Mellon Universiteit in Pittsburg. Dat is een 

dagelijks bijgewerkt bestand van enige miljoenen ingangen 

naar informatie. Als trefwoorden dienden: 'commodity 

(consumentenprodukt), durability, esthetics, design en 

environment in verschillende combinaties .  

De resultaten zijn nog teleurstellend. Echt tekenend is dat 

environment en esthetics helemaal niets oplevert. Durability 

met design levert een lijst van de meest uiteenlopende 

bedrijven op. Allemaal vinden ze hun spullen durable.  

Durability samen met esthetics blijkt wel iets op te leveren: 

informatie over tandheelkundige materialen. Als er één 

gebied is waar de betekenis van 'mooi' redelijk helder is, dan 

is het in de tandheelkunde. Misschien valt er iets van te 

leren. 

Het zou ook zo kunnen zijn dat er een nieuw duur woord 

nodig is, een naam voor de stal waar Eternally Yours 

informatie thuishoort: 'chronesthetica', tijd en schoonheid. 

Kijken of het over tien jaar in woordenboeken staat. 

EvH 

 

De	  startbijeenkomst	  in	  het	  

Vormgevingsinstituut. 

Op 25 april was het zover. Een bijeenkomst in het 

Vormgevingsinstituut was het officiële startsein van 

'Eternally Yours', een ambitieus meerjarig onderzoek naar 

de culturele duurzaamheid van produkten.  

 

Na het korte welkomstwoord door John Thackara, die 

ondermeer inging op de redenen van het 

Vormgevingsinstituut dit project te ondersteunen, sprak Ed 

van Hinte namens de projectgroep over de achtergronden 

van Eternally Yours. Produkten krijgen niet meer de kans 

oud te worden. 'De meeste consumentenprodukten worden 

vooral gemaakt voor het korte moment van de impulsieve 

koopbeslissing. Dat ze daarna snel aftakelen omdat ze in 

geen enkel opzicht betaalbaar zijn te repareren of op te 

waarderen, en vervolgens op de vuilnisbelt belanden, is 

regelrechte verspilling.' Eternally Yours wil ontwerpprincipes 

ontwikkelen voor cultureel duurzame produkten. Nadat in 

1993 de beschikbare kennis op dit gebied is 

geïnventariseerd (ook al in opdracht van het 

Vormgevingsinstituut) is nu het moment gekomen deze 

kennis verder te ontwikkelen. Hiervoor is een veertiental 

afstudeerprojecten en een vijfentwintigtal veronderstellingen 

geformuleerd. De deelnemers zullen de veronderstellingen 

toetsen aan de praktijk. In het komende anderhalve jaar zal 
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deze lijst continu veranderen, en - zo verwacht de 

projectgroep - resulteren in een serie verdedigbare 

stellingen. Elders in dit schrijven vindt u meer informatie 

over de voortgang van de afstudeerprojecten.  Het door Ed 

van Hinte gepresenteerde startdocument met ondermeer de 

veronderstellingen kan worden opgevraagd onder 

telefoonnummer 070-3658730. 

 

De structuur van het Eternally Yours-project werd toegelicht 

door Liesbeth Bonekamp. De afstudeerprojecten in deze 

eerste fase worden inhoudelijk ondersteund door 

gezamenlijke activiteiten zoals workshops en masterclasses. 

Aan het eind zal er een rapportage van het totaal worden 

geschreven. Vervolgens zal de kennis en ervaring worden 

verspreid. Een publikatie, een seminar en het World Wide 

Web zijn belangrijke instrumenten in deze tweede fase. Ook 

de derde fase begint zich langzamerhand af te tekenen. Het 

doel van deze fase is de kennis te implementeren in de 

dagelijkse ontwerp- en ontwikkelpraktijk. Gedacht wordt aan 

een aantal demonstratieprojecten. 

 

Erudiet en inspirerend was de bijdrage van Hans Achterhuis 

aan de startbijeenkomst. Eternally Yours gaat over de 

duurzaamheid van de relatie van de mens (de consument) 

tot zijn omgeving (de produkten). Achterhuis constateert tot 

zijn grote verwondering dat in de onlangs gehouden 

duurzaamheidsdebatten nergens die wisselwerking is 

genoemd. Het duurzaamheidsdebat gaat over zuinig gebruik 

van grondstoffen, over hergebruik van materialen, over 

regelgeving en over gebrek aan kennis. Het idee dat een 

ontworpen omgeving zelf iets duurzaams kan zijn ontbreekt 

volledig. De stedebouwkundige en architect Balotra (de 

inspirator van de Amersfoortse wijk Kattenbroek) benadrukt 

daarentegen de relatie tussen schoonheid en 

eeuwigheidswaarde. Op een zeker moment is er iets fout 

gegaan in onze cultuur. Hoe komt het dat huizen van het 

begin van deze eeuw duurzamer zijn dan die van na de 

tweede wereldoorlog? Duurzaam niet alleen in technisch 

opzicht. Ernst Schumacher schrijft in zijn verhandeling over 

'goed werk' dat mensen vroeger onderscheid maakten in 

vergankelijke werken en werken die voor de eeuwigheid 

waren. In alle voor-moderne culturen stonden deze 

'eeuwige' produkten buiten de economie. Kathedralen 

bijvoorbeeld werden gebouwd voor de eeuwigheid.  

Ook Hanna Arendt onderscheidt twee manieren van 

omgaan van mensen met hun omgeving. Arbeiden en 

werken. Arbeiden is het cyclische proces van het maken van 

vergankelijke zaken. Werken is het scheppen van een eigen 

wereld, het maken van dingen, gebouwen die blijvend zijn, 

die niet weer opgaan in de kringloop. Werken is een lineair 

proces. De klassieke ambachtsman werkte. In onze cultuur 

zijn arbeiden en werken in elkaar op gegaan, synoniem 

geworden. Wij streven niet meer naar produkten met 

eeuwigheidswaarde. 

 

Na de theorie komt de praktijk; na Achterhuis de studenten. 

De startbijeenkomst werd besloten met een korte 

presentatie van elk van de inmiddels gestartte 

afstudeerprojecten. Hieronder volgt een korte impressie van 

Ed van Hinte. 

 

Bevindingen	  

Eternally Yours draait nog niet lang genoeg om concreet 

toepasbare gegevens te hebben opgeleverd. Wel beginnen 

zich voorzichtig enige denkrichtingen af te tekenen. 

De eerste gaat over onderzoekmethoden. Angeline Hendriks 

van Vrijetijdswetenschappen, ze is jammer genoeg 

overgestapt naar een ander afstudeerproject, beschreef 

haar opzet om te achterhalen waarom sommige mensen 

thuis vakantie vieren. Haar iets te kunstmatige vaktaal kon 

niet verhullen dat een dergelijke genuanceerde methode 
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goed bruikbaar zou kunnen zijn om te achterhalen waarom 

precies mensen spullen weggooien. Of niet natuurlijk. De 

projectgroep beraadt zich op de mogelijkheden. 

De tweede ligt voor de hand en noemde ik al op de 

startbijeenkomst: levensduur van produkten en materialen 

hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan gebruik door steeds 

dezelfde persoon. Daarin schuilt een economisch belang 

voor bedrijven. Zij kunnen geld verdienen door produkten 

terug te nemen, daarin zoveel mogelijk toegevoegde waarde 

te handhaven en zo min mogelijk nieuwe waarde toevoegen 

en ze vervolgens met winst te verkopen voor hergebruik. 

Recycling, malen en opnieuw beginnen, wordt nog te veel 

gezien als de ideale oplossing. Niet malen en opnieuw 

beginnen kost minder energie. 

De derde, ook al genoemd,  hebben we te danken aan Anita 

Heister van de Akademie voor Indsutriële Vormgeving in 

Eindhoven. Zij verkende de mogelijkheden om gebruik van 

produkten te vertalen in mooie slijtage van het oppervlak 

van materialen die speciaal ontwikkeld zouden moeten 

worden. Dat blijkt heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. 

Dat wil zeggen je kunt wel een materiaal ontwikkelen dat 

mooi slijt, maar het resultaat is nooit meer dan een geinig 

effect. De paradox lijkt te zijn dat expres ingebouwde 

esthetische veroudering niet werkt, vanwege een gebrek 

aan authenticiteit. 

De voorlopige conclusie is dat esthetische veroudering niet 

als afzonderlijke eigenschap moet worden bekeken, maar 

als een welkome bijkomstigheid van andere gewenste 

kenmerken. Het zou wel zo kunnen zijn dat iemand die een 

nieuw materiaal ontwikkelt esthetische eigenschappen kan 

bijsturen. Anita zag in haar ervaringen genoeg reden om 

haar studie in een andere richting af te maken. 

Roy Gilsing, die als industrieel ontwerper afstudeert bij GE 

Plastics en de TU Delft bracht onbedoeld een interessant 

vraagstuk naar voren met zijn bespreking van de 'Spark' een 

kunststof toekomstscootertje dat zich aan modieuze trends 

zou kunnen laten aanpassen met schaaldelen in 

verschillende bedrukking. Bloemetjes, popsterren, strepen, 

of  houtnerf: alles kan. Afgezien van het punt dat je zo 

energie moet steken in recycling wordt zo nou net het 

vraagstuk van de materiaaluitdrukking van kunststof 

omzeild. Elke kunststofproducent is zich bewust van het 

slechte imago van zijn produkt en zoekt vervolgens de 

oplossing in vermommingstaktieken. Overigens heeft het 

gesignaleerde probleem ertoe geleid dat GE Plastics zich 

bezint op de mogelijkheid om daarvoor een afstudeerder 

van de Akademie in Eindhoven aan te nemen. 

Het laatste punt dat ik wil noemen komt van de studenten 

die zich met het onderwerp 'sustainable kitchen' hebben 

beziggehouden. Hun woordvoerder Jack van Dijk stelde dat 

wil een keuken met de tijd zijn waardigheid behouden dat je 

dat als ontwerper dan kan oplossen door hetzij een systeem 

met vervangbare panelen om met de mode mee te kunnen, 

hetzij neutrale ingehouden 'low key' vormgeving. Het is een 

binnen de ontwerperscultuur heel gangbare gedachte die 

kort neerkomt op: sober geometrisch = tijdloos. 

Dat dogma stel ik ter discussie. Volgens mij is er geen 

enkele aanwijzing dat ingehouden sobere vormgeving altijd 

langer meegaat dan het andere uiterste van expressieve 

exuberantie. Want dat is niet de essentie van de 

mogelijkheid tot het absorberen en weergeven van 

'belevenissen'. Er bestaan prachtige rijk versierde 

voorwerpen en gebouwen van honderden jaren oud. 

In het idee dat je aan produkten niet zou mogen kunnen zien 

wanneer ze zijn ontstaan, of dat je ze anders desnoods elk 

jaar een ander pak aantrekt, geloof ik niet.  Tot iemand de 

waarheid ervan kan aantonen. Er is niets op tegen als je aan 

een voorwerp kunt zien dat het uit de jaren negentig stamt, 

sterker nog: het is onmogelijk om dat te vermijden, omdat 

geen voorwerp los kan worden gezien van de context 

waarbinnen het is ontstaan. Esthetische veroudering draait 
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niet om mode, maar om kwaliteit en -wie weet- 

eigenzinnigheid. 

EvH 

 

Het	  EY-netwerk/mailinglijst	  

(Achterhuis), Technische Universiteit Twente Ter attentie 

van prof. dr H.J. Achterhuis, Postbus 217, 7500 AE 

Enschede   

(Bakker),  Aan de heer G. Bakker , Keizersgracht 518, 1017 

EK Amsterdam   

(Beckers), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. prof. T. 

Beckers Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 90153, 

5000 LE Tilburg   

(Bonekamp), Bureau Oak Ter attentie van Liesbeth 

Bonekamp, Schiedamsesingel 217, 3012 BC Rotterdam   

(Bont), Inter IKEA Systems BV Ter attentie van dhr. E. de 

Bont, Postbus 5093, 2600 GB Delft   

(Brezet), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. prof. H. 

Brezet Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft   

(Buijing), Stichting Ikea Foundation T.a.v. mw Buijing 

Gebouw Officia I, 2e etage, De Boelelaan 7, 1083 HJ 

Amsterdam   

(Crampton Smith), Royal College of Art Attention to Gillian 

Crampton Smith, Kensington Gore, London SW 7 2 EU  

England 

(Cuijpers),  Jacqueline Cuijpers , Havenstraat 5, 5611 VE 

Eindhoven   

(Dahles), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. mw dr H. 

Dahles Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 90153, 

5000 LE Tilburg   

(Dijk),  Jack van Dijk , Kleine Berg 55, 5611 JT Eindhoven   

(Duim), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. dhr drs R. van 

der Duim Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 90153, 

5000 LE Tilburg   

(Eelman), Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven Ter 

attentie van Nelleke Eelman, Postbus 2125, 5600 CC 

Eindhoven   

(Egmond),  Theo van Egmond , Boeroestraat 62, 1095 VS 

Amsterdam   

(Franken),  Ronny Franken , William Boothlaan 9b, 3012 VG 

Rotterdam   

(Gaver), Royal College of Art Attention to Mr Bill Gaver, 

Kensington Gore, London SW 7 2 EU  England 

(Gerner),  Moniek Gerner , Brugmanstraat 54, 5621 BZ 

Eindhoven   

(Gilsing),  Roy Gilsing , Schalk Burgerstraat 59, 2572 TP 

Den Haag   

(Goossens), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. dhr dr C. 

Goossens Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 

90153, 5000 LE Tilburg   

(Hafkamp), Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde Ter 

attentie van prof. dr W.A. Hafkamp, Postbus 1738, 3000 DR 

Rotterdam   

(Hartman), Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem Ter 

attentie van R. Hartman, Postbus 19408, 1000 GK 

Amsterdam   

(Hartog), Stichting Ikea Foundation T.a.v. dhr S. den Hartog 

Gebouw Officia I, 2e etage, De Boelelaan 7, 1083 HJ 

Amsterdam   

(Haye), De la Haye Design Ter attentie van Frans de la 

Haye, Kazernestraat 36 A, 2514 CT Den Haag   

(Heister),  Anita Heister , Boschdijk 456, 4522 PC 

Eindhoven   

(Hendriks),  Angeline Hendriks , Graafweg 197, 5213 AE 

Den Bosch   

(Herlaar), Ministerie van VROM, Dir. Gen. Milieubeheer Dir. 

Strategische Planning, afd. Strategieontw. T.a.v. mw C. 

Herlaar, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag   

(Hinte),  Ed van Hinte , Leyweg 627, 2545 GJ Den Haag   
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(Huijser), General Electric Plastics Ter attentie van Karel 

Huijser, Postbus 117, 4600 AC Bergen op Zoom   

(Hummels), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. mw 

C. Hummels Vakgroep Vormgeving, Jaffalaan 9, 2628 BX 

Delft   

(Jacobs), TU Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen De heer 

Prof. Ir. J.J. Jacobs, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft   

(Jans), Inter IKEA Systems BV Ter attentie van mw G. Jans, 

Postbus 5093, 2600 GB Delft   

(Jongejan),  Willeke Jongejan , Aalsterweg 50, 5615 CH 

Eindhoven   

(Kockelkorn), Technische Universiteit Twente Ter attentie 

van Petran Kockelkorn, Postbus 217, 7500 AE Enschede   

(Leede), Bureau Oak Ter attentie van Annelies de Leede, 

Schiedamsesingel 217, 3012 BC Rotterdam   

(Leeuw), Ministerie van VROM, Dir. Gen. Milieubeheer Dir. 

Industrie Bouw, Prod. en Cons./IPC 650 T.a.v. drs B. de 

Leeuw, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag   

(Leeuwen), Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven 

Ter attentie van dhr P. van Leeuwen, Postbus 2125, 5600 

CC Eindhoven   

(Man), Philips Corporate Design Ter attentie van dhr. ir K. 

de Man, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven   

(Manzini), Polytecnico di Milano/Dip. PPE Attention to Mr. 

Ezio Manzini, Via Bonardi 3, 20133 Milno  Italia 

(Marzano), Philips Corporate Design Ter attentie van dhr S. 

Marzano, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven   

(Meijkamp), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. dhr 

Rens Meijkamp Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 BX 

Delft   

(Muis), P/M Adv.bureau Produkt/Milieu T.a.v. Henk Muis , 

Postbus 237, 3960 BE Wijk bij Duurstede   

(Nauta),  Frans Nauta , Ferdinand bolstraat 2/1, 1071 LJ 

Amsterdam   

(Nes),  Nicole van Nes , Jacoba van Beierenlaan 39, 2613 

HX Delft   

(Nienhuis),  Anke Nienhuis , Geldropseweg 3c, 5611 SB 

Eindhoven   

(Odding), O dubbel d, projectorganisatie Ter attentie van 

Arnoud Odding, Laan van Meerdervoort 133a, 2517 AW 

Den Haag   

(Peters), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. mw M. 

Peters Vakgroep Vormgeving, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft   

(Ramakers), Items Ter attentie van Renny Ramakers, 

Postbus 15751, 1001 NG Amsterdam   

(Roze Santhagens), Ministerie van VROM, Dir. Gen. 

Milieubeheer Dir. Strategische Planning, afd. Strategieontw. 

T.a.v. mw L. Roze Santhagens, Postbus 30945, 2500 GX 

Den Haag   

(Rutjens), Ministerie van VROM, Dir. Gen. Milieubeheer Dir. 

Strategische Planning, Afd. Strategieontw. T.a.v. drs ing. 

A.A.J. Rutjens, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag   

(Rutten), Retail Management Centre Ter attentie van dhr T. 

Rutten, Harderwijkweg 3, 2803 PW Gouda   

(Smets), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. mw 

prof. dr G. Smets Vakgroep Vormgeving, Jaffalaan 9, 2628 

BX Delft   

(Smits),  Sigrid Smits , Grote Berg 87, 5611 KJ Eindhoven  

(Smits), Technische Universiteit Twente Ter attentie van 

Martijntje Smits, Postbus 217, 7500 AE Enschede   

(Spoor),  Vincent Spoor , Grote Bickerstraat 327, 1013 KS 

Amsterdam   

(Staal), Vormgevingsinstituut Ter attentie van Gert Staal, 

Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam   

(Strien),  Pieter van Strien , Jacoba van Beierenlaan 91, 

2613 JC Delft   

(Strietman), Ministerie van VROM, Dir. Gen. Milieubeheer 

Dir. Industrie Bouw, Prod. en Cons./IPC 650 T.a.v. drs H. 

Strietman, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag   

(Susani), Domus Academy Attention to Mr. Marco Susani, 

Strada 2 Edificio C2, Milanofiori, 20090 Assago  Italia 
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(Suyling), Hahn & Suyling Ter attentie van Peik Suyling, 

Lindenstraat 5, 1015 KV Amsterdam   

(Thackara), Vormgevingsinstituut Ter attentie van John 

Thackara, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam   

(Veen), Philips Corporate Design Ter attentie van dhr ir G.J. 

van der Veen, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven   

(Verbeek), Technische Universiteit Twente Ter attentie van 

Peter Paul Verbeek (TW-D321), Postbus 217, 7500 AE 

Enschede   

(Verhagen), Ministerie van Economische Zaken Ter attentie 

van dhr M.G.H. Verhagen, Postbus 20101, 2500 EC Den 

Haag   

(Wal), Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem Ter attentie 

van H. van der Wal, Postbus 19408, 1000 GK Amsterdam   

(Zijlstra), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. mw 

Gerda Zijlstra Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft   

(Zweers), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen T.a.v. dhr A. 

Zweers Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft   

 

 

Contactadres	  Eternally	  Yours:	  

P/m Adviesbureau Produkt en Milieu 

Ir Henk Muis 

Postbus 237, 3960 BE Wijk bij Duurstede 

Telefoon: 03435-72189 

Fax: 03435-77430 
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De	  projecten,	  stand	  van	  zaken	  dd	  31	  mei	  1995	  

 

Bedrijfsprojecten 

 

Werktitel   : Design for Use 

Betrokken bedrijf  : Inter IKEA Systems BV te Delft 

Betrokken opleiding : Faculteit van het Industrieel Ontwerpen, TU Delft 

Begeleiding opleiding : Rens Meijkamp, sectie Milieukunde.prof. J.Jacobs, vakgroep Vormgeving 

Student   : Pieter van Strien 

Geplande start  : juli 1995 

Accent   : kringlopen 

 

Beknopte toelichting 

Brede oriëntatie op verschillende 'terugname-scenario's'van de produkten van IKEA. Scenario's worden in kaart gebracht 

waarbij aspecten als: 'terugname van versleten of defecte onderdelen', 'opgeknapte produkten opnieuw verkopen', 

'statiegeldsystemen', 'het leasen van meubelen' etc aan de orde kunnen komen. Uiteindelijk resultaat kan een binnen een 

scenario uitgewerkt produktconcept zijn. 

 

 

Werktitel   : Repair and Upgrading 

Betrokken bedrijf  : Philips Corporate Design te Eindhoven. 

Betrokken opleiding : Faculteit van het industrieel ontwerpenTU Delft. 

Student   : Nicole van Nes 

Begeleiding opleiding : Gerda Zijlstra, sectie Milieukunde,prof. H.Brezet, sectie Milieukunde 

Geplande start  : 1995 

Accent   : kringlopen 

 

Beknopte toelichting 

De repareerbaarheid van produkten in relatie tot het'territorium van de gebruiker'. In hoeverre moet de toegankelijkheid van de 

'black box' worden vergroot zodat de gebruiker meer inzicht krijgt in de oorzaken van het falen van een produkt ? Betekent dit 

ook dat de binnenkant van een produkt zorgvuldiger ontworpen moet worden ?  
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Werktitel   : Ageing Surface  

Betrokken bedrijf  : General Electric Plastics, Bergen op Zoom 

Betrokken opleiding : Faculteit van het Industrieel Ontwerpen, vakgroep Vormgeving 

Student    : Roy Gilsing 

Begeleiding opleiding : prof. J.Jacobs 

 

Beknopte toelichting 

Het 'waardig oud worden' van produkten zal als toegevoegd onderwerp worden meegenomen in een al lopende 

afstudeeropdracht over een nieuw raamsysteen voor GEP. Een studie wordt gemaakt naar materiaaleigenschappen van 

kunststoffen in relatie tot esthetische veroudering en/of de kwaliteit van het  materiaaloppervlak.  

 

 

Werktitel   : Ageing Surface  

Betrokken opleiding : Akademie Industriele Vormgeving Eindhoven 

Student    : Sigrid Smits 

Begeleiding opleiding : Annelies de Leede 

Geplande start   : 1 mei 1995  

Accent   : anders consumeren 

 

Beknopte toelichting 

Gestoffeerde zitmeubels hebben een beperkte levensduur. Het zitmeubel wordt, na het vertonen van plaatselijke slijtages, 

afgedankt. Lederen bekleding die versleten is kan een meubel meer karakter geven. Kan dit effect ook bereikt worden bij 

gestoffeerde meubels ? Ontwerp een gestoffeerd zitmeubel waarbij de bekleding door gebruik meerwaarde krijgt. De 

constructie van het meubel en de stofsoort bepalen op den duur het uiterlijk van de bekleding. 
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Werktitel   : Delivery Shop ( Onder voorbehoud, nog in overleg ) 

Betrokken bedrijf  : Retail Management Center (RMC) te Gouda 

Betrokken opleiding : Studiecentrum Milieukunde Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Begeleiding opleiding : prof. dr. W.A.Hafkamp 

Beplande start  : Nog niet bekend 

Accent   : 'anders consumeren' 

 

Beknopte toelichting  

Het onderwerp 'Delivery Shop' sluit goed aan bij een door het RMC opgezet project rond 'wijkwinkels'. De basis van deze 

wijkwinkel bestaat altijd uit super- en versmarkt aangevuld met bijvoorbeeld postkantoor. Daarnaast wordt gekeken naar de 

lokale behoeften waarmee deze basis kan worden aangevuld. Teleshopping, huishoudelijke diensten maar ook de recreatieve 

markt kunnen binnen dit project aan de orde komen. 

 

 

Werktitel   : Idiosyncratic Information ( Onder voorbehoud, nog in overleg ) 

Betrokken bedrijf  : 'personal computer producent' 

Betrokken opleiding(en) : Faculteit van het Industrieel Ontwerpen TU Delft, vakgroep Vormgeving en mogelijk Royal    

College of Art,Londen  

Begeleiding opleiding : prof. G.Smets, Carolien Hummels, Mirjam Peeters, vakgroep Vormgeving 

Geplande start  : Nog niet bekend 

Accent   : 'anders consumeren' 

 

Beknopte toelichting. 

Contacten met bedrijf en opleidingen zijn nog in een beginstadium. Onderwerp zal gaan in de richting van het ontbreken van 

persoonlijk contact en het onvermogen tot het overbrengen van persoonlijke karaktertrekken in de huidige 

communicatiemiddelen. Valt hier wellicht iets uit te leren voor de huidige zich snel ontwikkelende informatietechnologieën ? 

    

Onderzoeksprojecten  

 

Werktitel   : Time and Dignity 

Betrokken opleiding : Faculteit van het Industrieel Ontwerpen TU Delft, Sectie Milieukunde en de vakgroep Vormgeving 

Student    : Mogelijk student van ontwerpopleiding uit België. 

Begeleiding opleiding : prof. G.Smets, Carolien Hummels en/of Mirjam Peeters, vakgroep Vormgeving 
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Geplande start  : zomer 1995 

Accent   : Anders consumeren: 'caring for objects' 

 

Beknopte toelichting 

 Hoe komen sommige produkten aan de twijfelachtige benaming 'tijdloos' te zijn ? Waar ligt het geheim in de 'persoonlijke band' 

die je met een  produkt kunt opbouwen ? Het resultaat van het onderzoek zal stof opleveren voor alle, onder het thema 

Eternally Yours opgezette, projecten. 

 

 

Werktitel   : Time and Dignity 

Betrokken opleiding : Akademie Industriele VormgevingEindhoven 

Student   : Theo van Egmond 

Begeleiding opleiding : Annelies de Leede 

Geplande start  : 1 mei 1995 

Accent   : 'caring for objects' 

 

Beknopte beschrijving 

We kunnen nog maar weinig hebben van produkten.Industriele processen hebben produkten gerationaliseerd en daarmee 

voorgoed varbannen naar hun tijdperk. Fabriek-af is af. Gerationaliseerde, zielloze produkten willen niet groeien en gaan 

onherroepelijk dood. Produkten met ziel zijn juist zo aardig, dan is fabriek-af nog niet af. Produkten met ziel groeien, als een 

rijpende peer op de fruitschaal, als een echte liefde, als nieuwe schoenen die wennen aan je voeten. Ontwerp een serie 

produkten die bij het verlaten van de fabriek nog een heel leven voor zich hebben.
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Werktitel   : No Travel Holiday 

Betrokken opleiding : Faculteit Vrijetijdswetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg. 

Begeleiding opleiding : dhr. C.Goossens, dhr. R v.d. Duim en/of mevr. H.Dahles. 

Geplande start  : zomer 1995 

Accent   : 'service concepten' 

 

Beknopte toelichting 

De vooronderstellingen dat wij óf in de toekomst meer 'vrije tijd' krijgen óf onze schaarse 'vrije tijd' op een steeds energie- en 

materiaalintensievere manier gaan invullen is aanleiding tot onderzoek naar mogelijke duurzame manieren van 

vrijetijdsbesteding.  

 

 

AIO-plaatsen 

 

Zowel aan de Technische Universiteit Twente als aan het Studiecentrum voor Milieukunde Erasmus Universteit zal naar 

aanleiding van het Eternally Yours programma een AIO-plaats worden gecreëerd. Onderzoeksformuleringen zijn nog niet 

bekend, wel mag worden verwacht dat deze zullen gaan over de Eternally Yours problematiek in relatie tot de achtergronden 

van de verschillende opleidingen. 

 

Universiteit Twente : prof. dr. H.Achterhuis, Peter Paul Verbeek (AIO-er) 

Erasmus Universiteit : prof. dr. W.Hafkamp 

 

 

Reeds afgerond project 

 

Werktitel   : Sustainable Kitchen 

Betrokken opleiding : Akademie Industriele Vormgeving Eindhoven 

Studenten  : Jack van Dijk, Vincent Spoor, Jacqueline Cuijpers, Anke Nienhuis 

Begeleiding opleiding : Paulus van Leeuwen 

 

Vier studenten van de Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven zijn op eigen initiatief gestart met het onderwerp 

'Sustainable Kitchen'. Ten tijde van de startbijeenkomst waren zij bezig met de laatste loodjes van hun afstudeerprojecten. 

Aspecten als; modulair systeem, verhuisbaarheid en aanpasbaarheid aan veranderende smaak kwamen aan de orde. 
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Introductie	  

Na een lange hete zomer is hier dan de tweede uitgave 

van de Eternally Yours Nieuwsbrief, als teken dat het werk 

weer begonnen is om onze duurzame gebruiksgoederen 

onsterfelijkheid te bezorgen. Niet dat we denken dat zoiets 

ooit echt bereikt zal worden, wel zijn we ervan overtuigd 

dat onze wereld behoefte heeft aan objecten die tijdens 

een langdurig en rijk leven op een waardige wijze oud 

worden en niet al bij de eerste de beste herfstige windvlaag 

als een dood blaadje neerdwarrelen. 

In deze editie treft u aan een verslag van een hele dag 

doorpraten over de kernvragen die Eternally Yours zich wil 

stellen, een overzicht van de stand van zaken bij de 

afstudeerprojecten en een artikel naar aanleiding van het 

verhaal dat Wim Hafkamp hield op onze werkvergadering 

van 6 september op de AIVE in Eindhoven over tangible 

products, totale proposities en strategische lussen alsmede 

het verkopen van non-produkten op non-markten. 

Inmiddels zijn ook twee promovendi aan de slag gegaan 

met aan Eternally Yours gerelateerde onderwerpen: Peter 

Paul Verbeek op de Universiteit Twente en Jan Looman op 

de Erasmus Universiteit. Meer hierover in dit nummer.  

Van 6 tot en met 11 november vindt op het 

Vormgevingsinstituut de derde aflevering plaats van Doors 

of Perception: info-eco. Eternally Yours verzorgt één van 

de 12 internationale workshops. Meer hierover kunt u lezen 

bij http://www.design-inst.nl/DOME. 

Net voor de zomer bereikte ons het prettige bericht dat het 

symposium en een publikatie over Eternally Yours die 

beide op het programma staan voor het najaar van 1996, in 

ieder geval doorgang vinden dank zij een gift van de 

Stichting Ikea Foundation in Amsterdam. Ook het 

Vormgevingsinstituut heeft toegezegd ons volgend jaar 

weer te steunen. We hopen van harte dat nu ook de 

Rijksoverheid zal besluiten om het werk van Eternally 

Yours niet alleen in woorden maar ook daadwerkelijk te 

ondersteunen. We houden u op de hoogte! 

Tenslotte nog dit: om naar participanten en potentiële 

financiers een duidelijker beeld te kunnen geven van 

Eternally Yours (“wie is Eternally Yours?”) hebben we 

besloten voor het eind van dit jaar een echte stichting te 

worden met als doelstelling: " het genereren en 

verspreiden van inzicht in het ontwerpen, produceren en 

gebruiken van, alsmede hiermee samenhangende 

dienstverlening rondom, duurzame gebruiksprodukten, die 

door hun kwaliteit en karakter uitlokken tot eeuwigdurend 

gebruik." Ziezo, die zit!  

 

Henk Muis, mede namens: 

Ed van Hinte, Liesbeth Bonekamp en Arnoud Odding 
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Uitnodiging	  werkbijeenkomst	  op	  25	  

oktober	  op	  de	  Technische	  Universiteit, 

Faculteit Industrieel Ontwerpen te Delft 

 

Adres: Jaffalaan 9, Delft, Zaal K 2.13 

Aanvangstijd 13.30 uur scherp. Verwachte eindtijd 17.00 

uur. 

 

Programma: 

1. voortgang totale EY-project 

2. thematische voordracht 

3. diepgaande bespreking van elk van de deelprojecten 

Vooral de komst van hen die daadwerkelijk betrokken zijn 

bij één of meer van de deelprojecten wordt hogelijk op prijs 

gesteld. 

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande antwoordstrook 

z.s.m.. te retourneren. 

 

Antwoordstrook: 

 

Bijeenkomst op 6 september, vanaf 13.30 uur op de AIVE 

te Eindhoven 

 

0 Ja, ik zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst  

 op 6 september 

0 Nee, ik kan helaas niet aanwezig zijn  

 

 

Naam :        

 

 

Gelieve deze antwoordstrook terug te faxen naar: 070 - 

356 3721 

 

Marketing	  en	  milieu	  

(Verslag van de voordracht van prof. Wim Hafkamp op 6 

september) 

  

Vroeger was het simpel, een ondernemer maakte 

produkten die hij vervolgens op de markt bracht alwaar 

consumenten ze wel of niet gingen kopen. Onbedoeld 

werden daarnaast ook non-produkten (afval, emissies etc.) 

en on-diensten (lawaai) geproduceerd die op zogenoemde 

non-markten terecht kwamen. De omvang van non-

produkten op de non-markten nam enorm toe en er volgde 

een reactie van diverse partijen als consumenten, milieu-

organisaties en overheden. Steeds méér bemoeienis van 

méér verschillende partijen hadden vervolgens een groei 

van de bedrijfsomgeving tot gevolg.  

In de laatste 7 tot 8 jaar is daarbinnen een geweldige 

dynamiek ontstaan waarbij de ondernemer tegelijk zijn heil 

zocht in R&D op het gebied van LCA, MPO, IKB, en zich 

ging bezighouden met al dan niet reële groene marketing. 

 

Vroeger was het simpel, je maakte als ondernemer een 

produkt (bijvoorbeeld cola, een zoet bruin drankje) en dat 

verkocht je. Gaandeweg werd echter de verpakking, in 

ruime zin, steeds belangrijker en bestond het te verkopen 

tastbare produkt niet meer alleen uit de cola maar ook uit 

de fles en het etiket. Vervolgens werd het tastbare produkt, 

door middel van reclame, sponsoring etcetera omsponnen 

met een web van betekenissen, associaties, emoties.  

Tegenwoordig komt daar ook nog bij dat de ondernemer 

rekening moet gaan houden met de bemoeienis van de 

verschillende partijen en de publiciteit die daarbij ontstaat 

(denk aan de Brent Spar affaire). De consument neemt ook 

deze indrukken mee bij de aankoop van produkten. Als 

ondernemer moet je daarom een visie hebben, 

bijvoorbeeld op de waarden die in onze maatschappij leven 
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en van daaruit een 'ondernemersmissie' bepalen alvorens 

je een produkt op de markt brengt. Het geheel van tastbaar 

en immaterieel produkt wordt 'de totale propositie' 

genoemd.  

 

Op een geformuleerde missie laat je eerst eens een 

externe analyse los (“is er een markt, wie zijn mijn 

concurrenten?”) en vervolgens een interne analyse (“wat 

kunnen wij en willen wij?”. Vervolgens ga je een lijst maken 

van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen 

(SWOT-analyse) en tenslotte laat je een strategische 

analyse op het voorgaande los die uit moet monden in een 

keuze voor een bepaalde propositie (of niet wanneer je 

moet concluderen dat het een mission impossible betreft). 

Dit alles heet de strategische 'loop'. Daarna moet je het ook 

nog allemaal echt gaan doen: eerst een actieplan maken 

waarin je alle P’s specificeert (produkt, prijs, plaats, 

promotie,...), dan een tijdplanning en begroting maken, de 

daadwerkelijke uitvoering ter hand nemen en tenslotte de 

doorlopen stappen, op basis van monitoring, evalueren en 

rapporteren. Dit kan leiden tot een bijstellen van het 

actieplan of zelfs het afbreken daarvan. In het laatste geval 

begin je gewoon weer helemaal van voren af aan. 

 

De opvattingen van de consument, haar waardenoriëntatie, 

houding, gedragsintenties en (koop)gedrag, worden 

behalve door de propositie van de ondernemer, door 

allerlei andere factoren beïnvloedt. De ondernemer hecht 

er groot belang aan om consumenten aan zich te binden 

en steeds méér bedrijven proberen nu een beeld van 

zichzelf te scheppen (corporate identity) als betrouwbare, 

integere ondernemers die erg hun best doen om hun 

produkten nog beter en verantwoorder te maken. 

Eternally Yours gaat in essentie over het gedrag van 

gebruikers in relatie tot de levensduur van produkten. Uit 

het voorgaande wordt duidelijk dat naast ontwerpers ook 

ondernemers en hun marketing hier een belangrijke rol in 

kunnen hebben en die te maken heeft met de 

wisselwerking tussen 'consumentengedrag' en de 'totale 

propositie' van een produkt. Vanuit marketing-oogpunt zijn 

de implicaties van milieufactoren, zoals langere 

levensduur, van belang. Eternally Yours is daartegenover 

geïnteresseerd in uitbreiding van de propositie tot na het 

moment supreme van de koopbeslissing. Daarvoor moet 

misschien een nieuw begrip worden geïntroduceerd. 

HM 

Onsterfelijk	  

Waar ging het ook alweer precies om? Dat was de vraag 

waarover het Eternally Yours projectteam op 13 juli de hele 

dag discussieerde in Wijk bij Duurstede. Want door het 

opzetten van afstudeeropdrachten en fondsenwerving was 

het eigenlijke thema enigszins in de verdrukking geraakt. 

Het antwoord is verrassend eenvoudig: Het Onsterfelijke 

gebruiksprodukt. Dat is de spits van de toren waarvoor we 

de materialen en het bouwproces moeten ontwikkelen. En 

dat is toch weer behoorlijk ingewikkeld, al was het alleen 

omdat er diensten nodig zijn als complement en omdat er 

andere organisatievormen en andere marktstrategieën 

nodig zijn. 

 

Het Eternally Yours-programma begon met de gedachte 

dat er meer kennis nodig was over verlenging van de 

levensduur van produkten. Alles wat je kunt doen om ze 

langer mee te laten gaan kan bijdragen aan het voorkomen 

van verspilling van grondstoffen en energie. En mochten 

zich ontwikkelingen voordoen die het gebruik van een 

bepaald apparaat efficiënter maken, in termen van 

vervuiling en energieverbruik, dan zou de verspilling bij 

opwaardering minimaal moeten zijn.  
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Levensduurverlenging dus, van produkten en onderdelen. 

Maar daarbij ging het niet zozeer om de technische 

aspecten, want daarover is genoeg vastgelegd in 

werktuigbouwkundige begrippen als vermoeiingssterkte of 

slijtvastheid. Nee, de psychologie van gebruikers is de spil 

waar alles om draait. Wat voor eigenschappen van hun 

spullen drijven hen ertoe ze op zeker moment te dumpen, 

of juist niet? Wat bepaalt de band die iemand met spullen 

heeft? Er kwamen nader uit te werken begrippen naar 

boven als repareerbaarheid, mogelijkheid tot technisch 

opwaarderen, weerbarstigheid, en vooral het vermogen 

van objecten en materialen gebeurtenissen in de tijd te 

absorberen en te weerspiegelen. 

 

Gebruiksprodukten 

In principe kunnen zulke termen worden losgelaten op alle 

mogelijke voortbrengselen van de mensheid, van 

aardappelmesje tot zweefvliegtuig en van zakdoek tot 

apotheek. Maar dat heeft niet in alle gevallen evenveel zin. 

Het belangrijkst zijn de zaken die in grote aantallen worden 

geproduceerd, verkocht, gebruikt en na verloop van (vaak 

te weinig) tijd weer weggedaan. Dat impliceert dat ze in de 

meeste gevallen voor het publiek bestemd zijn, maar dat 

ook professionele maar niet specialistische 

massaprodukten, die zowel bij particulieren als bedrijven 

terechtkomen, binnen het gebied van Eternally Yours 

vallen. Kapitaalgoederen en gebouwen vallen uit de boot. 

De inzichten die binnen Eternally Yours ontstaan kunnen 

overigens wel degelijk van toepassing blijken op de 

voortbrengselen die in eerste instantie buiten het 

onderzoekskader vallen. 

De produkten waarom het vooral gaat worden meestal 

aangeduid met het woord 'consumptiegoederen'. Het deel 

'consumptie-' suggereert al dat het verschil tussen gebruik 

en verbruik behoorlijk aan het vervagen is. Binnen het 

Eternally Yours-programma moet de nadruk helemaal 

komen te liggen op het gebruik. Je kunt er dan over twisten 

of je moet spreken van 'gebruiksobjecten', '-voorwerpen', '-

artikelen', of '-produkten'. Elke variant roept bij iedereen 

weer andere associaties op. De laatste term lijkt voorlopig 

de meest neutrale. 

 

Computers 

Een verschijnsel dat de wereld in een blitz verovert, te 

weten elektronische informatieverwerking, draagt naast alle 

voordelen die het heeft, bij aan de vervluchtiging van onze 

omgeving. Van een elektronisch document bijvoorbeeld is, 

zoals de zaken er nu voorstaan, niet af te lezen wat zijn 

status is in het proces van zijn eigen ontstaan en wat het 

onderweg allemaal heeft doorgemaakt. Vandaar dat 

informatie zich binnen het Eternally Yours-programma in 

eerste instantie aftekende als een apart onderwerp.  

Nadere analyse heeft geleid tot de constatering dat dit niet 

terecht is. Elektronische informatieverwerking gebeurt 

uiteindelijk met apparaten en is daarom te beschouwen als 

de functie van elektronische gebruiksprodukten. En dat is 

zeker een type produkten dat bijzondere aandacht verdient, 

want als iets een korte levensduur beschoren is, dan is dat 

wel een computer. 

Hij vertoont vele tekortkomingen. Als een 'traditioneel' 

rekentuig er bijvoorbeeld de brui aan geeft, dan verandert 

hij in een doos met onoplosbare raadsels. Er is beperkte 

mogelijkheid voor technische verbeteringen en 

vernieuwingen in de vorm van in te bouwen kaarten en 

randtoeters en -bellen, maar het koetswerk oogt al na korte 

tijd vervuild en versleten. Schoonmaken is door 

verkleuringen en onbereikbaarheid van hoeken en gaten 

onbegonnen werk.  

Verder lijkt hij zijn definitieve verschijningsvorm te hebben 

gevonden. Maar het arsenaal aan functies dat hij kan 
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vervullen, van vluchtsimulator tot tekstverwerker en 

teleconferencing-device, is niet terug te vinden in de 

ingeburgerde schrale user-interfaces, evenmin als de 

motorische vaardigheden waarover mensen beschikken. 

Steevast duikt in Science Fiction (TRON, Neuromancer, 

Adidas reclamespot) het digitaliseren van mensen en 

omgevingen op. Het omgekeerde, materialisatie van 

digitale informatie, blijft onderbelicht. Maar juist verkenning 

van dat gebied kan aangrijpingspunten bieden om de 

wisselwerking met de gebruiker en de daarvoor benodigde 

apparatuur meer 'persoonlijkheid' te geven. Het gebruik is 

nog veel teveel een inspannend cybernetisch spel met 

getuur en beheersing van spierspanning. Daarop doelde 

multimedia-kunstenaar Brian Eno toen hij in een interview 

met WIRED zei, dat er meer fysicaliteit, meer Afrika in 

computers moet. dat zegt ie trouwens al jaren. 

Tijdens Doors of Perception 3 met als thema 'info-eco' en 

als motto 'on matter' zal Eternally Yours een workshop 

verzorgen. De eco-info-grondgedachte, die op zich weinig 

met Eternally Yours te maken heeft, is dat verrijking van 

telecommunicatie persoonlijk transport tenminste voor een 

deel overbodig kan maken. Maar verrijking van 

telecommunicatie is een uitstekend handvat voor de 

heroverweging van het concept van computers en 

telefoons, met als doel onsterfelijke 

communicatiemachines. 

 

Onsterfelijk 

De filosofe Hannah Arendt, door Hans Achterhuis geciteerd 

op de startbijeenkomst, reikt meer argumenten aan voor 

levensduurverlenging met haar onderscheid tussen 

'arbeiden' en 'werken'. Het eerste betreft alle dagelijks, 

wekelijks, maandelijks, of per seizoen of per generatie 

terugkomende bezigheden die inherent zijn aan leven: 

eten, huishouden, zaaien en oogsten, paren. Werken 

daarentegen is het tot stand brengen van de materiële 

context waarbinnen we bestaan. We creëren bouwwerken 

en maken voorwerpen en werktuigen. Voor de eeuwigheid, 

want dan geven ze houvast en stabiliteit - een sleutelwoord 

- aan onze omgeving en maken ze ons vertrouwd met de 

wereld. Dat geeft rust. 

In de huidige cultuur lijkt het begrip 'werken', zoals Arendt 

het definieert teveel op 'arbeiden'. Alles draait om telkens 

weer en steeds meer nieuwe dingen maken en verkopen. 

Een lange levensduur past niet in deze cyclus. Om maar 

wat te noemen: reparatie van een kapotte elektrische 

wekker is botweg even duur als de aanschaf van een 

nieuwe. 

Een tegenargument zou kunnen zijn dat de mensheid juist 

behoefte heeft aan de prikkels die snelle verandering 

veroorzaakt en helemaal niet aan de rust van een stabiele 

omgeving. Dat blijkt immers dagelijks. Misschien moeten 

we wel gewoon zorgen dat de wegwerpcultuur minder 

schadelijk wordt: de kartonnen wegwerpkoffiezetter. Er 

schijnen mensen te zijn die elke drie jaar een nieuwe 

keuken aanschaffen. Daartegen kun je aanvoeren dat er nu 

weinig keus is. Persoonlijkheid en degelijkheid zijn schaars 

in de wereld van gebruiksprodukten. Alleen al daarom is 

onderzoek naar de mogelijkheden van 

levensduurverlenging de moeite waard. 

De 'core business' van Eternally Yours wordt daarmee 

'kennis over het ontwikkelen van gebruiksprodukten voor 

de eeuwigheid'. Of liever 'kennis over het ontwikkelen van 

onsterfelijke gebruiksprodukten', want net als de goden uit 

de oudheid worden ze geboren en gaan daarna botweg 

niet meer dood. Ze zijn niet eeuwig in de zin dat ze 

eenvoudig altijd hebben bestaan, maar hebben een 

oorsprong. Misschien ten overvloede: onsterfelijk is een 

metafoor. Want niets is echt onsterfelijk. Het beeld geeft 

aan dat het gaat om het behoud van vitale waardigheid 



Eternally	  Yours	   	  	  	  	   <It	  is	  time	  for	  a	  new	  generation	  of	  products,	  	  

that	  can	  age	  slowly	  and	  in	  a	  dignified	  way,	  that	  can	  become	  our	  partners	  in	  life	  and	  support	  our	  memories...>	  Ezio	  Manzini	  
	   	  

Stichting	  voor	  cultureel	  duurzame	  produktontwikkeling	  

 
Nieuwsbrief	  

[N9502] 
 

pagina	  18	  

 

zoals mensen haar beleven en niet alleen om de kale 

functie. 

Als we 'het onsterfelijke produkt' beetpakken als zat het in 

het midden van een tentzeil en het vervolgens 

omhoogtrekken, dan komen de verwante onderwerpen op 

het doek vanzelf mee. Alles waarmee binnen het Eternally 

Yours-programma wordt geëxperimenteerd en alles wat 

wordt onderzocht en geanalyseerd moet op één of andere 

manier in verband te brengen zijn met dingen die oneindig 

lang meegaan. 

De implicatie van de keuze van dit uitgangspunt is enig 

snoeiwerk in de lijst ideeën voor afstudeeropdrachten. 

Onderwerpen als 'no travel holiday' of 'memory editing' 

kunnen nog zo ecologisch verantwoord of zakelijk 

interessant zijn, het is de vraag of ze misschien niet beter 

binnen een ander kader kunnen worden uitgewerkt. Aan de 

andere kant bieden de consequenties van het onderzoek 

naar 'het onsterfelijke gebruiksprodukt' legio 

aanknopingspunten om andere nieuwe onderzoek- of 

ontwerp-problemen te bedenken. 

 

De band met produkten 

De VPRO zond onlangs vijf afleveringen uit van een serie 

over woninginterieurs. Verplichte kost voor ontwerpers. 

Telkens kwamen er twee aan bod. Eén betrof een interieur 

dat je op het eerste gezicht typisch 'Eternally Yours' zou 

kunnen noemen. De bewoners hadden het over hun oude 

boerderij die 'echt' was (de balken waren aangevreten door 

varkens), in tegenstelling tot de nieuwbouwwoning waar ze 

eerst hadden gewoond. Verder zat de huisvader in een 

lederen fauteuil die nog van zijn opa was geweest en wiens 

spook er bij wijze van spreken nog steeds zijn pijp zat te 

roken. En zijn echtgenote wist te melden dat haar kroost 

deuken in het blad van de salontafel had gemaakt, maar 

dat dat niet erg was, want dat je dat bleef zien bracht 

allerlei gebeurtenissen in herinnering. 

Benauwend romantisch allemaal, maar wel een 

voortreffelijke aanleiding om te inventariseren wat voor 

soorten band mensen met hun spullen kunnen hebben: 

• Functioneel: het produkt moet zijn kunstje perfect doen, 

zonder onvergeeflijke ergernissen op te roepen. 

• Emotioneel/associatief: het voorwerp als oproeper van een 

persoonlijke herinnering. Valt buiten de competentie van 

ontwerpers. 

• Gevoelsmatig: niet emotioneel, maar eerder dat je het mist 

als het weg is dan dat je je voortdurend van de 

aanwezigheid bewust bent -zoals een goede bassist, die je 

niet hoort, maar die je mist als ie ophoudt. 

• Esthetisch: gevoelsmatige onberedeneerbare voorkeur, 

door kleur, vorm, detaillering 

• Ritueel (arbeid): zich afspelend in de tijd, tijdens ingesleten 

gebruik 

• Gewennings-: zich ontwikkelend in de tijd door steeds weer 

gebruiken, poetsen, onderhouden, repareren (op zich weer 

rituelen). Een band behoeft onderhoud 

• Intellectueel/platonisch: het idee achter het produkt spreekt 

aan. Beredeneerde voorkeur voor bepaalde aspecten: 

vernuft, stijl. 

• Historisch: in familiebezit: 'hoor je te houden' 

• Economisch: produkt vertegenwoordigt materieel 

vermogen 

• Prestige: produkt vertegenwoordigt maatschappelijke 

status 

 

De band die mensen met hun gebruiksprodukten hebben is 

geen constant gegeven, maar verandert in de tijd. 

Journalist H.J.A. Hofland bijvoorbeeld, trekt de lijn van 

'dierbaarheid' via 'nostalgie' naar 'antiek'. Eternally Yours 

beoogt greep te krijgen op die verandering. Tot nu toe 
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beschikken we alleen over vermoedens: dat de 

mogelijkheid tot zelf keuzes maken in de verschijningsvorm 

de band in het begin sterker maakt, en dat de mogelijkheid 

tot onderhoud en reparatie dat in latere stadia doet. En dat 

gebruikte materialen de tijd moeten kunnen doorstaan. 

Verder kun je misschien zeggen dat de waardering voor 

oude dingen niet afhankelijk moet zijn van kennis over het 

verhaal erachter. De leunstoel moet ook karakter hebben 

zonder het spook van de opa. 

 

Reorganisatie 

Voor de organisatie en de 'mission' van industrieën heeft 

produktie van onsterfelijke gebruiksprodukten flinke 

consequenties. Zij kondigen zich nu al aan door de op 

handen zijnde terugnameplicht en het daarvoor benodigde 

logistieke concept voor 'remanufacturing', dat treffende 

overeenkomsten blijkt te vertonen met de omloop van 

papiergeld. Het ligt voor de hand dat er met 

remanufacturing meer te verdienen is naarmate er minder 

handelingen en bewerkingen voor nodig zijn. Dat stelt 

produkten en onderdelen met een lange levensduur in een 

gunstig daglicht. 

Afgezien hiervan heeft fabricage van zulke produkten 

grosso modo twee gevolgen die alleen zijn te compenseren 

door de ontwikkeling van nieuwe diensten. In de eerste 

plaats zijn produkten die concurreren in kwaliteit, 

persoonlijkheid en levensduur kostbaarder. En omdat 

mensen nu eenmaal op korte termijn denken zullen ze 

kiezen voor prijsvoordeel, ook als het duurdere produkt in 

termen van afschrijving goedkoper is. De Philips Alessi 

kofiezetter bijvoorbeeld heeft een hoge gebruikskwaliteit en 

is degelijk en goed gedetailleerd in vergelijking met de rest 

van het aanbod. Maar hij is ook drie tot vier keer zo duur. In 

de tweede plaats krimpt de vervangingsmarkt fors, een 

probleem waar vleugelfabrikant Steinway. concreet 

tegenaan loopt, want het leeuwedeel van de in de 

afgelopen eeuw geproduceerde instrumenten is nog steeds 

in gebruik. Dat geeft al aan dat de markt voor tweedehands 

produkten zal groeien. 

Het eerste probleem is te ondervangen door alternatieven 

voor het huidige kopen te genereren. De ene mogelijkheid 

is het ontwikkelen van financiële arrangementen. Zo 

bestaat er al een spaarlicht-abonnenement, waarbij 

gebruikers tegen betaling van een vast bedrag verzekerd 

zijn van verlichting. Ook voor andere produkten met een 

lange levensduur valt zo'n regeling te overwegen. Verder 

valt misschien te denken aan een huurkoopregeling waarbij 

het rentepercentage afhangt van de garantieperiode. De 

andere mogelijkheid is gezamenlijk gebruik van produkten. 

Voor wasmachines is dat een oude gedachte. En bij auto's 

is er een duidelijke trend in die richting, zoals een 

toenemend aantal gezinnen dat een auto deelt. Het is 

aannemelijk dat produkten voor gezamenlijk gebruik een 

nieuwe marktaanpak vragen en dat ze er anders uit zullen 

gaan zien, al was het alleen omdat de functionele eisen 

anders zijn. Het kernprobleem is steeds dat het beeld van 

wat 'duur' is moet veranderen. 

Het tweede probleem impliceert dat bedrijven hun 

produktie van goederen met diensten zullen moeten gaan 

combineren. Zo zullen ze zich met transport en opslag van 

teruggenomen produkten moeten bezighouden. Daarnaast 

zullen ze reparatie en onderhoud ter hand kunnen nemen. 

Verder is het denkbaar dat ze elkaar aanvullende 

produkten en diensten gaan leveren. 

Dat de markt voor tweedehands produkten groeit verlangt 

dat er op dat gebied nieuwe diensten ontstaan. Reparatie 

en reiniging liggen voor de hand. Daarnaast is een 

informatiesysteem voor tweedehands onderdelen nodig. 

Voor auto's bestaat dat al. Het grootste probleem van 

tweedehands artikelen is waarschijnlijk hun status, die 
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mede een gevolg is van het gebrek aan levenslust waaraan 

ze al leden toen ze nog nieuw waren. Niettemin behoeft het 

verhogen van de status van gebruikte produkten aandacht. 

Want Eternally Yours richt zich op produkten die zo lang 

mogelijk blijven voldoen. En dat hoeft niet steeds voor 

dezelfde gebruiker te zijn. 

EvH 

 

Afstudeerprojecten 

Zes Eternally Yours afstudeerprojecten zijn in een meer of 

minder ver gevorderd stadium. De studenten van de 

Akademie Eindhoven doen in november eindexamen. Voor 

de studenten van de TU Delft zal dit met uitzondering van 

Roy Gilsing volgend jaar worden. Nog drie 

afstudeerprojecten bevinden zich in de opstartfase: 

'Idiosyncratic Information', 'Time and Dignity' en 'Delivery 

Shop'. Van de lopende zes afstudeerprojecten volgt hier 

een beknopt verslag naar aanleiding van de 

werkbijeenkomst op 6 september jl.  

 

'Ageing Surface', Sigrid Smits, Akademie Industriele 

Vormgeving Eindhoven. 

In tegenstelling tot de bevindingen van Anita Heister stelt 

Sigrid dat een min of meer geleide slijtage wel degelijk 

meer kan zijn dan een geinig effect. Natuurlijke slijtage zou 

je daarbij moeten respecteren en niet kunstmatig 

versnellen. Zij onderzoekt nu de 

verouderingsmogelijkheden van velours, óók in relatie tot 

de constructie van een meubel. Het resultaat zal bestaan 

uit een stof- én een meubelontwerp. 

 

'Repair and Upgrading' Nicole van Nes, Industrieel 

Ontwerpen TU Delft i.s.m. Philips Corporate Design 

Het project bevindt zich nog in een verkennend stadium 

waarin Nicole onder andere een inventarisatie van 

'afdankredenen' maakt. Er kunnen verschillende redenen 

zijn: het produkt verandert (stuk, veroudering..), de 

omgeving verandert (huis, vrienden...) of de omgeving 

verandert (behoefte, voorkeuren, salaris...). Uiteindelijk wil 

zij in een produktvoorstel laten zien hoe de reparatie en/of 

upgrading door Philips kan worden aangeboden aan de 

consument. 

 

'Design for Use' Moniek Gerner, Akademie Industriele 

Vormgeving Eindhoven i.s.m. Pastoe BV te Utrecht. 

Dit project werd nog niet eerder aangekondigd. Moniek 

houdt zich bezig met het ontwerpen van een 'leasemeubel'. 

Een enquête onder bezoekers van een Kunstuitleen te 

Amsterdam leverde onder meer op dat veel mensen een 

meubel een tijdje op proef willen of dat ze wel eens een 

ander meubel willen zonder daar direct al teveel geld aan 

uit te geven. Ook vond zij een 2-deling tussen het leasen 

van een 'extravagante avondjurk'(nodig voor even) en het 

'blauwe mantelpakje' (een basismeubel voor lange tijd). Als 

eindprodukt kiest zij voor het ontwerpen van een 

'extravagante avondjurk'onder de meubels: een 'chaise 

longue'. 

 

'Ageing Surface',Roy Gilsing, Industrieel Ontwerpen TU 

Delft i.s.m. General Electric Plastics te Bergen op Zoom. 

Roy studeert af op het ontwerp van een raamkozijn en stelt 

dat een duurzaam produkt in de eerste plaats voldoende 

kwaliteit moet bezitten zowel in technische als in 

esthetische zin. Door het creëeren van een secundaire of 

tertiaire functie wordt het produkt een 

levensduurverlengende meerwaarde meegegeven.Enkele 

ideëen: hergebruik van een raamprofiel bijv. in een 

wissellijst. Raam als memohouder of whiteboard, als luifel, 
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ingebouwd verlichtingssysteem, als droogrek.Temperatuur 

veranderlijk pigment in kunststof etc. Als resultaat wil hij 

een PvE opstellen waarin algemene eisen voor een 

levensduurverlengende meerwaarde van het raam worden 

opgenomen. 

 

'Design for re-Use'Pieter van Strien, Industrieel Ontwerpen 

TU Delft i.s.m. Inter IKEA Systems te Delft. 

De werktitel Design for Use werd al snel veranderd tot 

"Design for re-Use" die meer overeenstemt met de 

opdracht. Pieter brengt eerst verschillende 

produktterugname scenario's in kaart. Vervolgens zal hij 

nagaan welke produktgroepen het meest in aanmerking 

komen voor de verschillende scenario's, en welke politieke 

en bedrijfsstrategische factoren een rol spelen. Uiteindelijk 

wil hij met behulp van de informatie een kansrijk scenario 

selecteren (of genereren?) waarbinnen hij één 

voorbeeldprodukt zal ontwerpen. 

 

'Time and Dignity', Theo van Egmond, Akademie 

Industriële Vormgeving te Eindhoven. 

Helaas was Theo niet op de bijeenkomst aanwezig. In de 

volgende nieuwsbrief zal het resultaat van zijn 

opdracht;'Ontwerp een serie produkten die bij het verlaten 

van de fabriek nog een geheel leven voor zich 

hebben'worden gepresenteerd. 

Promovendi	  

Inmiddels zijn er ook twee AiO-projecten met sterk aan het 

Eternally Yours relaterend onderwerp gestart. Beiden 

komen vanuit geheel andere disciplines dan die van het 

produktontwerpen namelijk: milieu- en techniekfilosofie en 

marketing en bedrijfseconomie. Hier volgt een korte 

introductie van de beide projecten. 

 

Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde, Promovendus, 

drs. Jan Looman, bedrijfseconoom. Promotor, prof.dr.W. 

Hafkamp. Inleiding/motivatie: 

De projecten Ecodesign, Milion en Promise hebben 

aangetoond dat economie en milieu hand in hand kunnen 

gaan bij het ontwikkelen van schonere produkten. Deze 

projecten hadden echter overwegend een intern karakter 

en zijn met name gericht geweest op preventie van 

materialen, energiebesparing e.d.  

Het Eternally Yours-programma stelt levensduurverlenging 

van produkten centraal en betrekt hierbij tevens de 

consument. Hierdoor verkrijgt het programma een 

belangrijke (vernieuwende) meerwaarde ten opzichte van 

genoemde en lopende projecten.  

Onderzoeksgebied: 

De inbreng van ESM in het Eternally Yours-programma zal 

overwegend betrekking hebben op de relatie tussen de 

onderneming en haar omgeving met betrekking tot 

produktontwikkeling en milieu. In het bijzonder gaat het 

hierbij om mogelijke spanningsvelden, win-win-situaties 

en/of tegenstellingen tussen ondernemingen en 

consumenten met betrekking tot levensduurverlenging van 

produkten. De toekomstige 

producentenverantwoordelijkheid en diverse 'nieuwe'  

ontwikkelingen op het gebied van huren, leasen, 

hergebruik, statiegeldregelingen, lenen, ruilen, gezamenlijk 

gebruik, etc. bieden hiervoor interessante 

aanknopingspunten. De praktijktoetsing wordt mede 

mogelijk gemaakt door de bestaande contacten met 

bedrijven in het Eternally Yours programma.  

 

Universiteit Twente, faculteit Wijsbegeerte en 

Maatschappijwetenschap, promovendus, ir.Peter-Paul 

Verbeek. Promotor: prof.Hans Achterhuis  

Inleiding: 
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De hoofdvraagstelling van het onderzoek luidt: 'Hoe 

kunnen techniekfilosofie en milieu-ethiek zodanig op elkaar 

worden betrokken dat zij een bredere invulling geven aan 

'duurzaam ontwerpen' dan gangbare beperkt-instrumentele 

en puur milieukundige benaderingen als 

LevensCyclusAnalyse (LCA) en Integraal Ketenbeheer? 

Onderzoeksgebied: 

Het onderzoek stoelt op twee poten: een 

techniekfilosofische en een milieufilosofische. 

Verschillende hedendaagse Amerikaanse techniekfilosofen 

worden geïntroduceerd. De ingang in de problematiek van 

het 'duurzaam ontwerpen' zal worden gezocht in 

een'filosofie van het technologisch artefact'. Een belangrijk 

bestanddeel hiervan moet bestaan in 'een verheldering van 

het aandeel dat artefacten kunnen hebben in de betekenis 

waarin de werkelijkheid aan ons verschijnt'. Ofwel, welke 

invloed hebben de dingen die ons omringen op de manier 

waarop wij onze omgeving ervaren? En, wat kan hieruit 

worden geleerd voor het 'duurzaam ontwerpen'? 

LB 
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datum 31 januari 1996 

Eternal	  Paradox	  

Het architectuurtijdschrift Archis wijdde vorig jaar een 

nummer aan het thema comfort. En dat werd gedefinieerd 

als het ontbreken van het gevoel van aanraking. Als je de 

technologische ontwikkeling volgt, dan blijkt inderdaad dat 

de mens techniek gebruikt om zich van zijn materiële 

omgeving los te maken. Daarmee verplaatst de wereld zich 

geleidelijk van buiten de mens naar binnen, tussen de 

oortjes. We zoeken rust in een paradox. Want we scheppen 

onze illusies met steeds meer nieuwe spullen. Dit thema is 

op een of andere manier wel terug te vinden in elk van de 

vier stukjes in deze nieuwsbrief. 

De zware taak van Eternally Yours is de zaak om te keren. 

De werkelijkheid moet als het ware tastbaarder worden met 

minder nieuwe produkten. En dat botst met niets minder dan 

de westerse cultuur. Ga er maar aanstaan. Eigenlijk kunnen 

we alleen een beetje knabbelen aan de randjes. En dan is 

het leuk om te zien dat er zo veel randjes blijken te bestaan. 

Kijk maar naar al die verschillende benaderingen in het 

verslag van de kerstbijeenkomst. 

 

Ed Itorial 

 

 

 

 

Werkbijeenkomst	  op	  maandag	  11	  maart 

van 14.00 uur tot 21.00 uur in de Akademie 

Industriële Vormgeving Eindhoven. 

De werkbijeenkomsten zijn het afgelopen jaar zeer 

vruchtbaar gebleken. In 1996 zullen we deze vorm van 

informatieuitwisseling daarom onverminderd voortzetten. De 

eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 11 maart in de 

Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven. Een 

uitnodiging met het programma volgt, noteer de datum nu 

reeds in uw agenda. 

Stichting	  Eternally	  Yours	  

Eind 1993 is de eerste inventariserende studie naar cultureel 

duurzame produktontwikkeling - onder de vlag 'Eternally 

Yours' - afgerond. Naar aanleiding van de aanbevelingen in 

dit stuk verzuchtte opdrachtgever John Thackara "Eternally 

Yours needs a home". Na ruim twee jaar te hebben volstaan 

met de informele vorm van een projectgroep is eind 1995 de 

Stichting Eternally Yours opgericht. Eternally Yours heeft 

een 'home'. Henk Muis zwaait de voorzittershamer, Liesbeth 

Bonekamp beheert de penningen, Arnoud Odding is 

secretaris en Ed van Hinte is lid met als speciale 

verantwoordelijkheid de communicatie. 

 

Waarvan akte. 
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De	  opvouwbare,	  demontabele,	  ballen-	  en	  

kaarsenondersteuner	  

(De titel van dit stuk doet denken aan de titel van een 

willekeurige derdejaars ontwerpopdracht voor Delftse IO-

studenten. Hoe komt dat toch?) 

 

Prof. Dr. J.M.A. Dirken onderscheidt (onder andere in: 

Levensduurverlenging als mogelijkheid van efficiënt 

gronstoffengebruik, KIVI, 1974), twee soorten 

functievervulling van produkten. Hij heeft het, ten eerste, 

over de technisch economische (de primaire) functie van 

een produkt. Deze betreft de mate van functievervulling die 

de ontwerper en de producent in technische en 

economische zin beoogden. In de uitgebreide definitie 

vermeldt hij nog dat het hier gaat om het produkt als 

verlengstuk van de menselijke capaciteiten en 

vaardigheden, zoals de motor de menselijke kracht vergroot 

en de auto snelheid. Uit deze definitie blijkt een puur 

instrumentele benadering van het produkt. Maar wat is dan 

de instrumentele waarde van een kerstboom? Is die: het 

gedurende enkele dagen ondersteunen van ballen en 

kaarsjes? 

Dat kan niet alles zijn en dus is er meer. De secundaire of 

sociaal-culturele functie is volgens Dirken de waarde die de 

consument aan een produkt toekent en de betekenis die een 

produkt heeft in zijn sociale context. Het lijkt erop dat de 

ontwerper hierop geen invloed heeft. Die heeft slechts oog 

voor de technisch-economische functie, tenminste volgens 

deze definities. 

Toch kun je in het kader van de sociaal-economische functie 

ook spreken van produkten als instrumenten. Alleen zijn het 

dan geen instrumenten in technische zin, als verengstukk 

van het menselijk kunnen, maar instrumenten van 

verandering in het leven, of juist van stabiliteit. Het zijn 

statussymbolen, symbolen van sociale integratie, 

uitdrukkingen van kwaliteiten van de eigenaar, symbolen om 

conflicten met het zelf te vrhullen of op te lossen, 

rolmodellen, instrumenten om hoop en idealen te behouden 

en waarschijnlijk nog meer. Interessante materie, maar hoe 

zit dat met die kerstboom, de ballenondersteuner: de 

kerstboom als religieus of juist als heidens symbool, als 

symbool voor huiselijkheid of, voor anderen, van 

burgerlijkheid? 

Het is denk ik duidelijk, dat de sociaal-culturele functie een 

zeer belangrijke rol speel bij veel produkten. Een groot deel 

van de afgedankte produkten voldoet nog in technisch-

economische zin en wordt dus afgedankt om andere 

redenen. Ontwerpers die zich niet alleen concentreren op de 

door hun beoogde 'technisch-economische functie', maar 

ook op de betekenis van produkten in sociaal culturele zin, 

maken betere produkten. Zo is dat. Sorry, Dirken. 

Gerda Zijlstra 

Universiteit Delft 

 

Wat	  zijn	  uw	  takken	  ongewoon  

Der Mensch ist was er ißt. Toen ik enkele weken voor Kerst 

nietsvermoedend een filiaal van Vroom & Dreesmann 

binnenstapte, drong opeens de diepe waarheid van deze 

klassieke filosofische uitspraak tot mij door. Misschien 

moeten we de uitspraak iets verruimen en stellen dat de 

mens niet alleen is wat hij eet, maar wat hij in het algemeen 

consumeert. Wie de westerse cultuur wil begrijpen doet er 

goed aan af en toe eens een koopavond van een 

middelgrote stad te bezoeken, zeker rond Kerst, wanneer de 

mensen nog extra hun best doen in het consumeren. 

 

Op de bewuste dag begaf ik mij, gedreven door mijn 

eeuwige verlangen weer ergens een obscuur filosofisch 

boekje te vinden waarvan de verkoper niet beseft hoeveel 

het waard is, naar de boekenafdeling van de V&D. Die heb 
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ik echter nooit bereikt, want de kerstafdeling die ik 

passeerde voorzag reeds zo rijkelijk in mijn behoefte aan 

goedkope filosofie dat ik zelfs zonder ook maar één boek 

gezien te hebben geheel verzadigd naar huis kon 

terugkeren. De afdeling was kolossaal van omvang. Er 

bevonden zich niet alleen kerstballen, kerstverlichting, 

kerststalletjes en kerststalbeeldjes, maar tevens een 

overvloed aan kunstkerstbomen, bakken vol kerst-CD’s, rijen 

spuitbussen met kunstsneeuw en dennengeur en verder de 

meest idiote versieringsattributen, alles bedoeld om de 

huiskamer zo efficiënt mogelijk te veranderen van een plaats 

van saaiheid en ruzie tot een zoetsappige tempel van 

knusheid en harmonie. Kerstsfeer op bestelling. 

 

Wat is dan wel de filosofische strekking van deze bijna-

Kerst-ervaring, dat ze mijn wijsgerige honger kon stillen? 

Welnu, deze strekking bestond hierin, dat de kerstafdeling 

van de V&D mij in één oogopslag alles direct aanschouwelijk 

maakte wat ik even tevoren had gelezen bij de Amerikaanse 

techniekfilosoof Albert Borgmann in zijn werk Technology 

and the Character of contemporary Life. Borgmann 

ontwikkelt in dit boek een interpretatie van onze cultuur 

vanuit een fenomeen dat er volgens hem allesbepalend voor 

is: technologie. Technologie is voor Borgmann meer dan de 

verzameling apparaten die onze beschaving tot nu toe heeft 

opgebouwd. Om werkelijk te begrijpen wat technologie is, 

moeten we haar volgens Borgmann begrijpen als een 

patroon in onze wijze van omgaan met de wereld. Dan blijkt 

dat de fysieke aanwezigheid van technologie in de vorm van 

apparaten juist datgene is wat het minst belangrijk is aan 

technologie. Om die apparaten gaat het ons namelijk 

helemaal niet meer wanneer we gevangen zijn in het 

patroon van technologie, of liever: het gaat ons helemaal 

niet meer om de dingen in het algemeen. Het patroon van 

technologie bestaat er juist in dat technologie ons losmaakt 

van onze betrokkenheid op onze materiële omgeving. We 

maken geen apparaten om daar een betrokkenheid op te 

hebben, om ons ermee verbonden te voelen, om ‘bij de 

dingen aanwezig te zijn’. We maken apparaten om diensten 

of goederen af te leveren, om ons van gemakken te 

voorzien. De apparaten van de moderne technologie leveren 

“commodities”, en in het consumeren van deze commodities 

speelt het apparaat als ding geen rol. 

 

Onze cultuur wordt vaak ‘materialistisch’ genoemd. 

Borgmann betoogt dus precies het omgekeerde: we zijn 

immaterialistisch. In onze nimmer eindigende jacht op 

commodities raken we het engagement met onze materiële 

omgeving kwijt. Deze diagnose trof ik in levenden lijve voor 

me op de kerstafdeling van de V&D. Hoewel kerst-CD’s, 

kunstkerstbomen en spuitbussen met dennengeur niet echt 

‘apparaten’ genoemd kunnen worden, kunnen ze toch 

worden beschouwd als zeer illustratief voor het 

technologische patroon. Het leveren van commodities hoeft 

namelijk niet per se door apparaten  te gebeuren. Het woord 

dat Borgmann zelf gebruikt om een ‘commodity-leveraar’ 

aan te duiden is: ‘device’. Dit woord kan vertaald worden als 

‘apparaat’, maar ook als ‘list’ of ‘truc’. Het kenmerkende van 

een device is dus dat het er niet toe doet als ‘ding’ maar 

alleen als hulpje om een commodity te realiseren. 

 

De kerstafdeling van V&D staat vol met devices. Een 

kerstboom is daar niet meer belangrijk als boom: hij kan 

vervangen worden door een enigszins gelijkende replica van 

kunststof, en de helaas ontbrekende dennengeur brengen 

we aan met behulp van een chemisch stofje uit een 

spuitbus. Een kerstsfeer ontstaat niet meer vanuit een 

samen-zijn in een rituele context maar wordt opgeroepen 

door wat kaarsen in de vorm van de kerstman of een 

engeltje. Samen zingen rond de piano wordt verdrongen 

door het opzetten van een sfeervol CD-tje. En hoeveel kant-

en-klare kerstdiners zijn er niet te krijgen? Het kopen van de 
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benodigdheden voor een maaltijd, het bereiden van de 

maaltijd, dit alles is niet meer van belang als een 

voorgekookt maal direct de magnetron ingeschoven kan 

worden. Heeft de Albert Heijn dit jaar Catalaans bereide 

kalkoen of struisvogelbiefstuk in de diepvrieskasten liggen? 

Exclusiviteit verheven tot banaliteit. De absolute topper 

vernam ik een tijd geleden van een vriend, die me vertelde 

dat je in de VS niet alleen spuitbussen met dennengeur kunt 

kopen maar tevens met de geur van versgebakken koekjes. 

De kerstafdeling van de V&D verkoopt geen kerstspullen 

maar alleen kerst-effecten. Een kunstboom is geen 

kerstboom. Een kerst-CD is geen kerstmuziek. Misschien 

zong de Maastreechter Staar op haar laatste kerst-CD wel 

 

“O denneboom, o denneboom, 

wat zijn uw takken ongewoon. 

Ik heb u laatst in ‘t lab zien staan, 

toen zat er nog geen geurtje aan. 

O denneboom o denneboom 

u bent geen wonder maar een kloon” ? 

 

Het valt toch niemand op. 

 

 

Peter-Paul Verbeek, 

Universiteit Twente 

 

De	  kerstboomverkoper	  

Het ritueel van de kerstboom is niet meer weg te denken uit 

onze cultuur. Om dit ieder jaar mogelijk te maken worden 

vele jonge boompjes aangeplant, omgehakt, 

getransporteerd en vervolgens verkocht om uiteindelijk 

genadeloos te worden afgedankt. Het ritueel is vanuit milieu-

oogpunt eigenlijk nauwelijks te bevatten. Een jonge boom 

wordt het leven ontnomen, meerdere malen over diverse 

afstanden versleept om vervolgens na ongeveer 1 tot 2 

maanden tot afval te worden bestempeld (hoe bedoel je 

Eternally Yours ?). De kerstboom-case  lijkt in eerste 

instantie niet echt geschikt om de complexe materie rondom 

produkten en milieu (op een serieuze wijze) te bespreken. 

Echter, de problematiek die zich afspeelt rond de kerstboom 

is in vele opzichten identiek aan die van vele andere 

produkten.       

De kerstboomverkoper heeft ondanks de groeiende 

populariteit van kerst de omzet en winst in de afgelopen 

jaren sterk zien dalen. Enkele oorzaken : 

• de voorkeur gaat steeds meer uit naar kleinere 

boompjes, hetgeen leidt tot een lagere omzet. 

• de boom met kluit krijgt een plek in de achtertuin en doet 

vervolgens meerdere jaren dienst.  

• de kerstboom wordt gewoonweg niet meer gekocht om 

uiteenlopende redenen (rommel, veel gedoe, etc.) 

• de opmars van de kunstboom heeft de vraag naar echte 

bomen sterk doen dalen. 
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De kerstboomverkoper is hierdoor al enige jaren in de problemen. Hij moet de bomen tegen steeds lagere prijzen van de 

hand doen om toch z'n omzet en winst te behalen. De toegenomen concurrentie maakt het er ook niet eenvoudiger op. Het 

gewijzigde consumptiegedrag blijkt echter in de meeste gevallen gunstig voor het milieu. De Holland Consulting Group heeft 

een matrix ontwikkeld om diverse vormen van milieubewust consumptiegedrag in kaart te brengen. 

 

 

Vormen van 

milieubewust 

consumptiegedrag 

Mate van 

aanpassing 

consumptiegedrag 

Mate van 

marktoriuentatie 

consument 

Nadere toelichting Kerstboom-case 

 

REDUCTIE 

 

Gering 

 

Gering 

 

Verminderen mate 

van behoefte-

vervulling 

 

Kleinere boompjes 

     

WIJZIGING Gering Sterk Alternatief binnen 

produktgroep 

Boom met kluit 

     

WEGLATING  Sterk Gering Afzien van bepaalde 

behoeften-vervulling 

Geen kerstboom 

     

OVERSTAP Sterk Sterk Alternatief in nieuwe 

produktgroep 

Kunstboom 

 

 

De kerstboomverkoper zal omzet- en winststijging moeten 

realiseren om te kunnen overleven. Het budget om dit te 

realiseren is echter beperkt; een groot deel van het  

familiekapitaal is namelijk destijds geinvesteerd in de 

aankoop en aanleg van een boomplantage. De verkoper 

voelt zich dan ook beperkt tot een viertal opties: 

 

• een fikse uitbreiding van het assortiment met 

kerstverwante artikelen (decoratie, kerst CD's, kaarten etc.) 

• het thuisbezorgen van de bomen en tegelijkertijd de 

verkoop van kerstverwante artikelen vergroten  

* het aanbieden van een totaalpakket; de klant koopt een 

boom op de plantage, deze wordt thuis afgeleverd en weer 

opgehaald en vervolgens teruggezet in de plantage. De 

klant is/blijft eigenaar van de kerstboom. 

• het verhuren/leasen van kerstbomen 

• een groter assortiment kunstbomen om aan de 

toegenomen vraag te kunnen voldoen.  

 

De kerstboomverkoper heeft toevalligerwijs contact met 

Eternally Yours en besluit het vraagstuk voor te leggen aan 

deze groep. De geformuleerde opties hebben namelijk 

raakvlakken met de begrippen levensduurverlenging, 

(emotionele) binding met produkten en culturele 

componenten. De lage onderzoekskosten maken het 

bovendien extra aantrekkelijk. Hij moet echter niets hebben 



Eternally Yours	   	  	  	  	   <It is time for a new generation of products,  

that can age slowly and in a dignified way, that can become our partners in life and support our memories...>	  Ezio Manzini 

Foundation for Development of Culturally Enduring Products 

 

Newsletter	  

No.	  9601	  
 

	   pagina	  28	  

van het onderwerp milieu; er is namelijk nog nooit een klant 

geweest die het woord milieu in de mond heeft genomen.  

 

De groep analyseert allereerst een aantal kansen en 

bedreigingen in de markt. Aspecten die hierbij naar voren 

komen zijn: meer uitgaven ten behoeve van kerst,  wens van 

gemak en afwisseling, meer vraag naar kunstbomen en 

kleinere bomen, meer aandacht voor het onderwerp milieu 

in de media, toenemende (prijs-) concurrentie, dalende 

verkoopprijzen van kerstbomen, etc. Vervolgens worden 

enkele sterke en zwakke punten van de kerstboomverkoper 

geanalyseerd. Hij heeft bijvoorbeeld  een vaste klantenkring 

in de betreffende buurt, hij beschikt over een plantage, een 

kennisnetwerk (Eternally Yours), maar weinig geld. De 

bovenstaande analyse wordt in de literatuur ook wel de 

SWOT-analyse genoemd (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities en Threaths). Uit de levenscyclusanalyse 

(LCA) van de kerstboom komt naar voren dat de grootste 

milieubelasting van de kerstboom wordt veroorzaakt tijdens 

de distributie- en afvalfase. 

 

Na een uitgebreide analyse en discussie komt de volgende 

beslissing tot stand: het komende jaar zal het assortiment 

van de kerstkraam worden uitgebreid met diverse 

kerstverwante artikelen. Een aantal maanden daarvoor zal 

door middel van een korte (huis aan huis) enquête worden 

geïnventariseerd of er belangstelling bestaat voor het 

kopen/huren van een kerstboom afkomstig van de plantage. 

Op basis van de LCA-uitkomsten wordt besloten vanaf 

heden twee studenten van het Eternally Yours project te 

laten starten met het ontwerpen van een modulen-

kunstboom geheel op basis van natuurlijke materialen. 

 

De modulen-kunstboom zal op een bepaalde wijze in de 

markt gepositioneerd moeten worden. Een aantal zaken 

dienen vooraf  goed geanalyseerd te worden: 

• Wat zijn de primaire baten van dit produkt?   

• Op welke wijze zal de distributie gaan plaatsvinden?  

• Wat zijn de milieubaten van het produkt?  

• Welke (milieu-)labelling is vereist?  

• Past het produkt bij het bedrijf?  

• Wat zal de prijs van het produkt zijn?   

 

Met betrekking tot milieu-vriendelijkheid van produkten in dit 

geval de modulen-kunstboom, dient rekening te worden 

gehouden met een drietal dilemma's: 

 

Resultaten uit onderzoek versus 

milieuvriendelijkheidsperceptie. 

De mate waarin de consument de aanschaf van een produkt 

als een bijdrage aan een schoner milieu ervaart, komt lang 

niet altijd overeen met de (objectieve) resultaten uit 

onderzoek over de mate van milieubelasting. In dit 

specifieke geval kan het betekenen dat de consument 

vasthoudt aan het kopen van een echte (natuurlijke) 

kerstboom ook al blijkt uit een LCA dat de modulen-

kunstboom op basis van natuurlijke materialen beter is voor 

het milieu. 

 

De stand van de techniek versus niveau van 

marktacceptatie 

De mate van marktacceptatie en niet de produktietechniek 

zou in de praktijk het introductiemoment van schonere 

produkten moeten bepalen. Het realiseren van de modulen-

kunstboom op basis van natuurlijke materialen is technisch 

goed uitvoerbaar. De marktacceptatie van  kunstbomen is 

weliswaar groeiende maar nog altijd aan de lage kant. 

 

Produktverbetering versus milieu-effect 

Ter illustratie: stel dat 20.000 consumenten de kunstboom 

kopen, die een factor 2 minder milieubelastend is in 

vergelijking met gewone kerstboom. Het milieu-effect  

(20.000 x 2 = 40.000) is groter dan indien 5.000 
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consumenten de modulen-kunstboom kopen, die een factor 

3 

 

Het is van groot belang evenwicht te vinden met betrekking 

tot de drie bovengenoemde dilemma's. 

 

Samenvattend/concluderend: 

Het onderwerp milieu in relatie tot produkten wordt door 

ondernemers veelal niet ervaren als een 

bedrijfseconomische uitdaging terwijl er vele mogelijkheden 

zijn. De levensduurverlenging van produkten kan worden 

gerealiseerd door het ontwerpen van nieuwe produkten, 

maar ook door uitbreiding van de dienstverlening rondom 

produkten. Een uitgebreide SWOT-analyse dient vooraf te 

gaan aan het ontwikkelen van produkten. Een LCA biedt 

inzicht in de milieubelasting van een produkt en een scala 

van aanknopingspunten voor het verbeteren van produkten 

in relatie tot milieu. Naast (objectieve) milieugegevens zijn 

ook de milieuvriendelijkheidsperceptie, marktacceptatie en 

het uiteindelijke milieu-effect bepalend voor de mate waarin 

een produkt/dienst als milieuvriendelijk wordt ervaren en 

daarmee ook bepalend voor het bedrijfseconomisch succes. 

 

Jan Looman 

Erasmus Universiteit 

Land	  of	  Desire 

 

Levensduurverlenging kan alleen door introductie van 

nieuwe produkten in minder verspillend te maken. Dat 

gegeven maakt de oorsprong van consumptieve 

vernieuwingsdrift interessant. Waar komt het verlangen naar 

de snelle opeenvolging van nieuwe produkten vandaan? Het 

boek 'Land of Desire; Merchants, Power, and the Rise of a 

New American Culture' van William Leach geeft antwoord. 

Het is een fascinerende pil over de wortels van planned 

obsolescence. 

Het prille begin komt neer op een scheiding van produktie 

en consumptie. Eind vorige eeuw ontstonden de eerste 

grote warenhuizen. En een groot deel van de artikelen die er 

werden verkocht werd er ook gemaakt, onder ongunstige 

werkomstandigheden. Verplaatsing van de fabricage naar 

afgelegen streken maakte dat aangeboden produkten 

minder makkelijk werden geassocieerd met de narigheid 

waaruit ze voortkwamen.  

Daarna werd de verleidelijkheid van alle rijkdom in 

warenhuizen voortdurend opgevoerd, met kleur, glas, 

verlichting en lokkende etalages. Ontwerper Norman Bel 

Geddes (stroomlijn) begon als etaleur en het veelvuldig door 

Leach aangehaalde typisch Amerikaanse sprookje 'The 

Wizard of Oz' is geschreven door Frank Baum, etaleur en 

zakenman. Er kwamen modeshows en artikelen werden bij 

elkaar passend gepresenteerd, zodat een klant trek kreeg 

om bij een horloge meteen schoenen en een tas aan te 

schaffen en desnoods behang, meubelen en huisdieren. 

Het begrip service deed zijn intrede, dienstbaarheid aan de 

klant met het oog op verhoging van de omzet. Kosten nog 

moeite werden gespaard om de consument zijn beurs te 

laten trekken, zelfs als er niets in zat. Want rond 1910 

begonnen warenhuizen met het verkopen op rekening, de 

'charge account'. De voorloper van de credit card was een 

speciale identiteitspenning. Tegelijk werden de voorwaarden 
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voor het terugbrengen van aangeschafte waar steeds 

soepeler. Dat leidde op zeker moment tot een federale rel, 

want winkels werden opgezadeld met enorme hoeveelheden 

teruggebrachte artikelen. Het kwam voor dat mensen alleen 

voor het weekend hun huis lieten inrichten, voor een 

partijtje. 

Het boek gaat ook in op de godsdienst, die nauwelijks enig 

ethisch verzet wist op te roepen tegen de verleidingen van 

het 'consumptionisme'. De culturele paradox van de 

Amerikaanse samenleving vinden terug in de persoon van 

warenhuistycoon John Wanamaker, een diep religieus man, 

die er evenwel moreel geen enkele moeite mee had een 

vermogen te verdienen met handel in luxe. Sterker nog: hij 

haalde een Franse Dominee, Charles Wagner, voor 

voordrachten naar de VS, omdat deze een boek had 

geschreven 'The Simple Life', een ode aan het eenvoudige 

sobere landleven. Wagner mocht bij Wanamaker op zijn 

landgoed logeren in een apart luxueus ingericht landhuis. 

De verantwoording van de noodzaak van nooit aflatende 

omzetgroei kwam van de econoom Simon Patten. Hij bracht 

de wet van de afnemende meeropbrengst botweg in 

verband met de publieke moraal. Hij stelde: mensen hebben 

wensen en dromen. Naarmate je deze beter vervult, met 

meer spullen, worden ze gelukkiger en daardoor beter. En 

van de weeromstuit gaan ze vanzelf liefdadigheid bedrijven. 

Het kwam er dus op aan steeds maar meer nieuwigheden 

aan ze te verkopen. 

Slechts een enkeling verzette zich. Econoom Thorstein 

Veblen zag al heel vroeg dat winst maken belangrijker werd 

dan goederen maken. Het feit dat investeringen om geld te 

verdienen belangrijker werden dan de kwaliteit van industrie 

en handwerk zag hij als een van de belangrijkste 

veranderingen in de geschiedenis van de mensheid. 

Industrial design blijft in Land of Desire niet onbesproken, en 

dan vooral als instrument voor verkoopbevordering. Richard 

Bach, die van 1909 tot in de jaren twintig de adviserende 

ontwerpstudio van het Metropolitan Museum of Modern Art 

in New York leidde roemde zijn ontwerpers met hun kennis 

over de misleidende verlangens van de verkoopmachine. En 

Julius Klein, topambtenaar van president Herbert Hoover, 

had het over industrial design toe hij meldde: 'Arts as 

business has yielded a profit of 700 percent.' 

William Leach heeft het niet zo op met het oeverloze 

verkopen. Bijna gretig citeert hij de godsdiensthistoricus 

Joseph Harountunian. Deze signaleerde dat de consument 

in zijn fantasie het idee begon te koesteren van 

levensvervulling door goederen, in plaats van door goed te 

zijn, en door streven naar oneindigheid met het steeds maar 

produceren van nieuwe goederen en betekenissen. Hij zegt 

het heel mooi: 'De passie die voortkomt uit het ideale 

oneindige verwordt tot het verzamelen van het eindige en 

verandert zo ons hele bestaan in nonsens.' 

 

William Leach, Land of Desire; Merchants, Power, and the 

Rise of a New American Culture, Pantheon Books, New 

York 1993.  

 

Ed van Hinte 
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Verslag	  Eternally	  Yours	  bijeenkomst	  d.d.	  18	  

december	  1995	  op	  het	  Erasmus	  

Studiecentrum	  voor	  Milieukunde, waarbij 

aanwezig waren Hetty van Bommel, Moniek ...., 

Marjolein van Puffelen, Sigrid Smits, Ard 

Jonker, Nicole van Nes, Pieter van Strien, Frank 

Dreumel, Henk Muis, Osiris Hertman, Joost de 

Keizer, Dominiek van der Linde, Pieter Desmet, 

Rens Meykamp, Dieuwke Grijpma, Rob Mulie, 

Wim Hafkamp, David Klein, Gerda Zij lstra, Jan 

Looman, Annelies de Leede, Ed van Hinte, 

Liesbeth Bonekamp, Petran Kockelkoren en 

Peter-Paul Verbeek 

 

De opkomst voor deze bijeenkomst was groot, circa 25 

deelnemers en geïnteresseerden. Na het welkomswoord 

ging Liesbeth Bonekamp in op de opzet, inhoud en 

resultaten van de workshop van Eternally Yours in 

november 1995 voor Doors of Perception “on matter”. Doel 

van de workshop was om ontwerp-strategieën op te sporen 

voor het “onsterfelijke communicatieprodukt” met als 

startpunt de Afrikaanse drum. (Meer hierover is te vinden in 

de site op het WorldWideWeb: http://www.design-

inst.nl/DOME/workshops/DOMEWorkshops .html) 

Vervolgens presenteerde Sigrid Smits, die twee weken 

eerder afstudeerde aan de AIVE, haar afstudeerwerk: een 

onderzoek naar hoe je als ontwerper het onvermijdelijke 

slijtage- of verouderingsproces in esthetisch aantrekkelijke 

banen kunt leiden. Als voorbeeld liet Sigrid diverse 

mogelijkheden zien van veloursbekleding van meubelen die 

door naden, stiksels en meerkleurige bedrukking 

gecontroleerd slijten. Het blijkt dat opliggende naden het 

slijten uiterlijk in principe beheersbaar maken. De keuze van 

kleuren voor de elementen waaruit stof is opgebouwd is van 

groot belang. Vormgever Benno Premsela suggereerde als 

gecommiteerde bij wijze van alternatief dat ook het 

ontwikkelen van stoffen die er al versleten uitzien soelaas 

kan bieden. 

Gerda Zijlstra, promovenda bij de TU Delft, werkt aan een 

proefschrift over onder meer levensduurverlenging bij 

produkten. In haar verhaal kwam naar voren dat er reeds 

tientallen jaren aandacht is voor wat wel genoemd wordt 

“planned obsolescence”, ondermeer bij Vance Packard in 

zijn boek ‘the wastemakers’. In het boek Eldorica van 

Jurriaan Andriessen wordt een wereld geschetst waarin 

produkten een leven lang meegaan en waar mensen nog 

maar heel weinig hoeven te werken. Gerda noemde een 

aantal paradoxen waar je bij levensduurverlenging tegen 

aan kan lopen: een bekende is dat je door 

levensduurverlenging weliswaar materiaal langer in de 

gebruiksfase houdt maar dat je ook mogelijke reducties in 

bijvoorbeeld energiegebruik door innovaties tegenhoudt.Als 

je de verantwoordelijkheid voor het afvalstadium van 

produkten bij de producent legt kan het gevolg zijn dat de 

levensduur niet toeneemt, maar juist verkort wordt. Immers, 

dan zijn de diverse onderdelen uit de teruggenomen 

apparaten beter inzetbaar in nieuwe produkten. In de 

elektronica-recycling blijkt dat 30 procent van de ter 

verwerking aangeboden componenten nog nooit gebruikt is. 

In het algemeen geldt dat 70 procent van afgedankte spullen 

nog goed te gebruiken is of te repareren.  

Aan de hand van een schema liet Gerda zien welke 

gevolgen (kansen/bedreigingen) levensduurverlenging biedt 

voor de verschillende betrokken partijen en sectoren zoals 

consumenten, producenten, recyclers, kringloopbedrijven, 

ontwerpers, het milieu en de cultuur in het algemeen. Het 

blijkt dat het voor een aanzienlijke groep produkten uit 

milieu-oogpunt zin heeft om naar levensduurverlenging te 

streven. De enige uitzondering wordt gevormd door 

produkten die tijdens gebruik meer dan 5 keer zoveel 

energie gebruiken als in alle andere levensfasen samen 
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(Egebr. > 0.8*Etot.) èn waarbij het energierendement nog 

steeds toeneemt. Apparaten die hieraan voldoen zijn 

bijvoorbeeld lichtbronnen, Cv-installaties en wasmachines. 

In de algemene discussie vertelde Hetty van Bommel van de 

AIVE over haar twee voorgenomen afstudeerprojecten: 

nomadische objecten en sporen van gebruikers. In het 

laatste project wil zij gebruik maken van de resultaten van 

ondermeer Anita Heister en Sigrid Smits. Er zijn raakvlakken 

met een project van Marcel Wanders over het meegeven 

van een betekenis aan een neutrale vorm en met een idee 

voor reeds gebruikte kleding waarin iedere vorige drager 

labels o.i.d. achtergelaten heeft. Vergelijk ook oude huizen 

waarin vorige bewoners hun sporen nagelaten hebben.  

Moniek Gerber heeft als afstudeeronderwerpen gekozen 

voor een project waarin zij wil onderzoeken hoe de televisie 

in de komende 5 jaar in de huiselijke omgeving zal 

veranderen en naar de mogelijkheid om een complete set 

van leasemeubelen te ontwikkelen. Eisen daarbij zijn 

ondermeer transportmogelijkheid en hygiëne. Een vraag is 

in hoeverre je met zo’n aanbod van mogelijk extravagante 

meubelen een verkwistende levensstijl propageert. Een 

ander punt is de producentenverantwoordelijkheid die in een 

leaseconstructie nieuwe kansen krijgt. Ook het vervoer, en 

dan met name het energiegebruik daarvan, behoeft 

aandacht. (Inmiddels is zij van dit plan afgestapt en richt zij 

zich op het ontwerp van speelmeubilair. Speelgoed is voor 

Eternally Yours zeer interessant vanwege de extreem hoge 

vernieuwingssnelheid. Jaarlijks is rond 65 procent van het 

aanbod nieuw. 

Marjolein van Puffelen gaat een project doen waarin ze 

aandacht besteedt aan samengebruik van meubelen, 

bijvoorbeeld in openbare ruimten, waarin iedereen a.h.w. 

een afdruk achterlaat. De bedoeling is dat ook meubelen 

(voorwerpen) die slechts tijdelijk gebruikt worden, meer 

mogelijkheden krijgen om een band te laten ontstaan met 

zo’n tijdelijke gebruiker. Zo’n meubel moet “zitten als een 

oude jas”. Er wordt een relatie gelegd met het persoonlijke 

van computerconfectie waarbij na invoering van je eigen 

stofkeuze en maten een perfect zittend confectie kledingstuk 

kan worden geproduceerd en afgeleverd. Het comfort-

aspect is hier belangrijk.  

Ard Jonker doet een onderzoek bij Philips naar de 

levensduurverlenging van televisies, bijvoorbeeld door 

modulaire opbouw en aanpasbaarheid. Onderdeel vormt 

een enquête met als hoofdvraag: “waarom doen mensen 

hun tv weg?” Een rol speelt ondermeer of deze mensen een 

in hun ogen acceptabele vorm van tweede gebruik hebben 

gevonden zodat ze zonder schuldgevoel hun nog goede tv 

kunnen vervangen door een nieuwere. Hij wil ook aandacht 

besteden aan verwisselbare frontjes en aan de 

mogelijkheden om steeds kleine onderdelen erbij te kopen 

of te krijgen zodanig dat de tv steeds leuker wordt en men 

minder de neiging heeft om steeds de complete tv te 

vervangen door een nieuwer model.  

Nicole van Nes voert bij Philips het project “repair & 

upgrading” uit. Onderdeel hiervan is eveneens een enquête 

naar afdankredenen waarbij bleek dat een afdankreden 

vaak is dat een onderdeel van het (electronisch) apparaat 

verouderd is; een oplossing hiervoor is modulariteit. Als 

voorbeeld heeft ze een basismodule voor telecommunicatie 

ontworpen die met diverse losse handsets en 

insteekmodules (smart cards) volledig naar eigen behoeften 

is in te richten en/of uit te breiden. De vraag komt daarbij 

aan de orde of zo’n basismodule niet gewoon standaard in 

de stoppenkast ingebouwd kan worden (=geen vormgeving) 

of juist een centrale en zichtbare plaats in het huishouden in 

moet nemen (veel vormgeving). Daarnaast speelt hier een 

algemener dilemma tussen volledig maatwerk (ontwerp 

geheel toegesneden naar specifieke gebruiker) versus 

volledige flexibiliteit (gebruiker kan en moet produkt steeds 

aan eigen smaak/behoeften aanpassen).  

Pieter van Strien is bij IKEA bezig met de 

demonteerbaarheid, repareerbaarheid en veranderbaarheid 

van sofa’s. De basisonderdelen zouden daarbij gelijk 
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kunnen zijn en een lange levensduur hebben terwijl de 

identiteitsbepalende componenten geleased en/of 

teruggebracht/geruild kunnen worden. Een tegenwerping bij 

dit concept is dat deze laatste componenten vaak het duurst 

zijn.  (Helaas is Pieter van Strien in middels opgehouden 

met deze afstudeeropdracht). 

Joost de Keizer wil aan de slag met de vraag welke 

verrijking van telecommunicatie door doelgroepen gewenst 

is zodat daadwerkelijk fysiek personenvervoer vermeden 

kan worden. Een belangrijke doelgroep zou kunnen zijn 

internationaal opererende bedrijven met meerdere kantoren. 

Genoemd worden KPN Groningen, Xerox Europarc, RWS-

telewerkprojecten en de verzekeringswereld in verband met 

mogelijke personalisering van de dienstverlening zonder 

tussenpersonen. Ook de (nog niet operationele) Website 

van Heineken Nederland wordt aangehaald, vanwege de 

mogelijkheid een persoonlijke grafische representatie te 

creëren.  

Pieter Desmet is op zoek naar produkten en bedrijven die 

iets te maken hebben met telecommunicatie (zaktelefoons). 

Genoemd worden Philips (namen bij Nicole), Ericson en 

Alcatel.   

Dominiek van der Linde heeft een opdracht uitgevoerd naar 

toepassing en ontwerp van produkten voor tienermeisjes, 

o.a. een soort buzzer??  

Osiris Hertman doet twee opdrachten: een onderzoek naar 

een toren waarvan de huid uit verschillende materialen 

bestaat: staal, glas en keramiek. Hierbij gaat het om een 

lang leven in esthetische zin. Daarnaast gaat hij aan de slag 

met meubelen van buighout die passen bij de rest van de 

(reeds aanwezige) meubelen. Als voorbeeld hanteert hij een 

kastmeubel dat kan dienen als afscheiding binnen een 

grotere ruimte. Dit wordt mogelijk in de toekomst belangrijk 

in verband met telewerken en andere ontwikkelingen die 

meer verschillende ruimtes vereisen binnen een huishouden 

of werksituatie.  

David Klein is op zoek naar de do’s en don’ts van design 

classics: hoe schop je het tot design classic? Uit de 

literatuur blijkt dat eenieder zijn eigen ideeën heeft over wat 

het is. Wat maakt Lucky Strike nog steeds actueel?  

Jan Looman werkt aan een proefschrift over de relaties 

tussen ondernemingen en milieubewuste 

produktontwikkeling. Deze kunnen variëren van afwijzend en 

passief tot pro-actief en anticiperend. Daarbij gaat het hem 

zowel om de successen als de mislukkingen.  

Het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst sloot hij af met 

een lang, interessant en hilarisch verhaal over de vraag wat 

de kerstbomenverkoper van Jan nu moet doen gezien de 

toenemende vraag naar plastic kerstbomen en het 

groeiende bewustzijn bij potentiële kerstbomenkopers van 

natuur- & milieuproblemen in het algemeen en van de 

kerstbomenbranche in het bijzonder, waarna sommigen het 

einde van de samenkomst nog enige tijd uitstelden in een 

naburig etablissement. 

 

Henk Muis 
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Who's where: 

 

• (Achterhuis), Technische Universiteit Twente Ter 

attentie van prof. dr H.J. Achterhuis, Postbus 217, 7500 AE 

Enschede. 

• (Bakker),  Aan de heer G. Bakker , Keizersgracht 

518, 1017 EK Amsterdam. 

• (Bakker),  Ter attentie van Conny Bakker Eco-

design consultant, Fransen van de Puttestraat 77, 3038 SE 

Rotterdam. Telefoon: 010-4655438. 

• (Beckers), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. 

prof. T. Beckers Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 

90153, 5000 LE Tilburg. 

• (Benjamin), UNEP - WG - SPD J.H.van't Hoff 

Institute, Building B, 3rd floor attn Yorick Benjamin, Nieuwe 

Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Telefoon: +31-20-

525 6268. 

• (Bommel),  Hetty van Bommel , Kasteellaan 1, 

7525 AD Asten-Heusten. Telefoon: 04963-97304. 

• (Bonekamp), Bureau Oak Ter attentie van Liesbeth 

Bonekamp, Schiedamsesingel 217, 3012 BC Rotterdam. 

Telefoon: 010 - 413 3834. 

• (Breugel),  Jan Willem van Breugel , Robert 

Fruinstraat 24 C, 3021 XE Rotterdam. 

• (Brezet), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. prof. H. Brezet Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 

BX Delft. 

• (Bruin, de), IKEA, Inter IKEA Systems BV Ter 

attentie van Nanda de Bruin, Postbus 5093, 2600 GB Delft. 

Telefoon: 015-150711. 

• (Buijing), Stichting Ikea Foundation T.a.v. mw 

Buijing Gebouw Officia I, 2e etage, De Boelelaan 7, 1083 HJ 

Amsterdam. 

• (Dahles), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. mw 

dr H. Dahles Fac. der Sociale Wetenschappen, Postbus 

90153, 5000 LE Tilburg. 

• (Desmet),  Pieter Desmet , Westlandseweg 29, 

2624 AB Delft. Telefoon: 015-2622492. 

• (Duim), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. dhr 

drs R. van der Duim Fac. der Sociale Wetenschappen, 

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. 

• (Enk),  Rosanne van den Enk , Van 

Leeuwenhoeksingel 40, 2611 AC Delft. 

• (Gerner),  Moniek Gerner , Brugmanstraat 54, 5621 

BZ Eindhoven. Telefoon: 040-463249. 

• (Gilsing),  Roy Gilsing , Schalk Burgerstraat 59, 

2572 TP Den Haag. 

• (Goossens), Katholieke Universiteit Tilburg T.a.v. 

dhr dr C. Goossens Fac. der Sociale Wetenschappen, 

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. 

• (Haas),  Aan de heer T.Haas, 's Gravendijkwal 73 

A, 3021 EE Rotterdam. Telefoon: 010-4775927. 

• (Hafkamp), Erasmus Studiecentrum voor 

Milieukunde Ter attentie van prof. dr W.A. Hafkamp, 

Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Telefoon: 010-

4082100/4082050. 

• (Hartman), Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem 

Ter attentie van R. Hartman, Postbus 19408, 1000 GK 

Amsterdam. Telefoon: 020 - 620 7081. 

• (Haye), De la Haye Design Ter attentie van Frans 

de la Haye, Kazernestraat 36 A, 2514 CT Den Haag. 

Telefoon: 356 00 70. 

• (Herlaar), Ministerie van VROM, Dir. Gen. 

Milieubeheer Dir. Strategische Planning, afd. Strategieontw. 

T.a.v. mw C. Herlaar, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 

• (Hertman),  Osiris Hertman , Olympiaplein 172 IV, 

1076 AM Amsterdam. Telefoon: 020 6722870. 

• (Hinte),  Ed van Hinte , Leyweg 627, 2545 GJ Den 

Haag. Telefoon: 329 8346. 

• (Huijser), General Electric Plastics Ter attentie van 

Karel Huijser, Postbus 117, 4600 AC Bergen op Zoom. 
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• (Hummels), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. mw C. Hummels Vakgroep Vormgeving, Jaffalaan 9, 

2628 BX Delft. 

• (Jacobs), TU Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen 

De heer Prof. Ir. J.J. Jacobs, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft. 

Telefoon: 015 - 783 004   H 04180 - 14161. 

• (Jans), Inter IKEA Systems BV Ter attentie van mw 

G. Jans, Postbus 5093, 2600 GB Delft. 

• (Jonker), Philips B. SRJ 3.18. TV lab Eindhoven 

Ter attentie van Ard Jonker, P.O. Box 80.002, 5600 JB 

Eindhoven. Telefoon: 040 2732271. 

• (Keizer),  Joost de Keizer , Schoemakerstraat 150, 

2628 WG Delft. Telefoon: 015 2617 023. 

• (Klein),  David Klein , Houthaak 7, 2611 LD Delft. 

Telefoon: 015-2140211. 

• (Kockelkorn), Technische Universiteit Twente Ter 

attentie van Petran Kockelkorn, Postbus 217, 7500 AE 

Enschede. 

• (Leede), Bureau Oak Ter attentie van Annelies de 

Leede, Schiedamsesingel 217, 3012 BC Rotterdam. 

Telefoon: 010 - 413 3834. 

• (Leeuw), Ministerie van VROM, Dir. Gen. 

Milieubeheer Dir. Industrie Bouw, Prod. en Cons./IPC 650 

T.a.v. drs B. de Leeuw, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 

• (Leeuwen),  Meie van Leeuwen , Herenstraat 44, 

3512 KE Utrecht. Telefoon: 030 - 2322667. 

• (Looman), Erasmus Studiecentrum voor 

Milieukunde Ter attentie van Jan Looman, Postbus 1738, 

3000 DR Rotterdam. 

• (Man), Philips Corporate Design Ter attentie van 

dhr. ir K. de Man, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven. 

• (Marzano), Philips Corporate Design Ter attentie 

van dhr S. Marzano, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven. 

• (Meijkamp), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. dhr Rens Meijkamp Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 

2628 BX Delft. 

• (Meskers),  Antje Meskers , Hagenkampweg 200B, 

5614 DB Eindhoven. Telefoon: 040 519568. 

• (Muis), P/m Adviesbureau voor produkt en milieu 

T.a.v. Henk Muis , Postbus 237, 3960 BE Wijk bij 

Duurstede. Telefoon: 0343-572189 (P. 030 - 2896215). 

• (Nauta),  Frans Nauta , Ferdinand bolstraat 2/1, 

1071 LJ Amsterdam. 

• (Nes), PCD Ter attentie van Nicole van Nes, 

Postbus 218, 5600 MD Eindhoven. Telefoon: 040-737352. 

• (Odding), O dubbel d, projectorganisatie Ter 

attentie van Arnoud Odding, Laan van Meerdervoort 133a, 

2517 AW Den Haag. Telefoon: 070-3658730. 

• (Peters), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. mw M. Peters Vakgroep Vormgeving, Jaffalaan 9, 

2628 BX Delft. 

• (Puffelen),  Marjolein van Puffelen , 

Tongelresestraat 90A, 5613 DN Eindhoven. Telefoon: 040 

245 45 32. 

• (Ramakers), Items Ter attentie van Renny 

Ramakers, Postbus 15751, 1001 NG Amsterdam. Telefoon: 

020-4221011 (H 363 4534). 

• (Rutjens), Ministerie van VROM, Dir. Gen. 

Milieubeheer Dir. Strategische Planning, Afd. Strategieontw. 

T.a.v. drs ing. A.A.J. Rutjens, Postbus 30945, 2500 GX Den 

Haag. 

• (Santhagens), Ministerie van VROM DGM, Directie 

Strategische Planning/IPC 675 T.a.v. drs L.R. Santhagens, 

Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 

• (Smets), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. mw prof. dr G. Smets Vakgroep Vormgeving, 

Jaffalaan 9, 2628 BX Delft. 

• (Smits),  Sigrid Smits , Varenstraat 72, 5644 PV 

Eindhoven. Telefoon: 040-127785. 

• (Smits), Technische Universiteit Twente Ter 

attentie van Martijntje Smits, Postbus 217, 7500 AE 

Enschede. 
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• (Staal), Vormgevingsinstituut Ter attentie van Gert 

Staal, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam. Telefoon: 

020 - 551 65 00. 

• (Steen),  Tom van der Steen , Prunusstraat 27, 

5038 MG Tilburg. Telefoon: 013 5133295. 

• (Strien),  Pieter van Strien , Jacoba van 

Beierenlaan 91, 2613 JC Delft. Telefoon: 015-126652. 

• (Strietman), Ministerie van VROM, Dir. Gen. 

Milieubeheer Dir. Industrie Bouw, Prod. en Cons./IPC 650 

T.a.v. drs H. Strietman, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag. 

• (Suyling), Hahn & Suyling Ter attentie van Peik 

Suyling, Lindenstraat 5, 1015 KV Amsterdam. Telefoon: 020 

- 6235181 (GRA:020 - 5711614). 

• (Thackara), Vormgevingsinstituut Ter attentie van 

John Thackara, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam. 

Telefoon: 020 - 551 65 00. 

• (Veen), Philips Corporate Design Ter attentie van 

dhr ir G.J. van der Veen, Postbus 218, 5600 MD Eindhoven. 

• (Veldkamp), Ministerie OCW, dir. Kunsten Ter 

attentie van drs. Matty J. Veldkamp, Postbus 3009, 2280 ML  

Rijswijk. Telefoon: 340 61 88. 

• (Verbeek), Technische Universiteit Twente Ter 

attentie van Peter Paul Verbeek (TW-D321), Postbus 217, 

7500 AE Enschede. 

• (Verhagen), Ministerie van Economische Zaken Ter 

attentie van dhr M.G.H. Verhagen, Postbus 20101, 2500 EC 

Den Haag. 

• (Vermaas), Akademie Industriele Vormgeving 

Eindhoven Ter attentie van Annemiek Vermaas, Postbus 

2125, 5600 CC Eindhoven. 

• (Wal), Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem Ter 

attentie van H. van der Wal, Postbus 19408, 1000 GK 

Amsterdam. Telefoon: 020 - 6207081. 

• (Wanders Design Affairs),  Wanders Design Affairs 

, v.Diemenstraat 296, 1013 CR Amsterdam. Telefoon: 020 

422 1339. 

• (Weenen), Universiteit van Amsterdam/IVAM Ter 

attentie van dr J.C. van Weenen, Nieuwe Prinsengracht 130, 

1018 VZ Amsterdam. 

• (Zanten),  Kitty van Zanten , Kleine berg 4, 5611 JV 

Eindhoven. Telefoon: 040 45 82 24. 

• (Zijlstra), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. mw Gerda Zijlstra Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 

2628 BX Delft. 

• (Zweers), TU-Delft, Fac. Industrieel Ontwerpen 

T.a.v. dhr A. Zweers Sectie Milieukunde, Jaffalaan 9, 2628 

BX Delft
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Datum: 15 mei 1996 

Eternally	  More	  

Het thema van Eternally Yours, verlenging van 

psychologische levensduur en waardige veroudering van 

produkten, is niet iemands monopoly. Het blijkt dat er meer 

mensen aan werken of tenminste met de gedachte spelen.  

De Engelse publicist Peter Dormer had bijvoorbeeld voor 

het onlangs in Amsterdam gehouden congres van Young 

Industrial Designers, gecombineerd met de European 

Design and Industry Summit, de volgende vragen 

geformuleerd: Zou ons doel moeten zijn dingen te 

produceren met een betere kwaliteit, die langer mee gaan? 

En zouden daar minder van moeten zijn? Voor discussie 

over het antwoord was, zoals gebruikelijk op congressen, 

geen tijd. Maar toch: de kwestie leeft. 

Zo zijn er ook in het buitenland publicaties en andere 

geschriften gesignaleerd die dit aangeven en in één moeite 

door namen opleveren van andere geïnteresseerden. 

Vermoedelijk hebben zij zich nog niet in praktisch 

verkennend onderzoek gestort. Niettemin kunnen hun 

inzichten het totale beeld verrijken. We zullen hen dan ook 

benaderen om te zien of zij bijvoorbeeld een bijdrage 

kunnen leveren aan het congres dat we in het voorjaar van 

1997 willen organiseren. 

En er komen ook dingen op gang. Liesbeth Bonekamp 

sprak bijvoorbeeld iemand van Philips die plannen onthulde 

over onderzoek naar afdankgedrag bij consumenten. Hij 

wist te melden dat er ook iemand binnen Philips mee bezig 

was: Nicole van Nes, toevallig de eerste die in Delft is 

afgestudeerd op een E.Y. onderwerp. Zij zal haar werk op 

de komende bijeenkomst presenteren. 

 

Ed van Hinte 

 

 

 

Schierverslag	  

Op 26 april kwam het bestuur van Eternally Yours samen, 

op het rustige Schiermonnikoog, voor een inhoudelijke 

discussie. Er stonden twee onderwerpen op het 

programma. In de eerste plaats moesten thema's op tafel 

komen voor het congres dat volgend voorjaar moet gaan 

plaatsgrijpen. 

 
Congresthema's 

Het is de bedoeling dat het een internationaal werkcongres 

wordt voor tussen de honderd en tweehonderd 

deelnemers. Het is bedoeld voor personen die 

geïnteresseerd zijn in het onderwerp waarmee Eternally 

Yours zich bezighoudt en die er bij voorkeur op de één of 

andere manier al iets mee doen, zodat ze ook iets kunnen 

bijdragen. Zo zijn we al gestuit op de namen Stuart Walker, 

Günther Horntrich en Manufactum, die in stukjes elders in 

deze nieuwsbrief worden genoemd. 

Het congres over psychologische levensduurverlenging 

van gebruiksprodukten krijgt drie hoofdthema's:  

• Shape and Surface omvat de vormgeving en het 

materiaalgebruik van de produkten zelf. Hieronder vallen 

discussie-onderwerpen als 'de kwaliteit van de produkthuid' 

en 'de esthetiek van duurzaamheid'. Daarnaast valt te 

denken aan 'wederzijds respect tussen gebruiker en 

produkt' en 'het kweken van een band tussen gebruiker en 

produkt'.  

• Signs and scripts belicht het produkt als drager van 

betekenissen. Onder dit hoofdje zullen filosofische en 

maatschappelijke thema's worden uitgediept. Daaronder 

vallen bijvoorbeeld 'het script voor onsterfelijke produkten' 

en  'culturele continuïteit' (produkten als collectief 

geheugen). Verder denken we aan 'betekenisscenario's' 

(door het veranderen van produktbetekenis zonder aan het 

produkt iets te veranderen), 'solidariteit als motivatie (denk 

aan Havelaer koffie), 'bekendheid van de consument met 
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de herkomst van produkten' en 'stimuleren van 

produktdiversiteit'.   

• Sales and service tenslotte, behandelt bedrijfskundige 

veranderingen. Discussiepunten zijn voorlopig 'extended 

marketing' (het uitbreiden van het begrip marketing tot en 

met het afvalstadium) en 'verandering van de 

consumptiecultuur', 'verandering van bedrijfscultuur', 

'afdwingen van langere levensduur door wetgeving', 

'collectief gebruik' en 'langzamer en beter ontwikkelen van 

produkten'. 

 

Als 'sideline' kwam uit de discussie het idee naar voren van 

het (laten) ontwerpen van een wisseltrofee voor jarigen, die 

telkens van een nieuw merkteken wordt voorzien. Dat 

scheelt cadeautjes. Misschien dat we er op het congres 

een stel kunnen uitdelen. 

 

Culturele	  stellingname	  

Het tweede discussiepunt betrof de vraag of de doelstelling 

van Eternally Yours een culturele stellingname impliceert. 

Deze kwestie kwam onder meer voort uit de opvattingen 

over degelijkheid van Manufactum (elders in de 

nieuwsbrief) en die over tijdloosheid uit 'Ewige Werte' 

(dito).  

De Manufactum catalogus staat bomvol met verantwoorde 

spullen die zich bewezen hebben (tot en met een bolhoed 

en een Lolaborstel en een mechanische speeldoos), maar 

die, misschien wel juist door hun klassieke degelijkheid een 

benauwende atmosfeer oproepen, een beeld van mensen 

die alles vroeger beter vinden. Een vergelijkbare 

beperktheid spreekt uit het boekje met 'tijdloze' produkten. 

Alleen hier gaat het om het beeld van de designcultuur. 

Eternally Yours is niet uit op het voldoen aan een bepaalde 

smaak, of op het vergaren van geslaagde produkten uit 

vervlogen jaren (al valt daarvan wel iets te leren). Daaruit 

volgt dat er geen sprake is van een culturele stellingname. 

De stichting wil alleen kennis en ervaring vergaren en 

verspreiden om te zorgen dat er in de toekomst betere 

produkten komen. Er is niets tegen nieuwe dingen, als ze 

maar lang in gebruik blijven. Het gaat EY erom dat er een 

groter aanbod komt van 

produkten met een hoge kwaliteit. Hier komt ook diversiteit 

ter sprake. Wanneer er veel keus is in goede en 

langlevende produkten, kan iedereen dat produkt kiezen 

dat het beste bij hem of haar past en dat daarom wellicht 

lang in gebruik zal blijven. 

Ed van Hinte 

 

Is	  sober	  eeuwig?	  

De ontwerpwereld is niet vrij van vooroordelen. Onlangs 

kreeg Eternally Yours het boekje 'Ewige Werte' in handen. 

Het dient als relatiegeschenk voor de Duitse uitgeverij 

Teunen & Teunen en staat vol met afwisselend spreuken 

van wijzen als Salomon, Nietzsche, Confucius en Oscar 

Wilde en plaatjes van 'eeuwige' produkten. 

En daar zit hem de kneep. De voorwerpen zijn stuk voor 

stuk staaltjes van sober en als het even kan geometrisch 

design. Iedereen kent ze, want ze zijn te vinden in 

gespecialiseerde designwinkels. En op zich heb ik er geen 

hekel aan. In tegendeel, sommige van de afgebeelde 

objecten, in casu twee klokken van Designum, hangen bij 

me aan de muur. Maar wat me niet bevalt is de suggestie 

dat alleen zulke produkten 'eeuwig' zijn, en andere niet. 

Want dat is nog helemaal de vraag. 

Het verband tussen eenvoudige geometrische vormgeving 

en 'tijdloosheid' komt voort uit de opkomst van de 

industriële produktie en de vroegere beperkingen van 

machines. In samenhang met de verafgoding daarvan 

ontstond het idee dat 'machinistische' perfectie garant zou 

staan voor tijdloze schoonheid van produkten voor de 

massa. Inmiddels heeft de machine zulke beperkingen niet 

meer. Maar het vormidealisme is op de een of andere 

manier blijven hangen in de ontwerpcultuur. 
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Dat valt ook op bij bijeenkomsten van Eternally Yours. 

Afstudeerders blijken er stuk voor stuk van uit te gaan dat, 

wil de vormgeving van een produkt lang meegaan, ze ofwel 

sober en ingehouden moet zijn, ofwel makkelijk met de 

mode mee moet gaan door vervanging van 'het jasje' om 

het overigens neutrale produkt. Dezelfde gedachte uit 

Stuart Walker in het artikel 'The Environment, Product 

Aesthetics and Surface' in het tijdschrift Design Issues (Vol 

11, nr 3, 1995). Hij heeft het over in dit verband over 

'macrosimplicity'. 

Het valt niet te ontkennen dat er onder bepaalde 

voorwaarden zo'n samenhang zou kunnen zijn. Maar hij 

bestaat zeker niet altijd, al was het alleen al omdat heel 

veel mensen gewoon de pest hebben aan sobere 

vormgeving, en aan de andere kant omdat in het verleden 

dingen zijn gemaakt die we prachtig vinden ondanks hun 

overdadigheid. Gelukkig staat er  in het boekje ook een 

uitspraak die mijn opstandigheid ondersteunt, van Vincent 

van Gogh: 'Waar conventie is, daar is het bijna 

onvermijdelijk dat bitterheid ontstaat, juist omdat men zich 

niet vrij kan voelen.'  

Ewige Werte, Aichner, C. en Skorzak, A., Teunen & 

Teunen, Geisenheim  

Ed van Hinte 

 

 

Weg	  met	  weggooien	  	  

De wegwerpmaatschappij loopt op zijn laatste benen. 

Tenminste dat vindt Christian Deutsch. In zijn boek 

Abschied vom Wegwerfprinzip geeft hij aan waarom 

verlenging van produktlevensduur onontkoombaar is. Al 

gaat het werk nauwelijks in op de psychologische 

aspecten, het geeft een bruikbare en overzichtelijke 

motivatie. 

Deutsch betoogt dat recycling een doodlopende weg is om 

het afvalprobleem op te lossen: de kring kan nooit geheel 

worden gesloten. Waardevolle hulpbronnen verliezen 

waarde ten koste van toegevoerde energie. Inmiddels 

worden produktcycli steeds korter. Het kan voorkomen dat 

30% van ter recycling aangeboden computers nog in de 

oorspronkelijke verpakking zit. Dus dat deel heeft zelfs 

nooit een eindgebruiker bereikt. Vervelend voor de 

fabrikant. Het mechanisme dat steeds maar nieuwe 

produktvarianten op de markt brengt, haalt zichzelf 

blijkbaar in en draait dol. Toch denken vele ondernemingen 

alleen te kunnen overleven door op deze carrousel mee te 

rijden.  

Hier tegenover stelt de schrijver Deutsch dat het doel van 

de economie geformuleerd moet worden als 'het met zo 

min mogelijk grondstoffen en energie voortbrengen van 

een zo hoog mogelijk nut gedurende een zo lang mogelijke 

tijd”. Hierbij sluiten lange levensduur en hergebruik elkaar 

niet uit: wat niet meer  te repareren is moet de recycling in.  

Fabrikant Martin Grammer heeft een nieuwe bureaustoel 

geïntroduceerd die in dit beeld past, de Natura, met een 

produktcyclus van 30 jaar. Op het eind van zijn levensduur 

wordt hij voor 90 procent hergebruikt met als gehoopt 

toekomstig gevolg: 90 procent minder kosten voor 

grondstoffen en 90 procent minder kosten voor 

afvalverwijdering. Daarmee anticipeert Grammer op 

toenemende ecotax en wettelijke terugnameverplichtingen.  

Oude deugden als repareerbaarheid, lange levensduur en 

duurzaamheid krijgen hierdoor nieuwe kansen. Immers als 

minder produkten terugkomen bij de fabrikant en als meer 

van de produkten die toch terugkomen, niet duur hoeven te 

worden verwerkt maar juist na eenvoudige reparatie of 

renovatie opnieuw verkoopbaar zijn, dan is dat goed voor 

de onderneming. Er kan een grote markt voor 

gerenoveerde produkten of onderdelen ontstaan die in 

niets onderdoen voor nieuwe, maar die wel de helft 

goedkoper zijn. 

Voor de marketingmensen spelen volgens Deutsch nu een 

aantal trends, waarin produkten met een langere 

levensduur passen. Ten eerste blijken consumenten in 

toenemende mate af te haken bij het steeds maar weer 
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verwerven van de allernieuwste produktvarianten. Ze kijken 

wat langer de kat uit de boom. Verder gaat een groeiend 

aantal mensen bewust de snel veranderende mode en 

trends uit de weg, op zoek naar hun persoonlijke smaak en 

individualiteit: fijn, duur en bestand tegen de tand des tijds. 

Daarnaast blijkt er een grote groep consumenten te zijn 

met een hang naar degelijkheid en kwaliteit, die in de 

laatste decennia een beetje op de achtergrond is geraakt. 

En tenslotte stuurt ook het momenteel wijd verbreide 

milieubewustzijn aan op langere levensduur voor 

produkten: aan milieu doen zonder in te leveren. De 

uitdaging voor vormgevers, produktontwikkelaars en 

marketeers is daarbij om te voorkomen dat 'levenslang' 

verveelt. 

Poetsdoeken 

Als bedrijven bovendien op het leveren van diensten 

overschakelen, of diensten toevoegen aan hun produkten, 

dan ontstaan verrassend goede perspectieven voor 

profijtelijk ondernemen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de firma 

MEWA textil-service. Dit bedrijf verhuurt onder meer 

poetsdoeken die steeds opnieuw worden schoongemaakt. 

Vrijkomende olie wordt voor energie-opwekking gebruikt en 

echt versleten doeken worden uit elkaar gerafeld en 

gebruikt voor nieuwe. Een industrie die poetsdoeken huurt 

bespaart niet alleen op afvalverwijdering maar ook op 

rompslomp met milieuregelgeving. Voor MEWA resulteert 

een sterke klantenbinding.  

Het vermarkten van nut of de oplossing van een probleem, 

en niet alleen maar van kale produkten werkt blijkbaar. En 

daarbij is het rationeel om zoveel mogelijk nut of dienst uit 

een produkt te persen. In veel gevallen is huren slimmer, 

goedkoper en gemakkelijker. Als je bijvoorbeeld ski’s huurt 

op de plaats van bestemming hoef je je niet te 

bekommeren om aanschaf, transport, opslag, onderhoud, 

reparatie en afdanking, terwijl je steeds de beschikking 

over het modernste materiaal hebt. Voor fabrikanten is het 

grote voordeel van huursystemen dat ze een uitermate 

goed inzicht krijgen in zwakke plekken van hun produkt. 

Autoleasebedrijven houden nauwgezet bij welke reparaties 

hun vloot ondergaat en wat de kosten zijn. Met die 

informatie kunnen produkten makkelijker worden verbeterd.  

In een tijd waarin steeds meer produkten in dezelfde 

categorie op elkaar lijken, kan een produkt zich met een 

lange levensduur onderscheiden van de rest. Het 

aanbieden van goede en goedkope reparatiemogelijkheden 

of een lange garantietermijn kan helpen om de bij een 

koper altijd aanwezige gevoelens van onzekerheid ('heb ik 

wel het goede gekocht?'') te sussen. 

CD's  

Voor grote bedrijven is een verdubbelde levensduur van 

produkten een schrikbeeld: halvering van de omzet en een 

machinepark dat de helft van de tijd stilstaat. Maar aan 

kleine bedrijven met een beperkt marktaandeel biedt 

langere levensduur een kans om te groeien en zo de grote 

in het defensief te dringen: als zij geen aandacht aan 

levensduurverlenging besteden, verliezen ze omzet aan 

kleine concurrenten. Soms bederven ze zelf hun markt. 

CD’s zijn praktisch onverwoestbaar en er ontwikkelt zich 

een levendige tweedehandsmarkt. Misschien is verhuur 

een oplossing. 

Door middel van lean management kunnen kosten gedrukt, 

kwaliteit verhoogd en doorlooptijd van ontwerp naar 

marktgereed produkt verkort worden. Maar wat doe je met 

de tijd die zo vrijkomt? Meestal nog weer sneller, nog weer 

nieuwere produktvarianten op de markt brengen. Alleen, in 

de mondiale concurrentiestrijd gaat het niet om wie het 

snelst weer een nauwelijks merkbare produktverandering 

op de markt brengt, maar om wat je kerncompetentie is en 

je verbeeldingskracht. Stan Nadolny, schrijver van 'de 

ontdekking van de traagheid' maakt een vergelijking met de 

traagheid van een kat voor de sprong: 'wat zorgvuldig is 

voorbereid, betaalt zich in de beslissende seconden uit'. 

Want als langere levensduur het geproduceerde volume 

van produkten doet afnemen, dan ontstaan nieuwe kansen 

voor hoogwaardige arbeid, niet alleen in de produktie zelf, 

maar ook in onderhoud, reparatie en renovatie. En dat is in 



Eternally Yours	   	  	  	  	   <It is time for a new generation of products,  

that can age slowly and in a dignified way, that can become our partners in life and support our memories...>	  Ezio Manzini 

Foundation for Development of Culturally Enduring Products 

 

Newsletter	  

No.	  9602	  
 

	   pagina	  41	  

de meeste gevallen geen arbeid in het verre oosten maar 

lokale arbeid.  

Deutsch citeert Stahel met: 'als we hulpbronnen willen 

sparen en arbeidsplaatsen scheppen, dan moeten we 

produkten duurzamer maken en langer en intensiever 

benutten'. Een produkt dat twee keer zo lang meegaat kan 

ook twee keer zolang gebruikt worden om geld mee te 

verdienen. Op den duur zal een afscheid van het 

wergwerpprincipe niet alleen meer werk, maar ook 

interessanter werk opleveren: kleinere series 

kwaliteitsprodukten die vervolgens onderhouden, 

gerepareerd, gerenoveerd moeten worden en uitgeleend, 

verhuurd, geleased, geregistreerd. In een 

dienstenmaatschappij zijn meer mensen nodig die minder 

intensief hoeven te werken, aldus Stahel. 

Batterij 

Produkten met lange levensduur kunnen zo worden 

geconstrueerd, dat bij onderhoud of renovatie steeds die 

onderdelen vervangen worden waar inmiddels meer 

geavanceerde uitvoeringen voor bestaan. Op deze wijze 

kunnen lange levensduur en innovatie samengaan. Een 

gebruiker zal aarzelen een compleet nieuw apparaat te 

kopen als het oude nog voldoende functionaliteit bezit. Een 

tegen relatief geringe kosten volledig gemoderniseerd 

apparaat kan wel een aantrekkelijke optie zijn. Met name 

bij computers lijkt dit een goede mogelijkheid om de 

razendsnelle ontwikkeling in hardware toch bij de klant te 

brengen. NEC heeft bijvoorbeeld een notebookcomputer 

op de markt gebracht waarin de gebruiker op de plek waar 

normaal het diskette-station zit zelf een extra batterij kan 

aanbrengen. 

In Duitsland bestaat de Busse Longlife Design Award voor 

produkten die zich langer dan acht jaar op de markt 

hebben bewezen. De prijs ging in 1993 naar de Braun 

Micron vario 3, een scheerapparaat. Braun wil produkten 

maken, niet ontworpen voor op 'Kaufreiz-ästhetik' maar 

voor een lang samenleven met de gebruiker, zonder 

vervelend of opdringerig te zijn. 'Een goed ontwerp maakt 

een produkt bruikbaar en inzichtelijk, is innovatief, 

esthetisch, met lange levensduur, consequent tot in de 

laatste details, milieuvriendelijk, eenvoudig en niet 

opdringerig', aldus Brauns designnestor Dieter Rams. 

Ontwerpers moeten produkten in gebruik en materiaal 

milieuvriendelijker maken en ze moeten eraan bijdragen 

dat het aantal produkten afneemt: niet meer maar beter. 

Naast Rams' 'esthetisch en niet opdringerig' houdt het werk 

van Günther Horntrich, professor voor Design en Ecologie 

aan de Fachhochschule Köln en partner van Yellow Design 

in Pforzheim, direct verband met Eternally Yours. Hij vraagt 

zich af: 'hoe moet een ding er uitzien, waarmee we meer 

dan tien jaar graag willen samenleven en die in die tijd 

eerder aan waarde wint dan psychisch en fysiek te 

verslijten?'. De gebruiker moet een gezamenlijke 

geschiedenis met het ding kunnen beleven, die het ook kan 

'navertellen'. Hij spreekt van het bekende vermogen om 

'patina' te verwerven. 

Taxi 

Als een produkt door meerdere mensen te gebruiken moet 

zijn, stelt dat eisen aan constructie en bedieningsgemak. In 

huurauto’s moet misschien een vakje voor persoonlijke 

spullen. Op de Filipijnen rijden jeeps die allen dezelfde 

basis hebben en dus ook uit dezelfde basisonderdelen 

bestaan maar die uiterlijk volkomen op de individuele (taxi-) 

ondernemer zijn toegesneden. De auteur ziet een 

wedergeboorte van gemeenschappelijk gebruik: van auto’s, 

gereedschappen, wasmachines (gecombineerd met andere 

sociale funkties). 

Deutsch ziet voor de toekomst een ondernemingsconcept 

dat uit twee fasen bestaat: eerst wordt een produkt 

ontworpen en vervaardigd voor een zo lang mogelijk leven; 

als het vervolgens toch terugkomt bij de fabrikant wordt het 

gerepareerd en gemoderniseerd en gaat opnieuw de markt 

op. Gebruiker, ondernemer, werknemer, milieu en 

maatschappij, alle profiteren hiervan. Met een aanstekelijk 

enthousiasme zijn in dit boek de voordelen van produkten 

met een lange levensduur gepresenteerd. Maar soms lijkt 
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het wel of de auteur het ziet als de oplossing voor alle 

problemen. 

Abschied vom Wegwerfprinzip; Die Wende zur Langlebigkeit in der 

industriellen Produktion, Christian Deutsch, 172 pp., ISBN 3-7910-

0783-1, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1994 

Henk Muis 

	  

	  

Manufactum	  

postorderbedrijf voor eindeloze produkten, postfach 1620, 

45746 Marl, fax 02365/91629 

In 1988 startte Thomas Hoof zijn postorderbedrijf 

Manufactum, met een dunne catalogus en nog zonder 

klanten. In 1989 werd een omzet behaald van DM 600.000. 

In 1990 was dat al 1.5 miljoen, om via 4 miljoen, 8.6 

miljoen, in 1993 op 17 miljoen uit te komen. De  motivatie 

van de als boekhandelaar opgeleide oprichter van 

Manufactum ligt in de persoonlijke ergernis over alle troep 

die je als onwetende klant in huis haalt en die niet aan de 

verwachtingen blijkt te voldoen of het bij het minste of 

geringste laat afweten. Het aanbod in winkelketens wordt  

in kwalitatief opzicht steeds schraler. De enige criteria bij 

het samenstellen van het assortiment lijken nieuw en 

goedkoop. Wie een goed produkt wil aanschaffen, zoekt 

naar een naald in een hooiberg. Bovendien ontbreekt het 

steeds meer aan deskundige en betrouwbare informatie 

over herkomst, onderhoud en toepassingen.  

Manufactum heeft dit zoeken tot een voortdurende activiteit 

gemaakt en het resultaat neergelegd in een schitterende 

catalogus: 'Es gibt sie noch, die guten Dinge'. In de 

catalogus, met meer dan 3500 verschillende artikelen 

(voorjaar 1996) die zich al reeds lang bewezen hebben, 

wordt bij ieder artikel uitvoerig ingegaan op hoe het 

gemaakt wordt, met welke materialen, door welk bedrijf en 

uit welke technische en cultuurhistorische omstandigheden 

het voortkomt. 'Wij willen het produkt weer uit zijn 

anonimiteit halen', zegt Hoof. Gebruikers worden duizelig, 

zegt hij, van de mallemolen van trends en modes die elkaar  

steeds sneller opvolgen en die een dramatisch verlies aan 

kwaliteit, bedrijfszekerheid, repareerbaarheid en 

duurzaamheid met zich meebrengen, nog afgezien van een 

uit cultureel oogpunt dramatische afbraak van collectief 

geheugen.  

Zijn spullen bestaan vrijwel allemaal uit klassieke 

materialen van biologische grondstoffen en/of reeds 

eeuwenlang in gebruik zijnde en daarom bewezen 

milieuvriendelijke materialen  zoals leer, linnen, porcelein, 

natuurrubber, hout, staal, (giet-)ijzer. Hoof situeert zijn 

bedrijf ergens tussen massaproduktie en kunst, tussen 

supermarkt en designshop: daar waar vroeger de 

vakhandelaar actief was, met een uitgebreid assortiment, 

met goede relaties met toeleverende fabrikanten, geleid 

door een zeer terzake kundige en toegewijde eigenaar.  

De allesoverheersende prijsconcurrentie maakt volgens 

Hoof vele kwalitatief hoogstaande industrietakken, 

produktgroepen, produkten en materialen kapot (vergelijk 

zijden overhemden van ƒ 50,--). Hoof verdedigt zich tegen 

de kwalifikatie van 'anti-design verzendhuis' door de 

woorden van architect Adolf Loos aan te halen: 'De schaaf 

uit de middeleeuwen lijkt sprekend op onze huidige schaaf. 

Er is geen ontwikkeling in dingen die reeds opgelost zijn. 

Men mag alleen iets nieuws maken als men iets beters kan 

maken. Alleen nieuwe uitvindingen (bijvoorbeeld electrisch 

licht) maken scheuren in de traditie'. 

Manufactum blijkt twee soorten klanten aan te trekken: 

jonge milieubewuste mensen en oudere mensen met een 

'ouderwets' kwaliteitsgevoel. De korte levensduur, het 

versnelde komen en gaan van de dingen, waarmee we 

dagelijks omgaan, hun verandering van gebruiksgoederen 

in verbruiksgoederen kan men namelijk vanuit meerdere 

gezichtspunten erg vinden. Aan de ene  kant draagt deze 

ontwikkeling wezenlijk bij aan vergroting van onze 

milieuproblemen. Aan de andere kant verhindert het ook 

dat we een vriendschappelijke verhouding ontwikkelen met 
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de spullen die ons iedere dag weer begeleiden, dat we ze 

een zeker respect tonen die ze als geslaagde resultaten 

van goed werk zeker ook verdienen. Het postorderbedrijf 

probeert dingen bijeen te brengen die in meer dan één 

opzicht goed zijn: volgens traditionele standaarden 

vakkundig gemaakt en daardoor solide en funktioneel, met 

gebruikmaking van het vanuit de funktie vereiste materiaal 

en daardoor mooi, uit klassieke materialen gemaakt 

(metaal, glas, hout, enz.), met een lange levensduur, 

repareerbaar en daardoor milieuvriendelijk, niet alleen 

langlevend vanwege techniek en materiaal maar ook 

omdat ze boven alle modes en trends verheven zijn. 

Manufactum verkoopt onder meer keukenspullen, 

schrijfwaren, lampen, stoelen, huishoudtextiel, kleding, 

lederwaren, messen, gereedschap en speelgoed. De 

catalogus onderscheidt zich in ieder geval op één punt niet 

van andere catalogie: ze wekt begeerte op. 

Henk Muis 

 

De	  betekenis	  van	  produkten 

Verslag werkbijeenkomst Eternally Yours d.d. 11 maart 1996  
waarbij aanwezig waren Marcel Wanders, Marleen Kaptein, Ed 

van Hinte, Liesbeth Bonekamp, Jan Jacobs, Gerda Zijlstra, 
Henk Muis, Annelies de Leede, Kitty van Zanten, Petran 

Kockelkorn, PeterPaul Verbeek, Jan Willem van Breugel, 
Osiris Hertman, Ard Jonker, David Klein, Robert van den 

Hoed, Annemieke Vermaat. 
Na een zeer korte inleiding van Ed van Hinte over het 

verschil tussen ikoon, index en symbool gaat Marcel 

Wanders, industrieel ontwerper te Amsterdam, in op een 

drietal inzichten die hij verworven heeft in 7 jaar 

produktontwerpen, theorievorming op dat gebied en 

gewoon een eigen leven leiden.  

De drie thema’s van Marcel zijn: 

• ecologie & persoonlijke ecologie: als je niet goed met 

jezelf en je naasten om kan gaan dan kan je het grotere 

milieu wel helemaal vergeten; daarom moet een 

ontwerper ook, middels zijn produkten, werken aan de 

persoonlijke ecologie van de gebruikers van die 

produkten. 

• produkt = verzameling informatie: volgens Marcel is een 

produkt niets minder, maar ook niets meer dan een 

bundel visuele, auditieve en kinesthetische informatie 

en de ontwerper derhalve vooral een communicator. 

Door een nieuw verhaal te verzinnen kan je een nieuw 

produkt scheppen, zonder dat er materieel ook maar 

iets verandert (bijvoorbeeld uiterlijk identieke 

parelsnoeren die alleen verschillen door hun verhaal). 

Marcel wil dingen maken waar mensen van houden en 

van blijven houden, desnoods door iedere keer een 

nieuw verhaal (vervolgverhaal) te leveren. 

• metafoor van het nieuwe: onze cultuur lijkt alleen oog 

en waardering te hebben voor wat nieuw is en 

misschien zijn ontwerpers hierin nog wel het meest 

extreem; gewoon slijten is niet goed genoeg meer, 

dingen moeten of niet slijten of tenminste mooi slijten; 

eigenlijk is dat gewoon een gebrek aan respect voor de 

ouderdom.  

Marcel eindigt met 'form must follow the good'. 

In de discussie betogen Petran en Peter Paul dat een ding 

niet alleen informatie, niet alleen lifestyle of context is: het 

is zelf ook iets, het doet zelf ook iets. Marcel blijft erbij dat 

het alleen info is. Punt van discussie blijft hoe je met een 

hamer die alleen maar uit informatie bestaat een spijker in 

de muur slaat. Wellicht is een goed produkt een combinatie 

van een goed (materieel) ding met een goed (immaterieel) 

verhaal, waarbij dat verhaal verteld wordt door het ding 

zelf, door de ontwerper/producent/verkoper en door de 

gebruiker.  (HM). 

Petran Kockelkorn is filosoof in Twente en heeft gedurende 

een 2-jarige cursus haptonomie geleerd dat je dingen kan 

doen op een instrumentele wijze (je bedient je lijf als een 

machine) of  door van binnen naar buiten te voelen (je voelt 

het ijs door de schaats heen). Het contact met de 

omgeving is in deze gevallen heel verschillend. De mens is 

van nature ex-centrisch, dat wil zeggen zowel in staat om 
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zichzelf als middelpunt van de wereld te beschouwen en 

vanuit dit centrum naar buiten te voelen, als ook in staat 

om buiten zichzelf te treden en zichzelf te zien als 

onderdeel van een groter geheel. De opvoeding 

bewerkstelligt volgens Petran dat de uitsluitend centrische 

instelling van de kleuter in 20 jaar dressuur vervangen 

wordt door een bijna totale excentrische en instrumentele 

kijk op de wereld. Ofwel, geen wonder dat we zo’n slechte 

omgang met de natuur hebben omdat we onszelf niet een 

onderdeel daarvan voelen. Techniekfilosofen verbinden 

techniek (technische artefacten) met een afstandelijke 

verhouding met de natuur. De techniek staat tussen ons en 

de natuur in, belemmert het zicht of vernauwt en vervormt 

onze blik daarop en hoort bij het buitenperspectief. 

Lichamelijkheid, beleven, doorleven hoort bij het 

centrische, het binnenperspectief. Bij nadere beschouwing 

blijkt dat mensen voortdurend heen en weer schakelen 

tussen binnen- en buitenperspectief. Je kan door de 

pollepel heen 'voelen' of de soep aankoekt. Je kan volgens 

Sartre één worden met je bergbeklimmersspullen. In de 

eerste decennia van treinreizen traden bij de reizigers 

allerlei rare aandoeningen op, zowel lichamelijke als 

geestelijke, doordat de bekende synesthesie van je door 

een landschap bewegen ontspoorde (de informatie uit 

verschillende zintuigen klopte niet meer met elkaar, leverde 

geen samenhangend beeld op, pas na jaren trad 

gewenning op, was het treinreizen 'ingelijfd'). Een zelfde 

verhaal gaat op voor het leren autorijden: uiteindelijk vormt 

de auto je tweede huid, je grotere ik. Heidegger  heeft het 

in dit verband over het voorhanden hebben van de wereld 

en het ter hand hebben van diezelfde wereld. Naast het al 

dan niet kunnen inlijven van techniek of van spullen zijn 

deze ook altijd ingebed in een verhaal, een moreel script 

dat vertelt hoe je het ding moet gebruiken. 

PeterPaul Verbeek  begint zijn verhaal met een drietal 

mogelijke verhoudingen van mensen met hun technologie 

zoals Don Ihde die beschrijft: 

• mediatie - de techniek dringt zich tussen de mens en de 

natuur 

• alteriteit - de mens heeft een standpunt ten opzichte 

van de techniek zelf 

• achtergrond - techniek is bijna onzichtbaar als 

achtergrond altijd aanwezig 

Hij gaat vooral in op de mediatie: de techniek vormt een 

brug tussen ons en de natuur of de wereld; daarbij kan je 

de techniek dicht bij onszelf situeren (inlijven, zoals een 

contactlens) of juist dicht bij de natuur plaatsen 

(bijvoorbeeld met een thermometer voelen we niet zelf hoe 

koud het is maar lezen we af  'hoe koud het is'). In het 

laatste geval spreken we van een hermeneutische relatie. 

Alle spullen kan je in principe ergens op de as tussen deze 

twee posities plaatsen. Bijvoorbeeld contactlens - bril - 

verrekijker - telescoop - spectrometer - neutrinodetector. 

Naar rechts gaande in deze reeks wordt de verhouding met 

de natuur steeds kunstmatiger; onze eigen inbreng wordt 

gaandeweg belangrijker dan dat wat de natuur ons te 

vertellen heeft. 

Het is nog te vroeg om met conclusies te komen over de 

betekenis van bovenstaande verhalen voor Eternally 

Yours. Mogelijk dat spullen die je gemakkelijk inlijft en 

daardoor dichter bij je staan, die als het ware onderdeel 

van jezelf worden, minder gemakkelijk weggooit. Expliciete 

aandacht voor de morele scripts van spullen lijkt ook een 

manier om een duurzame omgang met spullen en met de 

natuur te bevorderen. Mogelijk zit hier een raakvlak met de 

verhalen die Marcel wil ontwerpen. Onduidelijk blijft 

vooralsnog of verregaande specialisatie (gezinsauto, rent-

a-car, eenpersoonsauto, treintaxi, trein,....), wat feitelijk een 

streven naar de meest efficiënte vervulling van één 

specifieke behoefte is, vanuit duurzaamheidsoverwegingen 

als positief moet worden beschouwd of dat we juist moeten 

streven naar multifunktionele spullen die 'alles kunnen' 

maar daardoor op elke deelfunktie matig presteren. 

Multifunktionele spullen kunnen misschien makkelijker 

worden ingelijfd dan monofunktionele. 
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Na de voordrachten en bijbehorende discussies werden de 

projecten van de verschillende afstudeerders besproken.  

Ard Jonker werkt bij Philips aan de verlenging van de 

levensduur en aan het reduceren van het energiegebruik 

van een televisie. De meeste defecten treden op in het 

begin van het gebruik en vallen vaak nog binnen de 

garantietermijn (1 - 3 jaar). Na deze tijd met kinderziektes 

vangt een langdurige periode aan van nagenoeg 

storingsvrij funktioneren. Na zo’n 10 jaar komen er steeds 

vaker storingen voor die tenslotte resulteren in het 

wegdoen (en een nieuwe kopen). Volgens Ard worden tv’s 

gebruikt tot ze het echt niet meer doen. Hij denkt dat je, 

gezien de milieu-effecten, vooral als gevolg van het 

energiegebruik, een tv niet langer dan 15 jaar moet 

gebruiken. Ard richt zich erop de 'storingsvrije' periode op 

te voeren van de genoemde 10 jaar naar 15 jaar. Dat kan 

Philips tv’s een beter imago opleveren -'de mercedes onder 

de tv’s'- en anticipeert op terugnameplicht. De vormgeving 

van een tv is meestal geen reden om hem af te danken. In 

dit verband is het interessant om na te gaan hoe het de 

Philips modellen met uitgesproken vormgeving vergaat (tv 

als 'bromfietshelm' en 'opengeslagen boek').  

David Klein probeert het wezen van de design classic te 

doorgronden. Aspecten die belangrijk lijken zijn 

authenticiteit (Aga fornuis), degelijk & duurzaam, 

betrouwbaar (Zippo), simpel (paperclip), geen status op 

nieuwheid baseren ('wie met de tijd trouwt is snel weduwe') 

en baseren op een lang levende maatschappelijke/culturele 

waarde. De vraag is of je zodoende een recept voor 

kwaliteit op het spoor kan komen. Dit wordt door een aantal 

aanwezigen betwijfeld. David heeft er echter wel goede 

hoop op en dat het zo weinig gebeurt (design classics op 

de markt brengen) heeft onder meer te maken met het feit 

dat bedrijven er geen belang bij hebben en met 

belemmerende octrooien. Een andere vraag is wat je kan 

leren van gedoodverfde design classics aan wie ondanks 

dat de eeuwige roem voorbijging.  

David wil uiteindelijk zelf een produkt ontwerpen op basis 

van de afgeleide aspecten en daarbij niet ontwerpen voor 

het aankoopmoment maar voor een langdurig plezierig 

gebruik. En hopelijk wordt dat dan een design classic. Hij 

wil niet ook een verhaal erbij ontwerpen zoals Marcel 

Wanders voorstelt en ook niet in de nieuwheidsval trappen 

waarbij het voorgaande model ineens niets meer is, 

verguisd wordt.  

Het streven is om bij Van Dijk/Eger een soort nieuw 

archetype van een World Wide Web server te ontwikkelen, 

wellicht bestaande uit basismodules, die zijn intelligentie uit 

het net aftapt en zelf daardoor langdurig hetzelfde kan 

blijven. Er ontstaat enige discussie over de vraag of dit 

haalbaar is.  

Osiris Hertman laat in de pauze een groot aantal 

voorbeelden zien van industriële plaatmaterialen van staal 

die met diverse emailleringen, op verschillende wijzen 

aangebracht, intrigerende en mooie resultaten opleveren.  

Robert van den Hoed werkt als 7e jaars IO-er bij DTO 

(Duurzame Technologische Ontwikkeling) aan het thema 

duurzaam wassen van kleding. Over 50 jaar moet dat een 

faktor 20 minder beslag leggen op milieuvoorraden. 

Oplossingen zouden kunnen zijn andere technologieën 

zoals ultrasoon of CO2 wassen, schaalgrootte (1 

huishouden, 10 huishoudens in woonblokken, 100 

huishoudens in flats, lokale totale service) en wellicht 

overige benaderingen zoals andere vezels, 

wegwerpkleding (?), etc. Niet aan de orde zijn sociaal-

culturele eigenaardigheden zoals wat is vies, 

wasfrekwenties etc.  

Jan Willem van Breugel probeert de flesseninleverhoek van 

Albert Heijn zodanig te herontwerpen dat deze ook 

bijdraagt aan het AH-imago. Nu wordt deze 

emballagevoorziening beschouwd als een soort 

noodzakelijk, ietwat viezig, kwaad waar geen supermarkt 

zich op profileert. Wellicht zijn er allerlei andere 

funktionaliteiten te bedenken om van deze plek iets moois 

te maken. Ervaringen met de Retourette in Schiedam, de 
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traffic funktie, persoonlijke binding met klanten, wetgeving, 

milieubeweging: allemaal elementen die in deze upgrading 

een rol kunnen spelen.  

Kitty van Zanten van Mens & Wonen op de AIVE tenslotte, 

zoekt naar mogelijkheden om de meestal onzichtbare 

achterkant en binnenkant van opbergmeubelen zodanig 

vorm te geven dat deze kanten ook bij kunnen dragen aan 

de hechting met de gebruiker (meer m2 

bindingsoppervlak). Ze onderzoekt de kansen van 

vacuümvormen op dit gebied, ondermeer met niet-

lossende mallen. De van elkaar verschillende binnen- en 

buitenkant  moeten wel met elkaar verband blijven houden. 

De maximale afmetingen die met de onderzochte techniek 

haalbaar zijn, blijven nog aan de kleine kant. 

Henk Muis 
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Datum: 13 oktober 1996 

 

Editorial	   	  

Mythologie 

Een wit honkbalpetje met in de klep een ventilator die wordt 

aangedreven door zonne-energie. De catalogus van de 

Stichting Doen, die door de Nationale Postcodeloterij is 

opgericht om producten 'met het oog op de toekomst' aan 

de man te brengen, staat bomvol met dit soort duurzame 

narigheid, al staan er wel degelijk ook mooie spullen in.  

Toch lees je tussen de verkoopzieke regeltjes door dat er 

in de samenleving enige zorg bestaat over de producten 

waarmee we worden lastiggevallen. Zo is er 

ontegenzeggelijk een zekere weerstand tegen het massale 

ervan. En dat roept nostalgie op naar het unieke van 

ambachtelijk gemaakte voorwerpen. 

Zakenlieden spelen daar handig op in, maar oppervlakkig. 

Koffertjes uit Madagascar van hergebruikt blik worden 

aangeprezen met: Origineel handwerk, elk product is 

anders. Bladzij na bladzij benadrukt het blaadje het belang 

van modieuze exclusiviteit en dat je vooral snel moet 

bestellen. Uniekheid is de mythe van de ambachtelijkheid. 

Want in werkelijkheid is de essentie van handwerk dat 

producten met zorg zijn gemaakt. Het gaat om de 

betrokkenheid bij de vervaardiging, niet om de verschillen 

tussen objecten en de hierdoor opgelegde snelheid van het 

verkopen. 

Er leven meer van zulke mythes die samenhangen met het 

idee van een lange levensduur. Ook IKEA adverteert met 

bankstelleer dat mooi oud wordt, terwijl dat zeker niet per 

definitie waar is. Want voor een goed product is emotie 

nodig en affiniteit met vorm, zoals Henri Kaper in deze 

nieuwsbrief betoogt.  

 

Ed van Hinte 

 

 

Eternally	  Yours	  congres 

De voorbereidingen voor het congres komen op gang. Het 

begint op de avond van donderdag 17 april met drie 

inleidende lezingen in de aula van het Museon in Den 

Haag. Dit gedeelte is voor een wat groter publiek van drie- 

tot vierhonderd belangstellenden toegankelijk. De volgende 

dag gaan de ongeveer 120 deelnemers van het eigenlijke 

studiecongres aan het werk in het Koorenhuis, een Haagse 

gemeentelijke culturele voorziening.  

Er zijn weer drie lezingen waarna de hoofdthema's (shape 

& surface, sales & service, signs & scripts) in kleinere 

groepen diepgaand worden besproken, zoveel mogelijk 

aan de hand van concrete voorbeelden. We houden ons 

dan ook aanbevolen voor suggesties van modellen, 

projecten, producten, reclamecampagnes, enzovoort, die 

naast het afstudeerwerk, de ideeën van Eternally Yours 

kunnen illustreren. Voorbeelden van hoe het niet moet zijn 

even welkom als toonbeelden van onsterfelijkheid. 

Ter voorbereiding van het congres vinden op 14 en 28 

november en op 19 december expert meetings plaats bij 

het Vormgevingsinstituut. Het is de bedoeling dat een 

groep betrokken specialisten uit verschillende vakgebieden 

de drie thema's onder voorzitterschap van Gert Staal nader 

uitdiept. 

Volgens de planning komt in het najaar van 1997 een 

publicatie uit met daarin onder meer voordrachten en 

verslagen van het congres, resultaten van 

afstudeerprojecten en strategieën om cultureel duurzame 

productontwikkeling te bevorderen. Het moet een 

'gewichtig' boek worden.  
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Vormgeven	  is	  een	  werkwoord 

Proloog  
Bij het voorlezen van dit stuk opende ik met twee vragen 

waarmee ik het verschil wilde neerzetten tussen 

beredeneerd vormgeven en vormgeven vanuit affiniteit met 

vorm. Het was mij niet te doen om het antwoord, maar toch 

verliep de reactie anders dan ik had verwacht. Bij de eerste 

vraag: "Wie van jullie vindt dat 'ie verstand heeft van 

vormgeving?" - niet zo'n lastige vraag, leek mij - bleek men 

zeer terughoudend. Met de tweede: "Wie vindt dat 'ie 

gevoel heeft voor vormgeving?" had men duidelijk minder 

moeite. Maar feitelijk kon ik mij nog afvragen wie van de 

betreffende personen niet toch een rationele benadering 

van vormgeving heeft.  Het stelde mij voor een nieuwe 

kwestie. Heeft de schroom die ik zag na het stellen van de 

eerste vraag, niet te maken met het hoge aanzien van de 

ratio in onze cultuur? Bij de tweede voelde men zich 

zichtbaar vrijer. Er gingen zelfs een paar vingers omhoog. 

Is dat wel terecht? Wordt 'gevoel voor' niet heel erg 

onderschat? 

Rationele vormgeving, vormgeving vanuit het stramien van 

de techniek. Een aantal mensen heeft daar in het begin 

van deze eeuw erg zijn best voor gedaan. Nieuwe 

productiemethoden vroegen om een andere vormgeving en 

samen met de fascinatie voor techniek en wetenschap 

heeft dat ons modernistische tijdperk een eigen vormtaal 

gegeven. Ik zou zelfs zeggen dat het ons eindelijk heeft 

afgeholpen van onze eeuwenlange fixatie op de Grieken en 

Romeinen. Dus wat dat betreft: applaus voor de rationele 

vormgeving! Maar ik wil daarbij wel stellen dat het niet door 

'Mondriaanse esthetiek' of door de toepassing van 

wetenschap (stroomlijn), zo'n doorslaand succes is 

geworden. Want dat was de belofte van de moderne tijd, 

van de vooruitgang. Het was een utopistische periode. En 

met de aanschaf van bijvoorbeeld een voor de 

geluidsbarrière ontworpen bureaupuntenslijper verkreeg 

men een stukje van die droom. Het was emotie. Wat blijft 

ons over nu technische ontwikkeling een trivialiteit is 

geworden en utopieën zijn gedevalueerd? Rationele 

vormgeving was een ideaal, nu is het conventie. In veel 

gevallen wordt vormgeving bedreven als 'l'esthetique pour 

l'esthetique'. En in ons vertrouwen op de rede menen wij 

nogal eens theorie te kunnen gebruiken als instrument voor 

het vormgeven. De vormgeving verwordt daarmee tot 

slechts een illustratie van het idee. Of de vormgeving dient 

als suikerlaagje op het zo gewaardeerde concept. Maar 

vormgeving is een op zichzelf staand medium! Woord en 

theorie zijn een andere materie dan vorm. En zij kunnen 

weliswaar dienen  ter communicatie over vorm, inzichten 

bezorgen. Je kunt er niet mee ontwerpen.  

Abstractie 

Ik keek ooit eens - lang leve de VPRO - naar een 

documentaire over Rem Koolhaas die met de maquette in 

de hand uitlegde hoe hij tot de vorm van één van zijn 

gebouwen was gekomen. Mij gaf deze hele voorstelling het 

gevoel dat ik naar een aflevering van Sesamstraat zat te 

kijken waarin het koekiemonster uitlegt wat je allemaal wel 

niet met een blokje kunt doen. In woorden klonk het 

indrukwekkend, maar in vormentaal kwam het niet verder 

dan ABC. 

Begrijp goed dat dit geen kritiek is op het gebruik van 

geometrie in vormgeving, want met geometrie kun je 

prachtige dingen doen. Kijk wat dat betreft maar eens naar 

de Moorse cultuur, maar dat is dan ook wel enige niveaus 

hoger dan dat grootschalig gefröbel met vierkantjes, 

driehoekjes en cirkeltjes. 

Soms vind ik de hedendaagse vormgeving zo rigide. Vaak 

ervaar ik zo'n schrijnend gebrek aan belevingswaarde in de 

producten om ons heen. Als ik dan ook een term hoor als 

'wegontwerpen' (van Friso Kramer) is mijn achterdocht 

onmiddelijk gewekt en denk ik: wat is dat voor calvinisme? 

Ooit is men begonnen de dingen te abstraheren, te 

vereenvoudigen om tot de essentie er van te komen. Ik 

denk dat we er tegenwoordig voor moeten waken niet aan 

de essentie voorbij te gaan. 
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Abstractie is ook een gevolg van de overgang van 

ambachtelijke naar industriële productie, in die zin dat een 

ontwerper meer afstand heeft tot zijn product dan een 

ambachtsman. Het lijkt erop dat dit ten koste gaat van de 

ziel van het product. De vormgeving zal hier toch een brug 

moeten slaan, want een voorwerp bestaat voor ons niet 

vanuit het begrip van dat voorwerp, maar door onze 

zintuiglijke ervaring ervan. Denk aan het Duitse woord 

'Gegenstand'. En voel wat het zegt. Ge-gen-stand. Mij zegt 

het dat er een heel verschil is tussen vormgeving vanuit 

abstractie en vormgeving vanuit ervaring van vorm. 
Emotie 

De rationele benadering zag ik ook in de variant van het 

vormgevingsmodel dat Nicole van Nes, zoals ze ons op de 

vorige bijeenkomst vertelde, gebruikt had op de design-

afdeling van Philips. 

  

extravagant

neutraal

elegant      !!!!                      robuust

 
 

Ik viel vooral over het gebruik van het woord 'neutraal' dat 

volgens mij geen tegenstelling is van 'extravagant'. 

'Contrasterend'-'neutraal' zou wel een tegenstelling zijn 

geweest. Een voorwerp kan niet neutraal zijn in zichzelf, 

wel ten opzichte van zijn omgeving. Het addertje onder het 

gras heet hier: perceptie. Als iemand een voorwerp op 

zichzelf benoemt als neutraal, dan is dat ten opzichte van 

zijn of haar eigen perceptie. 

Aan het begin van dit stuk gaf ik aan dat behalve rationeel, 

mensen de dingen ook emotioneel kunnen beschouwen. 

Het zijn de twee helften van onze psyche waarmee we de 

wereld om ons heen en dus ook producten bekijken. Het 

zijn twee benaderingen die mogelijk zijn, ook bij creëren. 

  

emotioneel

rationeel

pe
rc
ep

tie
-a
s

vormaspecten

 
 

Het model van Nicole is een afsplitsing van dit perceptie-

model. De reden van die afsplitsing is, denk ik, conventie. 

Simpel gezegd staat de tegenstelling extravagant-neutraal 

ongeveer voor 'zoals het hoort' tegenover 'een beetje 

vreemd maar wel lekker'. In het model zit op die manier 

een aanname verborgen waardoor het niet verstandig is 

het te gebruiken ten aanzien van 'cultureel duurzame 

productontwikkeling'. 

Duurzaamheid van producten betekent voor de 

vormgeving, visuele duurzaamheid. Wat maakt dat iemand 

vasthoudt aan een voorwerp? Want hierin zal in veel 

gevallen uiteindelijk toch de motivatie voor de gebruiker 

moeten liggen. 

Wat maakt een product 'onsterfelijk'? Hiervoor bestaan drie 

opties: 

neutraliteit   (weinig/geen identiteit) 

aanpasbaarheid   (verhulde identiteit) 

karakter   (eigen identiteit) 

 

Neutraliteit is altijd afhankelijk van omgeving of perceptie. 

Ik kan mij trouwens moeilijk voorstellen dat een gebruiker 

een product zal waarderen dat zijn aandacht niet trekt, een 

product dat hij als vanzelfsprekend beschouwt. Ik zeg dat 

'iets neutraal willen maken', geen uitspraak willen doen, 

niet meer is dan een lafheid. En het fnuikende is dat een 

product hoe dan ook, toch een uitspraak doet. 
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Aanpasbaarheid zal altijd een scheiding betekenen tussen 

het eigenlijke product en zijn omhulsel; een schizofreen 

product als het ware. Bovendien speelt aanpasbaarheid 

ook weer in op tijdelijkheid en hoe zit dat dan met de 

waarde van het omhulsel? Dit gaat dan alleen over 

vermaak. Niet over een relatie met een product. 

Karakter betekent voor een voorwerp, intrigerend zijn. Niet 

door ingebouwde verrassingen, maar door een vermogen 

tot het prikkelen van iemands aandacht. Subtiel of met 

overdaad, het gaat om het willen doorgronden van een  

vorm, hoe eenvoudig ook. Soberheid, bescheidenheid is 

iets anders dan neutraliteit. 

En wat is onsterfelijk? Is dat tijdloos? Of is het juist 

gebonden, een baken in de tijd? Een voorwerp heeft altijd 

een vorm. Maar voor karakter is het belangrijk vormgeving 

niet te onderschatten als materie op zichzelf en je niet 

alleen te verlaten op theoretische concepten. Want in dat 

opzicht heeft de vormentaal zoals voortgekomen uit de 

rationele benadering van het modernisme, haar 

zeggingskracht verloren omdat het slechts esthetische 

conventies volgt (rationeel) en geen ideaal meer 

aanspreekt (emotioneel). Het is tijd voor een nieuwe 

benadering. 

Henri Kaper 

Huiddimensies	  

Vrijwel iedereen waartegen je de kwestie van waardig 

ouder worden van producten aankaart komt met het 

voorbeeld van leer of hout op de proppen. Nu is het wat al 

te makkelijk om te concluderen dat 'ageing with dignity' met 

andere materialen niet zou kunnen. Als je observeert waar 

hem dit mooier worden met de jaren in schuilt valt er meer 

over te zeggen. 

Wat betreft de huid zijn er aanwijzingen dat een grof 

kleurrijk uiterlijk goed bestand is tegen slijtage, verwering 

en verkleuring, omdat aftakeling dan niet opvalt ten 

opzichte van het totaalbeeld. De Amerikaan Stuart Walker 

spreekt in dit verband van 'microcomplexity'. In theorie 

impliceert deze eigenschap dat heel veel kunststof 

producten, vooral van de zachtere 'poly-olefinen' 

(verzamelnaam voor poly-ethenen en polypropenen), maar 

ook van de wat hardere thermoplasten, niet deugen. Want 

ze zijn gespuitgiet in een zuivere eenkleurige samenstelling 

met een oppervlak en dat er prachtig glad uitziet als het 

nieuw is, maar dat nauwelijks over duurzaam karakter 

beschikt. Dat geldt ook voor massaproducten die een wat 

grovere huid suggereren, zoals de bakken van Curver in 

gespikkelde 'granito-look' en de getextureerde kommen, 

potjes en flesjes van Authentics. Hun 'grofheid' blijft 

evenwel hangen in gespuitgiette illusie. Dat geldt in veel 

mindere mate voor een proefproductje dat ik onlangs zag 

van gladde doorzichtige polyetheen gemengd met 

houtspaanders, die het product zelfs naar hout laten ruiken. 

Met dit alles wil ik niet aangeven dat kunststof niet deugt, 

maar wel dat de toepassing ervan vanuit het oogpunt van 

een duurzaam uiterlijk nog primitief is.  

Producten van pure onversterkte thermoplastische 

kunststof die op de gebruikelijke wijze gelikt zijn 

vormgegeven, blijken snel te degraderen onder de invloed 

van oppervlakkige beschadigingen, vervuiling en 

verkleuring. Dat betekent dat de gladde egale esthetiek  

alleen zinvol is bij de wat hardere materialen, die 

veroudering kunnen verdragen, of juist bij producten met 

een huid die, net als hout, leer, of gelakt metaal, 

onderhouden en verzorgd kan worden en daardoor 

mettertijd mooier wordt. Verzorging en onderhoud is een 

idee dat in de wereld van kunststof producten eenvoudig 

niet leeft. Hoogglans en andere geliktheden zijn daarmee 

geen Eternally Yours taboe, mits ze langdurig in ere 

gehouden kunnen worden. Het idee van microcomplexity 

geldt niet altijd. 

Uit het afstudeerwerk van Sigrid Smits blijkt dat het beeld 

van slijtage van de huid in principe te sturen is door een 

weloverwogen texturering, structurering en kleurkeuze, niet 

alleeen van het allerbuitenste oppervlak, maar ook van 

hetgeen zich daaronder bevindt. Dit inzicht is naar alle 
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waarschijnlijkheid niet nieuw. Eerder kun je zeggen dat het 

nu herleeft. Want de ambachtsman die eeuwen geleden 

een zitmeubel uit hout sneed en met zijn beitels 

versieringen aanbracht moet ervan op de hoogte zijn 

geweest. Hij wist al dat huid meer dimensies heeft dan 

louter de allereerste indruk die ze geeft als het omvatte 

product net nieuw is. Hij hield rekening met veranderingen 

in de tijd. Huid is veel dikker dan wat je ziet. 

 

Ed van Hinte 

 

Let’s	  make	  things	  repairable	  and	  

upgradable 

Eternally Yours bijeenkomst d.d. 4 juni 1996 op de TU Delft  
waarbij aanwezig waren Liesbeth Bonekamp, Pieter Desmet, 

Osiris Hertman, Ed van Hinte, Henri Kaper, David Klein, Jan 
Looman, Rens Meijkamp, Henk Muis, Nicole van Nes, Arnoud 

Odding, Maurice van der Plas en Gerda Zijlstra. 

Na een introductie van het middagprogramma, waarin 

Liesbeth Bonekamp ondermeer het begin 1997 te 

organiseren congres noemt en de bijbehorende publicatie, 

krijgt Nicole het woord. 

Nicole van Nes is twee maanden geleden afgestudeerd 

aan de TU Delft op het Eternally Yours onderwerp 'repair 

and upgrading' , uitgevoerd bij Philips Corporate Design. 

Ze heeft gekeken naar de mogelijkheden van 

levensduurverlenging bij consumentenprodukten door 

repareren en opwaarderen. Reparatiemogelijkheden bij de 

huidige produkten blijken beperkt door hoge kosten, 

ontbreken van specifieke kennis en onderdelen en door 

gebrekkig contact met de consument, terwijl opwaarderen 

nauwelijks mogelijk is. Uit de analyse bleek dat Philips een 

aantal belangen heeft bij repareren en opwaarderen: het 

kan milieubelasting verlagen, klantenbinding vergroten, 

kwaliteitsimago versterken en reparatiekosten binnen 

garantieperiode verminderen. Vervolgens heeft Nicole 

zaken geïnventariseerd die reeds in meerdere of mindere 

mate te maken hebben met reparatie en opwaardering. Zij 

noemt onder meer huizen, auto’s, (dure) schoenen en 

horloges die allemaal gerepareerd worden indien defect. 

Verf is een voorbeeld van een opwaardeerproduct. De PC 

wordt steeds meer een systeem dat door zijn modulaire 

opbouw op te waarderen is. Bezems kunnen van een 

nieuwe borstel voorzien worden (vernieuwbare systemen) 

terwijl de mens zelf natuurlijk ook voortdurend gerepareerd 

en verfraaid (c.q. opgewaardeerd) wordt. De grootste 

bedreiging voor repair & upgrading is dat een nieuw 

product vaak goedkoper is. Besparingen zijn mogelijk op 
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duurder wordende grondstoffen en energie. Gebruikers 

kunnen eventueel zelf hun gebruiksproducten repareren.  

Een schema liet zien dat gebruikers voortdurend evalueren 

of ze nog tevreden zijn met hun product of dat ze iets 

nieuws willen. Dat hangt af van de staat van het product, 

het al dan niet aanwezig zijn van productinnovaties, 

eventueel gewijzigde aspiraties, de emotionele band met 

het product en incidentele gebeurtenissen zoals een niet 

verwachte belastingteruggave.  

Als de consument op een gegeven moment niet langer 

tevreden is met haar product staat ze voor de afweging 

repareren/opwaarderen of vervangen. De belangrijke 

criteria hierbij zijn de kosten, tijd en moeite en het 

verwachte resultaat. Een en ander werd aanschouwelijk 

gemaakt met een fragment op video van Van Kooten en De 

Bie als Ge en Arie Temmes, bij wie de stofzuiger net voor 

de Kerst kapot ging, na veertig jaar trouwe dienst. Er 

bleken geen onderdelen meer verkrijgbaar.  

Het afdanken kan uitgesteld worden indien het product 

weer in goede staat teruggebracht kan worden, innovaties 

toegevoegd kunnen worden, het product mee kan groeien 

met de veranderde aspiraties van de gebruiker en de 

emotionele band versterkt wordt. Uit een enquête 

uitgevoerd onder 70 respondenten bleek dat ongeveer de 

helft van de afgedankte spullen niet stuk was, waaruit 

Nicole concludeerde dat er een forse markt voor 

opwaardeerbare producten bestaat.  

Vervolgens is een Programma van Eisen opgesteld, 

onderverdeeld in ecologische eisen, bedrijfseconomische 

eisen en consumenteneisen. In een  brainstormsessie en 

analyse kwamen als ontwerp-strategieën naar voren: 

vervangbaar uiterlijk, modulariteit, zelfdiagnose-systemen 

en herprogrammeerbare systemen. Daaraan toegevoegd 

kan de service verbeterd worden door operationele leasing, 

interactieve thuisservice (diagnose op afstand),  repareren 

en opwaarderen aan de lopende band voor lagere kosten, 

zelfcommunicerende systemen (bellen zelf hun reparateur) 

en cadeautje geven bij reparatie (bioscoopbon bij tv-

reparatie?). Nicole is verder door gegaan met het uitwerken 

van de opwaardeerbaarheid omdat die ten opzichte van 

repareren acceptabeler leek voor Philips: innovatiever, 

economisch aantrekkelijker en consument wil vooruitgang. 

Nicole heeft gekozen voor een telecommunicatiesysteem 

omdat in deze markt snelle veranderingen plaatsvinden 

waarbij producten vaak om andere redenen dan een 

technisch mankement worden afgedankt. Het ontwikkelde 

concept, getiteld Teletangram, bestaat uit een basismodule 

die zowel met hardware als software kan worden 

opgewaardeerd , al naar gelang de behoefte van de 

gebruiker. Tevens kan hij in z’n geheel of per onderdeel 

worden geleased . Voordelen van het gepresenteerde 

concept zijn een verlaging van de milieubelasting, de 

mogelijkheid van meegroeien met wijzigende behoeften en 

het behoren tot dezelfde vormfamilie van tot nu toe sterk 

van elkaar verschillende losse spullen (telefoon, fax, 

antwoordapparaat, babyfoon, etcetera). Strategische 

voordelen voor Philips zijn al genoemd. In de discussie 

werd opgemerkt dat het concept zowel voor leasen als 

kopen bedoeld is,  en dat het accent meer op de techniek 

dan op de vormgeving heeft gelegen.  

 

Na de pauze ging Jan Looman, promovendus op het 

onderwerp ‘marketing & milieu” in op waar voor hem de 

hamvraag ligt bij levensduurverlenging van producten: wat 

zijn de kritische succes- en faalfaktoren bij het op de markt 

krijgen van dergelijke producten? Voorbeelden van 

onderzoekgevallen kunnen zijn de polycarbonaat melkfles, 

de spaarlamp en het zogenaamde plato-hout (langs 

thermochemische weg verduurzaamd hout dat zonder 

toevoeging van milieubelastende stoffen de duurzaamheid 

van tropisch hardhout evenaart). Jan pleit voor een 

verbreding van de Eternally Yours doelstelling: niet alleen 

de psychologische levensduur maar levensduurverlenging 

in het algemeen zou het onderwerp van studie moeten zijn, 

dan bereik je ook gemakkelijker bedrijven. Gerda Zijlstra 

betoogt dat integendeel de nadruk nog meer moet liggen 
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op de psychologische levensduur omdat juist daar nog zo 

weinig over bekend is. Rens Meijkamp brengt naar voren 

dat het uiteindelijk erom gaat in een bedrijf toegevoegde 

waarde te creëren met langer levende producten. Vanuit 

Eternally Yours wordt tenslotte verklaard dat binnen het 

programma toegewerkt gaat worden naar drie min of meer 

parallel verlopende onderzoektrajecten: shape & surface 

waarin de nadruk ligt op de invloed die ontwerpers door de 

keuzen die zij maken voor werking, constructie, materiaal 

en vorm, kunnen hebben op de psychologische levensduur 

van het product, sales & service waarin met name de 

implicaties van langer levende producten voor bedrijven 

aan de orde komen en tenslotte signs & scripts waarin 

meer algemeen de culturele betekenis van producten 

onderzocht wordt. 

Tenslotte werden nog drie lopende projecten 

doorgesproken. Henri Kaper, student aan de 

Rietveldacademie, afdeling industriële vormgeving, is in het 

kader van ageless design bezig met het herontwerpen van 

een 65+ kaart. Volgens hem is er sprake van een paradox: 

als je ouder wordt en gebrekkiger dan heb je leesbril, 

wandelstok en dergelijke nodig die zichtbaar maken dat je 

oud en gebrekkig bent. Diezelfde attributen kunnen 

evenwel ook als een soort statussymbolen voor ouderdom 

en wijsheid fungeren ('nee, voor die dingen ben jij nog niet 

oud genoeg'). De pas van Henri ziet eruit als een sieraad 

dat je met trots draagt, dat donkerder wordt met de tijd 

(waarom niet juist lichter?) en dat eventueel, als het einde 

gekomen is, nog generaties op het dressoir kan staan. 
Osiris Hertman is verder gegaan met zijn geëmailleerde 

gaas- en staalcomposieten en heeft kans gezien 

toepassingen van zijn materialen uit te werken voor het 

ontwerp van een nieuw RVU-gebouw. Daarnaast is hij 

bezig met laminaten van hout en polyester en van hout met 

vilt, waarbij in het laatste geval het vilt geleidelijk de funktie 

van het hout overneemt, in ontwerpen voor stoelen. Hij 

heeft ondermeer samenwerking gezocht met Joep van 

Lieshout, de polyesterkunstenaar uit Rotterdam. Door de 

glasvezelmatjes met bepaalde patronen te zeefdrukken en 

dan op gelamineerd hout aan te brengen kan je 

verrassende driedimensionale objecten vervaardigen zoals 

wilde bloemenfauteuils, stippellijnpatroonstoelen,... Pieter 
Desmet houdt zich bezig met de vraag hoe je emotionele 

meerwaarde in een product kan mee-ontwerpen. Daartoe 

heeft hij een consumentenonderzoek gehouden met 

betrekking tot mobiele telefoons. Normaal werken 

ontwerpers met een PvE waarin allerlei functionele eisen 

staan vermeld. Pieter is een stap teruggegaan en heeft 

zich afgevraagd wat de eindwaarden van consumenten zijn 

(Maslow) en hoe de relatie is tussen allerlei 

productattributen en deze eindwaarden. Een mobiele 

telefoon kan de behoefte vervullen om altijd bereikbaar te 

zijn maar vertoont daarnaast de bijwerking van 

patserigheid of overdreven belangrijkheid. Voor sommigen 

is deze bijwerking eigenlijk nog belangrijker dan de 

bereikbaarheid: de statuszoekers. De andere doelgroep 

zijn de zgn. security seekers. Pieter heeft profielen 

opgesteld van de beide doelgroepen met behulp van een 

emotiecirkel waarin acht gemoedstoestanden zijn 

afgebeeld op de twee assen aangenaam---------

onaangenaam en intens----------niet-intens. Uiteindelijk wil 

hij  voor elk van de twee doelgroepen twee varianten 

ontwerpen. Het werk van Pieter gaat in feite over het 

objectiveren van emotionele aspecten bij het 

produktontwerp.  

 

Henk Muis 
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Eternally	  Yours	  bijeenkomst	  d.d.	  19	  

september	  bij	  OAK	  in	  Rotterdam, waarbij 

aanwezig waren Kirsten Molendijk, Taco Karremans, 

Sigrid Smits, Moniek Gerner, Ed van Hinte, Hanna de 

Bruin, Liesbeth Bonekamp, Henk Muis, Ard Jonkers 

en Henri Kaper. 

 

Kirsten is net begonnen met afstuderen in Wijsbegeerte op 

de Universiteit Twente. Een van haar begeleiders is Peter-

Paul Verbeek. Zij wil onderzoeken hoe je de dingen meer 

waarde, meer 'eigen gewicht' kunt geven. Taco studeert af 

bij Industrieel Ontwerpen in Delft en zoekt nog een 

afstudeerplaats. Hij is geïnteresseerd in productbeleving, 

betrokkenheid bij het product. Sigrid is in november 1995 

afgestudeerd aan de Akademie voor Industriele 

Vormgeving Eindhoven (AIVE) op slijtbare meubelstoffering 

(zie vorige Nieuwsbrieven). Ed is journalist en ergert zich al 

tijden aan de 'lichtheid' van producten. Moniek is in mei 

1996 afgestudeerd aan de AIVE en is bezig samen met 

Sigrid een eigen bedrijf op te richten dat zich gaat richten 

op ontwerp, productie en distributie van spullen met hoge 

kwaliteit en lange levensduur zonder gemakkelijke grappen 

en grollen. Henri studeert aan de Rietveld Academie in 

Amsterdam en is geïnteresseerd in vormgeving: 'Ik studeer 

vormgeving omdat ik een hekel heb aan design'. Liesbeth 

vormt samen met Annelies de Leede het ontwerp-bureau 

OAK. Hanna loopt er stage, zit in laatste jaar I.O. en is 

geïnteresseerd in waardig ouder worden van producten. 

Ard is 28 juni 1996 afgestudeerd aan de TU Delft bij 

Industrieel Ontwerpen en zoekt een baan. Henk heeft een 

milieu-adviesbureau in Wijk bij Duurstede. 

 

Liesbeth zet uiteen wat Eternally Yours is en welke 

projecten momenteel aan de gang zijn en nog plaats zullen 

vinden: De stichting is bezig een internationaal congres te 

organiseren dat op 17 en 18 april 1997 zal plaatsvinden. In 

het najaar van 1996 zal een drietal expert meetings 

gehouden worden waarin een geselecteerd gezelschap ter 

voorbereiding van het congres van gedachten zal wisselen. 

Daarnaast brengt Eternally Yours een Nieuwsbrief uit voor 

betrokkenen, probeert professionele ontwerp-projecten van 

de grond te krijgen en voert eigen onderzoek uit. 

 

Moniek Gerner is afgestudeerd op een onderwerp dat je 

misschien duurzaam spelen (HM) kan noemen. Uitgaande 

van de constatering dat de innovatiesnelheid van 

speelgoed verbluffend hoog ligt en dat  kinderen vaak snel 

uitgekeken zijn op speelgoed, is ze gaan onderzoeken hoe 

je speelgoedmeubels zou kunnen maken die minder snel 

vervelen en meer mogelijkheden geven voor de fantasie en 

het improvisatievermogen van kinderen. Ze liet concepten 

zien als een ladenkastje waarvan hele kleine kinderen 

alleen de onderste lade open kunnen krijgen en naarmate 

ze groeien steeds meer (hoger zittende, moeilijker te 

openen) laden kunnen gebruiken. Of een geheim kastje, 

slechts  te openen door kleine vingertjes, een kinderfauteuil 

met kastjes, een ‘blokkendoos’ van stof. Uiteindelijk heeft 

ze het concept van ‘spelen onder de grote tafel’ verder 

uitgewerkt. Door middel van (rubberen) haken die in een 

regelmatig maar neutraal patroon onder de tafel zijn 

aangebracht kunnen de kinderen doeken en kleden 

ophangen en zo de tafel veranderen in een tent, of tasjes 

ophangen of kettingen, rammel-dingen, verrekijker etc. 

Door de ingreep komen tal van verwachte en onverwachte 

mogelijkheden binnen bereik.  

Ard Jonker is bij Philips afgestudeerd (Environmental 

Competence Center, BGTV) op mogelijkheden voor 

levensduurverlenging van televisietoestellen. Hij heeft ook 

mogelijk hergebruik van onderdelen onderzocht maar dat 

bleek economisch niet interessant. Reden voor Philips om 

naar levensduurverlenging te streven zijn de 

terugnameplicht, producenten aansprakelijkheid en het 

nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Ofwel: 'Let’s 

make things last'. Voorwaarde is dat zowel Philips als de 

consument en het milieu er iets mee opschieten. Het blijkt 
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dat een televisie na 10 jaar afgedankt wordt, meestal (70%) 

omdat er een technisch mankement optreedt. Ook vindt 

wel afdanking plaats omdat het toestel niet meer past. Het 

afdanken omdat een nieuwer model meer snufjes heeft 

komt volgens Ard nauwelijks voor. Een televisie zou zo’n 

15 jaar mee kunnen gaan. Hoofdconclusie is echter dat 

levensduurverlenging van televisies uit milieu-oogpunt 

weinig zin heeft (met name omdat de laatste decennia het 

energiegebruik per toestel voortdurend daalt) en dat beter 

alle aandacht gericht kan worden op het nog verder 

terugbrengen van het energiegebruik. 

Henri Kaper heeft een stuk geschreven over wat 

vormgeving is en wat het zou kunnen zijn en leest het voor. 

Elders in de nieuwsbrief staat het vrijwel integraal 

weergegeven. Hij vindt dat vormgeving op culturele 

waarden gebaseerd moet worden. (Vormgeving die zich 

bijvoorbeeld baseert op technologische ontwikkelingen kan 

nooit duurzaam zijn omdat immers voortdurend nieuwe 

technische mogelijkheden beschikbaar komen, HM). De 

pure vormgeving moet weer centraal komen te staan en 

moet niet achteraf nog snel op een product “geplakt” 

worden. Hierbij wordt opgemerkt dat spullen altijd 

toegepast worden in een gebruikscultuur (Kirsten) met 

rituelen (EvH).  

Henk Muis 

Afstudeerprojecten	  

De volgende afstudeerders zijn op dit moment betrokken bij 

het Eternally Yours programma: 

Pieter Desmet, is bij het schrijven van deze nieuwsbrief 

hard bezig met de voorbereidingen voor de presentatie van 

zijn afstudeerproject: Liefde voor het produkt. In opdracht 

van KPN research onderzocht hij de emotionele aspecten 

die van invloed zijn bij het aanschaffen van produkten. Dit 

resulteerde in een methode waarmee KPN Hij studeert af 

aan de faculteit voor het Industrieel Ontwerpen TU Delft. 

Kirsten Molendijk, is kort geleden begonnen aan haar 

afstudeerproject aan de vakgroep Systematische 

Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Haar 

afstudeerdocent is dhr. P.Tijmes en ze wordt daarnaast 

begeleid door Peter-Paul Verbeek. Kirsten wil tijdens haar 

afstuderen het Eternally Yours thema uitdiepen tegen de 

achtergrond het schaarstevraagstuk. Schaarste wordt 

gedefinieerd als het tekortschieten van de hulpbronnen 

voor de menselijke begeerte en wordt verondersteld een 

belangrijke motor van de consumptiemaatschappij te zijn. 

Hetty van Bommel studeert in november af aan de 

Akademie Industriële Vormgeving te Eindhoven op twee 

projecten. Het ene project gaat over 'nomadic objects'. 

Producten die mensen die veel op verschillende plaatsen 

leven of veel reizen steeds weer mee kunnen nemen en 

gebruiken. Je kunt het heel klein maken en het heeft naast 

veel praktische functies ook ontspannende en recreatieve 

kwaliteiten. Het andere project heet 'Teken van de dood,als 

teken van leven' en gaat over producten met een grote 

emotionele waarde omdat ze speciaal bedoeld zijn als 

herdenking voor een dierbare overledene. Ze zijn bedoeld 

om het doodsritueel persoonlijker te maken. 

Osiris Hertman, studeert eveneens in november af aan de 

Akademie Industriële Vormgeving te Eindhoven. Osiris 

deed onderzoek naar nieuwe uitdrukkingen in 

oppervlakken die zijn opgebouwd uit drie verschillende 

soorten materialen: keramiek, glas en metaal.Door 

experiment en intensieve samenwerking met zowel de 

producent als afnemer komt hij tot verassende resultaten. 

We zetten ons daarnaast nog voor nieuwe 

afstudeerprojecten in. Ideëen en initiatieven zijn altijd 

welkom. 

Liesbeth Bonekamp 
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14 October 1997 

 

Editorial	  

Former prime minister 

It has been quite some time for this sixth newsletter, the 

first one in English, to appear. The main reason is of 

course that Eternally Yours has been active in different 

ways. There has been a congress and we've written a book 

that will appear around October 10th, entitled 'Eternally 

Yours; visions on product endurance'. Apart from that we 

are currently working together with Anke de Jong and Lynn 

Shade (Apple Computers) on our website 

(http://www.ecomarket.net/EternallyYours/) which is due to 

start around the beginning of November. 

Because of this several magazines and newspapers are 

publishing about us and many reactions show support, like 

the one from a lady who told us she bought a VCR that 

broke down just after the guarantee period and that could 

only be repaired if she paid a sum  of money almost large 

enough to by a new one. 

More indirect support came from the economist Jelle 

Zijlstra, former Dutch Prime Minister. In a newspaper 

interview he stated that all environmental studies should 

start from two premises: explosive growth of world 

population and even more explosive growth of production. 

The latter is exactly the problem that Eternally Yours tries 

to tackle. 

Ed van Hinte 

Conference	  discussions	  

During the Eternally Yours conference 7 groups of 

participants discussed questions and propositions 

belonging to the Eternally Yours subject. After the 

conference the diverse and extended results were collected 

and summarized. Here are the reports, introduced by Gert 

Staal, chairman of the conference, who performed the very 

difficult task of giving a 20 minute on stage summary of the 

discussionresults at the end of the day. 

 

The drawings are made by François Jegou (DALT, 

Belgium) and Arno van Leeuwen during the Eternally Yours 

conference. 

 

Eternally	  Ours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Introduction by Gert Staal, Netherlands Design institute 

What about the psychological bond between humans and 

objects? Can it ever be a permanent one; an eternal bliss 

for both parties involved? And to how many objects can a 

person feel attached for such a long time? 

During the two-day conference Eternally Yours design 

philosopher Ezio Manzini made a comparison that struck 

the audience like lightning: What about the psychological 

bond between humans and humans? When do these prove 

to be eternal; and how many people can be really loved 

during a life-time? Three? Five? Maybe twelve? What could 

make the objects in our life more special than the people 

we love? So, in other words: how valid is the assumption 

that a substantial group of products can be dear enough to 

us to survive our changing sense of fashion, taste or life-

style?  

Manzini's time bomb ticked throughout the conference, but 

never undermined the basic understanding that even 

though all of the participants have probably been talking 

about a relatively small minority of special objects, we were 

still considering a major shift in putting real (communal) 

value into the material world.This can be achieved in 

various ways. By adding stories to the product, which 

outlive its functional life-span; or by strengthening the link 

between the product and the service delivered. Durable 

relationships can be fostered by re-evaluation of our 

traditional urge to connect to the ‘new’. Could we, instead, 

introduce the notion of ‘personal ecology’ that teaches the 

designer to consider the meaning of his or her work 
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towards society? Perhaps, as Manzini suggested, this 

could lead us towards the start of a new citizenship.  

 

Two days of very intensive lecturing, investigation and 

discussion in several lectures and seven different 

workshops suggested a diversity of scenarios for 

psychological durability. For instance by looking at the 

shared memory to enrich the individual experience of a 

newly designed object, like designer Michael McCoy 

explained.  

He referred to the archetypes and myths of American 

culture – the fireplace, the pilgrims rod – that feed the 

designs of high tech communication tools. Through these 

metaphors they enable and empower the user of tools that 

will otherwise never enter into a world we really 

understand. 

It was Ivan Illich who noted in one of his social studies: 

‘Industrial design creates a world of things that resist 

insight into their nature’. The more we grow into the 

information age, the conference concluded, the more we 

need to restore a basic understanding that consumers have 

of their communication tools. Traditional crafts play an 

essential role in this process. Understanding of materials 

and symbolic values is crucial. 

By creating such a human value these products our 

experience as ‘products of work’ (as opposed to ‘products 

of labour’ – a distinction made by philosopher Hannah 

Ahrendt, and quoted by Hans Achterhuis during his 

lecture). Products of labour are only consumed. As soon as 

we understand them as a result of work, they are perceived 

as a valuable addition to the material world, objects that 

create our identity and have an independence of their own. 

‘The product is information’, as one of the workshops 

stated. And therefore the information should be designed 

for sustainability in order to make the carrier – the product 

– sustainable. 

The conference stressed the importance of a mental shift in 

our perception of products. Can we detach ourselves from 

the product, and instead look for the task it performs? In 

other words, can we appreciate the communal values of 

services delivered to such a level that the fysical presence 

the object becomes far less important for our individual 

well-being? This option inspired a slight rephrasing of the 

conference title, and a new direction for the Etenally Yours 

foundation: Could the future be designed along an Eternally 

Ours scenario? 

 

Perfection	   	  

moderator: Stuart Walker  

University of Calgary, Alberta, Canada 

 

What is a perfect product? Does it last longer by definition? 

And in what way does product surface contribute to 

perfection? Obviously there is no definite answer. 

Sometimes imperfection is admired or even prefered, like 

the bumps in a landrover or a scar on the face of a virile 

young man. So what does product surface tell us? Is its 

degradation a sign that the entire product needs 

maintenance? Do people link imperfections with human 

health degradation, or characteristics we appreciate 

emotionally, like history, handycraft and toughness?   

During the discussion four different strategies to improve 

product ageing quality were defined:  

1. Integration of the deterioration within the design of the 

surface, camouflaging the aging process. 

Glass soda bottles, for instance, become scratched due to 

the bottles rubbing together during the cleaning and refilling 

process. The design of the bottles was changed so that the 

contact points of the bottles coincided with the elevated 

lettering embossed on the sides of the bottle. While rubbing 

together the glass at the contact points turned an opaque 

white, making the text easier to read, and allowing the 

bottles to be reused without the main surfaces becoming 

scratched. 
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2. Surfaces which reveal the ageing of a product in a way 

that shows the functional state/life of the product (in an 

honest way). Examples: landrover’s aluminium skin, fruit 

skin, leather and bronze and copper roofs. 

3. Surface separated from the product, so that it can be 

changed without having to get rid of the product. Examples: 

table cloth, keyboard protector, varnishing, polish, paint etc. 

4. Surfaces which improve and reach a peak AFTER 

purchase, simply by use. Examples: jeans, shoes and 

incomplete products that the user may complete. 

 

Consumer	  influences	   	  

moderator: Tim Cooper 

Sheffield Hallam University, England 

 

Owners could feel a strong bond with tailor made products, 

because they are special since they are not easily replaced 

and have a special quality, meeting individual 

requirements. If custom-made products are not more 

expensive than other products and it does not take more 

time to buy them, there is no reason why customers would 

use these products longer. Moreover, being tailor made is 

no guarantee for good quality. Exclusiveness is very 

important for the bond with the customer. 

Some brands position their products as 'tailor made' as a 

kind of marketing strategy.  

It is doubtfull if customers will use these kinds of products 

longer. People may feel more attached to the  brand than 

to its products.  

It is very difficult for customers to formulate their own 

requirements. It is therefore important to inform customers 

very well and to support them in fulfilling their needs.  

The discussion concluded: 

1. The desire for tailor made products stems from of 

dissatisfaction with the options given by mass production. It 

is not self-evident for all kinds of products. 

2. Tailor made products must be viewed in a cultural 

context. In industrial countries they are associated with 

affluence whereas in poor countries people want mass 

produced items. 

3. Emotional bonding arises for reasons other than 

products being tailor made. 

4. Branding should be more influential in creating 

attachment, although changes in fashion weaken this 

effect. 

5. Given modular design there is no technical reason why 

manufacturers could not offer more choice. 

6. Any change towards more tailor made products would 

affect the entire supply chain. There are implications for 

retailers as well as manufacturers. 

7. Consumers fear taking responsibility for choice. 

8. Consumers want convenience rather than choice. Some 

feel that there is too much choice and we do not know our 

own needs. 

 

Stories	   	    

moderator: Yvette Sprado 

Lavell's Schrijversstal, The Netherlands 

 

Talking about examples of stories is easy for people all 

over the world. We all know the examples of the swiss 

army knife, the Volkswagen beetle, Nike shoes. The story 

appears to be the immaterial shell around the material 

product, the true skin that only becomes more beautiful 

when it ages. Is 'good' quality necessary for a story? Are 

there also stories around 'inferior' products? Is there a 

product without a story? Isn't virtually every product sold 

with a mix of characteristics that exceed the  material 

properties? And, most important, can a story contribute to a 

longer life of the product? 

Three types of stories were distinguished: 
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• Most emphasis is on stories around products: the Coca-

Cola feeling, the Volvo safety concept, or the Camel 

Trophy. 

• Far more powerful are the stories that exist among 

users, e.g. the owners of the swiss army knife, 

Macintosh computers, among members of 2CV clubs, 

etc. supported by articles in magazines or the role for a 

product in a film. 

• The third level is the individual story of a product. It can 

be about granddad's rocking chair that is still in the 

family. 

An important distinction can be made between the story 

around a product (the famous beetle, Swiss army knife, 

personal favourites) and the story around a brand (Apple, 

Nike, Ben & Jerry's). The influence of brand stories can be 

enormous. But a story concentrated around a brand does 

not evoke a longer product life. The story is used to create 

a bond between the user and the brand and not the 

individual product. 

Stories centred around a brand must focus on other 

ecological aspects than a longer product life. This will 

enhance the relation between buyer, shop and brand. 

Stories should not only be attractive to consumers but also 

to the board and the share-holders.  

 

Product	  character  

moderator: Michael McCoy  

Cranbrook University, Chicago, U.S.A 

 

What is product character and how can it be achieved 

through design? 

The basic assumptions to define character are: 

- It concerns not the 'looks' but the meaning of the product. 

- It depends on the product's purpose and its user. 

According to Michaal McCoy the intention with which 

products are designed seems to be an important 

contributing factor.  A list  of 'things to think about' could be 

used to trigger the designer who intends to develop a 

product's character.  

The following ideas concerning this list were developed:   

• Because the consumer cannot love all his possessions, 

the shops should offer products that stay neutrally in 

the background as well as products to be cherished. 

• The discussion should focus on mass products, 

because adequate strategies will lead to larger 

environmental gains. 

• A golden rule is that the designer has to put his 

integrity, commitment and soul in the product. 

• The product should remain interesting over time. Clues: 

living up to expectations, unfolding over time, clarity etc.  

• The product has to have a strong character, but doesn't 

need to be perfect on all aspects. Clues: be very good 

in one thing, be time-bond instead of timeless etc. 

• Take care of physical presence : material use, sound-

feedback and feeling-feedback. 

 

Scope on further actions': Expand the 'things to think 

about-list', considering things like 'products close to 

someone' and 'temporary products'. Expand research on 

the reasons why people throw things away or keep them. 

Change retail. Shops should provide better information. 

 

Fashion	     

moderator : Khodi Feiz 

Philips Corporate Design, The Netherlands 

 

The definition of fashion is 'current style of dress, conduct 

etc.'. According to the dictionary style means 

'characteristics, manner of expression, design, fashion'.  

Helped by these definitions he selected the following 

products:  

• Swatch. Using the same technology for watches that 

differ greatly in graphics and colour, Swatch provides 

watches that fit many types of people. 
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• Mobile phones in a lot of colours. Colour reflects a bit of 

yourself, but this reflection is restricted to the surface. 

• Lemon squeezer by Starck. This product has known a 

short period of financial success, whith it's 

psychological appeal. Later on however, those who had 

tried it discovered that the product did not work quite 

the way they had expected. 

• Mont Blanc fountain pen. The quality of this product 

sustains the image it bears: the notion of style and 

prestige. 

• Zippo lighter. Designed to function under hard 

circumstances in the Vietnam war, its quality enlightens 

many people's lives.  

 

The discussions lead to several statements: 

• Instead of service for repair, service for refashioning.  

• Dematerialization; change to services in an early stage 

of a product life cycle in order to skip the development 

of a new product (e.g. the mobile phone). 

• Fashion is about surprise and emotion and belongs to 

our society. 

• To think about ecology is a fashionable idea. But there 

seem to be several paradoxes emerging in terms of 

ecology; durability; immortality and replacement.  

• Owners are more likely to keep products that reflect 

individual needs and characteristics. 

• People may buy for fashion and keep for quality. 

Fashion may strengthen the emotional bond. 

 

Signs	  &	  Scripts 

moderators : Petran Kockelkoren and Peter-Paul Verbeek 

University of Twente, Department of Systematic 

Philosophy, The Netherlands 

 

A script is a built-in manual that tells the user how to handle 

the product. There are two kinds: semiotic and material 

scripts. Semiotic scripts deal with meanings and contexts 

and confirm social patterns. Material scripts are not in the 

‘software’ of the product (like semiotic scripts) but in their 

‘hardware’: they arise from their functioning. This can 

rearrange social patterns. The microwave oven was 

designed to fit in the environment of a housewife. The 

material script however rearranged the existing social 

pattern of preparing meals. 

If we want to change user behaviour it is clear that we 

should concentrate on material scripts.  Albert Borgmann, 

an American philosopher, distinguishes two different kinds 

of products. Devices consist of machinery (the technical 

part) and commodities (the things the products do for us). 

Nowadays the machinery becomes less important than the 

commodity. The second group of products are called focal 

things; products that demand engagement of the user. In 

this way the user becomes more attached to the product. 

The idea is that designers should design more focal 

products.  

Several participants doubted that people would be 

interested in focal things.  

 

Another topic was whether it would be ethical for designers 

to embody scripts in their designs, and if it’s at all  possible.  

Some participants thought that designers would look like 

dictators if they tried to impose behaviour. Others doubted  

if they were to succeed because people have always been 

extremely creative in surpassing built-in product limitations. 

Durability should not just be about caring for objects. The 

things which are necessary to investigate further are: 

transparency, focal things, adaptability of products and 

timelessness or time-richness. Important is the fact that 

whether we use them or not, scripts are there! Maybe the 

best way to use these scripts is not on the product level but 

in the product-service-system. 
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Eternally	  Ours	   	  

moderator : Ezio Manzini 

Polytechnic of Milan, Domus Academy, Italy 

 

Everybody is looking for 'the new', but in the wrong 

direction. The love for a product is as unpredictable as the 

love for a person. Don't try to design 'loveable' products, 

but try to design a system of artefacts that we can love: 

Eternally Ours. 

The question is: how we get from 'Eternally Yours' and 

'Eternally Theirs' to 'Eternally Ours'? Two approaches are 

possible: 

1. The result oriented appraoch (eternally theirs), based on 

selling results rather than a physical product.  

2. The utility oriented approach (eternally ours), based on 

co-ownership of products by a group of people. 

A new word for these kinds of products is 'negaproducts', 

solutions whose success results in a reduction of the 

quantity of material products that are needed. A 

negaproduct is a result of a innovative reorganisation of 

processes. It is not tangible, but one or more physical 

products can be involved. 

 

Consideration and facts that are ready for evaluative 

implementation in industry and education: 

• We must try to shift to a negaproduct economy. 

• New services could be win-win business, they are not 

referred to 'green' consumers. 

• Many services today are not well 'designed' yet. 

• Service design can be a new profession. 

• New business ideas should be based on a multiplicity of 

solutions. 

• The role of the designer: to improve existing services, 

to shape new services for market niches, to be 

optimistic. 

Further action: Studying examples of innovative business 

ideas. Meeting people who are related with service design 

and management (from banking, insurance and information 

industry). Study representation techniques for 

services:'sketching' and 'drawing' services by scenarios, 

story boards, films? 

 

Philosophy	  graduate	  

The first non designer has graduated with an Eternally 

Yours project. Kirsten Molendijk graduated on a 

combination of the work of two philosophers, the American 

Borgmann and Girard from France. The former has been 

mentioned more often in the Eternally Yours context. He 

states that people tend to get less engaged with devices, 

because their commodity quality puts clarifying machinery 

qualities in the shadow.  

Girard on the other hand starts out from the observation 

that human desire is entirely based on mimetic rivalry. 

People only desire certain objects because they identify 

with the ones who already possess them. He calls the 

phenomenon mimesis. According to Kirsten Molendijk 

disengagement can be explained in mimesis terms. She 

concludes that designers can only contribute to life span 

extension by concentrating on repairing and upgrading 

aspects of products and does not believe that a more 

fundamental approach is possible. Interestingly someone in 

the audience came up with an example that points in the 

opposite direction. He had a observed the behaviour of 

members of a club of Opel Manta (a GM car model) 

owners. They may be subject to mimesis, but because of 

this they are extremely engaged with their cars that stand 

out because of there style. Apparently mimesis is a more 

complex notion than the French philosopher thinks. 
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13 july 1998 

 

Editorial	   	  

Subjects relating to Eternally Yours are numerous. An 

interesting angle is the notion of 'flow', as proposed by 

Hungarian psychologist Mihaly Csikszentmihaly. By this he 

means activity so concentrated and on such a high level of 

personal skill, that all self awareness is gone. These 

activities lead to happiness and a feeling of fulfillment 

afterwards. There is a certain similarity with what 

Borgmann calls engagement.  

I hope this double issue of the Eternaly Yours newsletter 

will provide you with the right level of flow. There has been 

no newsletter for quite some time, since three of us were 

seeking fulfillment doing other things. This does not mean 

that Eternally Yours came to a complete standstill. We 

have held lectures, discussed our findings, and explored 

new directions to proceed. 

As far as scientific insight is concerned: we have 

broadened our view on ways to extend product life. 

Whereas the book is mainly about the relation between 

separate users and their products, we now in addition have 

learned to see products as a part of a complicated dynamic 

structure consisting of many people and many objects. In 

this newsletter you will find thoughts and ideas on this 

society of products. 

New	  Projects	  

Since Eternally Yours needs examples of products that are 

complete in their ability to endure, there are two more or 

less concrete plans for starting development projects 

before the end of this year. One will probably involve 

furniture and the other one will be a more complicated 

technical product. In both presentation cases different 

specialists will have to be involved to maximize the 

chances for survival. We can not yet give any further 

details, since cooperation with several companies has yet 

to be made certain. Maybe a third project will follow later. 

Exploiting	  the	  need	  for	  change	  

On January 28th Eternally Yours organized its fourth expert 

meeting in the Netherlands Design Institute, with 

researchers mostly working in the field of social sciences. 

Together they enriched the insights in the human drive for 

fast consumption of goods. 

Birgitta Gatersleben from Groningen University 

emphasized the importance to consumers of the meaning 

of comfort, freedom and control, best exemplified in the car. 

It is ironic that this product does illustrate ways in which 

other products can be made to last longer, thus diminishing 

environmental pressure. Wilma Aarts from the University of 

Amsterdam spoke about the need for more knowledge on 

social diffusion of new products and behavioural patterns. 

She had suggestions for creating better conditions for 

lasting products, for instance a 'product welfare state' or 

fulfilling the need for anchor points, for stability in our 

belongings. Nevertheless Aarts showed pessimism about 

designing products to last longer, since the social climate 

appears to accommodate change in association with the 

idea of progress. On the other hand we can observe that 

attention for the environment is gradually becoming an 

integral part of industrial development. 

Anton Schuurman from Wageningen University is studying 

the history of consumption. He presented interesting 

illustrations of change. In the 19th Century people started 

to pay more attention to interior decoration, because the 

improvement of heating allowed it. Also industrialization 

created the possibility for more variation in clothing. Less 

quality was taken for granted because of this. Schuurman 

suggested we might learn lessons from failed attempts in 

the past to make better products, such as the Arts and 

Crafts movement and Goed Wonen (in the 1950s in The 

Netherlands).  
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Time consumption is the specialization of Peter Peters (see 

elsewhere in this newsletter). He made a strong point of the 

immediate availability that people demand from 

commodities, the very reason why many people own a 

power drill they hardly ever actually use. It is an important 

drive behind consumption. So is the quest for brief 

moments of pleasure such as the ones experienced when 

buying things. It is a known fact that the majority of Grand 

Canyon visitors spend much more time in the souvenir 

shops than watching the overwhelming scenery. Yet 

another drive is that people spend less and less time on the 

same activity because all activities have been made so 

efficient. Apparently people seek a certain amount of 

stimulating change. One challenge for Eternally Yours lies 

in finding ways to achieve this variation with minimum use 

of materials and energy. 

Anthropologist Milena Veenis (University of Amsterdam) is 

doing a Ph.D. thesis on the change of consumption in 

Eastern Germany after the Berlin Wall came down. People 

appear to quickly exchange one bourgeois manifestation 

for another. Showing off is important, but so is the idea that 

the future is fixed and certain because everything you need 

is available. There seems to be a similarity between 

consumption of durables and hoarding up food in case of a 

general strike. 

At Wageningen Agricultural University Gert Spaargaren is 

mainly concerned with environmentally conscious energy 

consumption and the study of lifestyles. He mentioned a 

study by Paul Pennaarts on jumble sale philosophy and 

informal economies, which are relevant lifestyle 

manifestations. His optimism about the possibility of 

influencing behaviour is the 'spill-over' effect, which is the 

phenomenon that people who have successfully tried one 

sustainable option, such as collective car use, are inclined 

to try other ones as well. 

Articles 

Last year Eternally Yours got quite a lot of publicity, 

especially in The Netherlands, due to the congress and the 

appearance of the book. The lectures give way to some 

extra opportunities to publish our findings. There has been 

another article in O2 Magazine and in 'The Valid Product', a 

book about Young Designers & Industry 97 there is an 

edited version of Ed van Hinte's lecture at their congress. 

The plan is that the views of Eternally Yours will be 

incorporated in one or more projects in the next 'issue' of 

Young Industrial Designers. 

Book	  awarded	  

A book is a composition of graphic design and content. 

Only time and experience can tell if Eternally Yours' works.  

Its design has proven its good quality already. 

Studio Gonnissen en Widdershoven got no less than three 

awards for book designs in the prestigious ID Annual 

Design Review. Two books got 'Design Distinction' and 

'Honourable Mention respectively and 'Eternally Yours' was 

selected best of category by an American jury. Journalist 

Peter Hall says it is unique that one studio without a 

reputation in the US has won three awards. The relevant 

issue of ID Magazine is due this month. 

Every year in The Netherlands a specialized jury chooses a 

list of the 50 best produced books. They are exhibited and 

listed in a special catalogue. No less than six books of the 

1997 list are by Gonnissen and Widdershoven, one of 

which is, again, 'Eternally Yours'. These awards 

considerably add to the book's value. Many congratulations 

to the designers for achieving exactly what Eternally Yours 

had in mind, and even more. 
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http://www.ecomarket.net/EternallyYours/	  

Eternally Yours can be viewed on the World Wide Web. 

The information presented is updated on a regular. There is 

a guest book and visitors (from Europe and the US) use the 

email address to contact us with concrete questions, mostly 

about the availability of the book, of jobs and the possibility 

to do internships or research projects with us. Unfortunately 

for the job applicators it will take time before new projects 

have reached the stage of maturity to the extent that 

people can be paid to work on them and even then it is not 

certain whether we would need an extra hand. 

The 'Stichting Milieuwijzer' that provides room for Eternally 

Yours on its own site has recorded the number of visitors. 

Each month the homepage is entered between 250 and 

300 times and some months in excess of 400 times. The 

number of pageviews for the entire site is about twice as 

much, indicating that apart from the introduction page one 

extra page is viewed. These numbers are not very high. 

They may be increased by more frequent updating and by 

giving more public attention to the site's URL (see above). 

One	  hour	  against	  timelessness	  

Experienced professionals provide better feedback. Since 

the beginning of last year's October Eternally Yours has 

given quite a few lectures for different audiences. Design 

academies, philosophy and economy faculties, a congress 

on recycling (Re(f)use) and another one on strategic design 

(Young Industrial Designers, invited us to lecture for 

students, professional designers and marketing managers. 

Whereas students appear to be very interested in our 

visions on product endurance, they tend to be less critical 

than people who have shaped their opinions in daily 

practice. 

All in all the response to the Eternally Yours story has been 

positive. One stimulating theme was the idea of the 

'Curbside Value', a pseudo scientific parameter defined as 

1 divided by the time it takes for an object to be taken by 

someone when it is put out on the curbside. It changes with 

the age of objects. It is not in the book, because the idea 

came up later, but it does inspire designers to consider 

more consciously what time does to products. 

Another subject that elicited reactions was the subject of 

conventions within the design community. The observation, 

for instance, that certain measures are chosen because of 

the simple reason that they match the length of a ruler and 

that geometric shapes are only supposed to be aesthetic 

within a certain design tradition, apparently stimulated 

discussion. 

So did the notion that the idea that geometric shapes are 

timeless is nonsense. One slide with a table designed by 

Jasper Morrisson even made an architect at a lecture in 

Zaltbommel state that its top was outdated, while the 

bottom was clearly timeless. Perception is not as simple as 

all that. 

Talismans	  

Graduation projects don't have to be initiated by Eternally 

Yours to be interesting. Shen Siu (Yvette) Tsen graduated 

from the post academic course at The Design Academy in 

Eindhoven with a research project on the use of Talismans 

to strengthen the bond between user and object. She 

surveyed Chinese and Western use of Talismans and 

came up with a striking difference that she elaborated in 

suggestions for the design of boxes to move your 

belongings from one home to another. The difference 

between both cultures is interesting in that Chinese people 

use rituals and different kinds of Talismans on a conscious 

level. They have knowledge of the meaning of ways to 

arrange furniture and decorate rooms, whereas we 

Westerners also have this kind of rituals, for unpacking a 

newly acquired object, and Talismans such as pictures on 

the mantelpiece or little dolls hanging from the rear view 

mirror in cars (stemming from a Catholic Saint), without any 

realization of their meaning. Still more knowledge about the 

backgrounds of these activities and the objects that 
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accompany them can be useful to extend the life of 

products. 

Yvette Tsen plans to proceed her research project for her 

Ph.D. If she does, she may for example gather more 

anthropological information on the meaning of seemingly 

meaningless appropriation rituals.  

Time	  and	  Durability	  

About two hundred years ago the equivalence of time and 

money was established. Efficiency has since become a 

major driving force. Time invested in the manufacture or 

products is minimized, as well as time spent in the 

consumption of products. When we do not have to work, 

we live life to the max. In order to achieve this we need a 

lot of equipment and space. And still we are afraid to miss 

out on something. We have actually less free time than 

some decades or even centuries ago. Peter Peters Cs has 

investigated the relation between Time and Sustainable 

Consumption, commissioned by the Dutch Ministry of the 

Environment. 

Time is not only the one-dimensional ticking away of 

seconds on our atomic clockworks. Time is not just money. 

We can in fact consider an ecology of time, focusing on the 

multiple forms of time: rhythms and time markers; variable 

time frames and time scales; Eigenzeiten,the embedded 

times specific to an organism or system; kairos, the right 

time for action; chronos which refers to the passage of 

time; the speed and intensity at which (trans)actions are 

conducted; the commodified time of economic exchange 

and production as well as the generative time of care, 

nurture and reproduction. 

Technology in our culture mainly serves the purpose of 

saving time, or getting more independent from someone 

else’s.  A sustainable society would presumably be more 

service oriented, so technological development should be 

resocialized. Products in a sustainable concept of time are 

not designed to be quickly consumed and discarded but 

instead would be of high quality and have a long life.  

The number of products we possess at any given moment, 

or during our life time, will be smaller but richer (in 

functionality, materials, meaning, value) and we will have 

more time to savour them. In a culture where only 236 

different artifacts are known, as seems to be the case in 

Navaho tribes, much more time and care is available for 

these products than in present western culture where 

numbers of possessed items exceed 10.000.  According to 

the Wuppertal Institute this overload of material things 

clogs our everyday lives, scatters our attention and cuts up 

our energy. The plea for simplicity has more to do with the 

aesthetic of our way of life than with morality. Where in the 

art of painting all depends on the controlled handling of 

colour and tone, the art of living calls for a well-dosed 

handling of material possessions.  

Here we find the same perspective as in Mika Pantzar’s 

table presented by Maria Koskijoki at the Eternally Yours 

Congress: the evolution of consumption for its own sake 

(play), via routinized consumption for the satisfaction of 

needs (science) towards critical, creative consumption (art). 

The researcher's recommendations strikingly coincide with 

the educated intuitions presented in the Eternally Yours 

book. A culture of slowness may prove to be much more 

enduring. 

Controlling	  scripts	  

Total consumption of the stand-by function of electrical 

appliances utilized in our homes equals the annual 

electricity consumption of 1.8 million individuals. Sewage 

systems, on the other hand, collect a substantial portion of 

domestic waste. In both cases the technological system 

evokes or enforces behaviour that has profound 

consequences for our natural environment.  Apart from 

culture, human beings appear to be caught in a technical 

and economic framework. Our artifacts are loaded with 

morality. As Latour suggests, things are not just dead 

matter, they also guide our behaviour. They permit us to do 

certain things and prohibit others. Researchers Jaap 
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Jelsma and Marcus Popkema, working at Twente 

University, study the way in which technology may be 

applied to push users into more sustainable behaviour. 

People often appropriate technology in unexpected ways, 

they ‘tame’ or ignore technology at will.  Individuals 

expresse themselves in daily practice: cooking, washing, 

transportation, etcetera. These 'regimes', are made up of 

material and non-material elements. The idea is to change 

the specific configuration of the material elements, the 

‘script’, in such a way that the individual will shift towards a 

more sustainable practice, all within the prevailing set of 

non-material elements.  

This kind of change theoretically results from two forces: 

the script's power and the persistence of existing ways of 

doing things. Just like in theoretical mechanics, the 

changing force of a certain script depends on its direction, 

its strength and the scale on which it is applied. A script 

can either work against prevailing behaviour or more or 

less in the same direction. The script can force, or 

gracefully invite someone to behave in a different. It can be 

focused on the interaction between a single product and its 

user (cruise control in a car) or it can be applied to the 

entire composition of a regime (public transport). 

The researchers conclude that three current ways of 

thinking and research should be combined: social science, 

technology and design methodology. Insights and concepts 

from technology add value to the dominating social science 

approach of behaviour related to sustainability.  

Design may influence behaviour through many different 

mechanisms, such as changing the balance between costs 

and benefits of certain types of behaviour, delegating 

behaviour to products, or letting the product provide feed-

back. There are of course bottlenecks. The cost of 

redesign, for instance, may not outweigh the benefits, or 

environmentally conscious designers may overlook the 

user’s value systems.  

According to Jelsma and Popkema government can help to 

overcome some of these obstacles by encouraging 

research into the matter, helping to create and promote 

successful examples, and, naturally by acting as a role 

model in the use of technology that evokes environmental 

responsibility. 

 

Jelsma, Jaap and Marcus Popkema, contributions by Frank 

Geels and Hans Achterhuis, Gedragsbeïnvloeding door 

Technologie, in Dutch, Twente University, 1997 
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21 December 1998 

Editorial 	  

Lately, I visited two events in which inventing the future 

was the main course. One was the O2 Challenge in 

Rotterdam in which at least some of you participated. The 

NCDO ‘I have a dream’ conference was the other. Both 

were concerned with the question of how to arrive at a 

more sustainable way of living for ourselves and the world. 

Apart from the many differences, one thing was very 

similar: many of the participants appeared to be looking for 

a new and increased sense of community, community 

building or designing communities. Integration of people, 

things and the environment was a central theme.  Basically 

this comes down to the triple bottom line John Elkington of 

SustainAbility advocates: Planet, People, Profit. Good 

Product design involves balancing not just the economic 

aspects but also the social and ecological aspects in an 

integrative way. 

I think, more and more we begin to realize that community 

is not just People. Planet (the environment) and Products 

are an integral part of our communities as well. Eternally 

Yours examines the role that products play in our culture. 

Products always mediate between people and the planet 

and also between people and people as PeterPaul Verbeek 

writes.  Products can build or reinforce a community  but 

can also disrupt or disintegrate it. Products and People are 

not two separate entities: they keep each other alive. 

Products are essential agents in any community. Spending, 

consuming products, is a deeply social act as Juliet Schor 

states. The living bond between People and Products is 

also apparent in the gifts people exchange. And in many 

cases, Products are a result of a trade-off between Planet 

and Profit. This makes the case of the four P’s such a rich 

and fascinating subject. 

Merry Christmas! Henk Muis 

Our	  new	  brochure	  is	  out!	  Get	  one!	  

Next step: Eternally Yours in Practice	  
December 1998 our new brochure has been printed. The 

mission of Eternally Yours and the main course for the 

coming years is presented. The brochure is focused on 

companies and other interested parties and invites them to 

join forces in creating products or product-service 

combinations that really go for a long life. Apart from the 

reduction in the ‘splashing around’ of materials and energy, 

products with a long life span strengthen corporate image 

and contribute to modern responsible entrepreneurship.  

The brochure stresses that products have a use career that 

needs support and thereby offers new opportunities to 

generate turnover. In this way selling anonymously and 

competing over and over again on a global market evolves 

into maintaining a stable long term relationship with 

dedicated clients.  This is a matter of not just good design 

with attention for reparability and upgradeability, but also of 

developing a fitting service- and communication strategy.  

In the next years Eternally Yours will cooperate with 

companies in several comprehensive projects as a 

consultant and organizer of both internal and external 

workshops in which specific or general themes are 

discussed with experts of all sorts. In the mean time 

Eternally Yours remains a platform for information 

exchange and discussion, mainly through lectures, the 

Newsletter and our site on the Internet: 

(www.ecomarket.net/EternallyYours/) 

Eventually, in the year 2002, Eternally Yours will organize a 

second international congress entitled 'Eternally Yours in 

practice'. In it the project results will be presented as cases 

and they will be discussed in relation to the workshop 

insights. After the congress a second publication will be 

composed. The result is a concrete guideline for taking 

ventures on the basis of a strategy in which products last 

much longer than we have become accustomed to now. 

(HM) 
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New	  projects	  

We've stopped guiding graduation projects and started into 

new directions to develop good clear examples. Two 

projects are slowly coming to a start. With Kathalys we are 

working on the content of a workshop on product life 

extension in the area of consumer furniture. It is due in 

spring '99. With Philips in Eindhoven we are working on a 

proposal to develop a complex electric or electronic 

product. The most important aim of both projects is 

completeness: product, service as well as communication. 

They may lead the way to projects in other areas. (EvH). 

Sustainability	  and	  the	  New	  Consumerism	  

Juliet Schor about her new book ‘The Overspent 
American’ 

Spending is a deeply social act, professor Juliet Schor, part 

time working at the Catholic University in Tilburg, states at 

the official start on 25 June 1998 of the expert center for 

globalisation and sustainable development. Others take an 

opposite stand by claiming that spending and consuming is 

a purely instrumental or psychologically fulfilling behavior. 

Schor claims that aspects like luxury, ‘good taste’ and 

exclusiveness are the main driving forces for consumption, 

as exemplified by the professional stove which is recently 

introduced in our homes. Social comparison is evident in 

the purchase of for instance street life shoes (Nikes 

etceteras) which have a life cycle of only several months, 

clothes with labels at the outside, brand jeans which are 

much more expensive than comparable jeans with no 

brand.  

The so-called ‘keeping up with the Joneses’ always used to 

be based on a horizontal social comparison within the 

same social or economic class. Nowadays, with the 

emerging ‘New Consumerism’ in the States , comparison is 

occurring vertically: the 80% that is not so well-to-do, 

compares itself with the top 20. According to another 

Harvard researcher, Susan Fournier, 85% of the population 

wants to be among the 18% richest people. Their goal in 

life is to get there too whereas in former times most people, 

when asked for their goals, would like to lead ‘a 

comfortable life’. 

Several causes for this apparent change in aspiration can 

be found: 

• neighborhood is declining, people identify less with their 

neighbors and instead compare themselves with others 

in their working environment, that tends to be much 

more hierarchical. 

• distribution of income is becoming less equal: the rich 

get richer, conspicuous consumption is on the rise 

again 

• mass media have a strong impact on the way we want 

to consume; in fact, watching television with one more 

hour weekly results in an extra spending of $208 yearly; 

apparently most soaps show the lives of the upper ten 

which tend to become sort of family. 

All of these causes have an upward bias so consumer 

desires are upscaling. Of course, this creates a so called 

aspirational gap because income has not grown 

accordingly. And so savings have declined, only about 4% 

of income is saved. The amount of credit has doubled since 

1993, bankruptcy has fourfolded, the amount of free time 

and public goods decline as well. 

Concluding, Juliet Schor observes that the 20% very well-

off in the Western World increasingly becomes the 

reference, not only in the West itself, but for the world as a 

whole. Considering China, which doubled its economy in 

the last 8 years it is not hard to see that this mechanism 

poses enormous problems both on issues of equity and on 

environmental issues. The only way out, according to 

Schor, is that we in the Western World adopt a different 

pattern of consumption, with cutting edge green products. 

What is needed for this ambitious transformation is 

courage, leadership and creativity. (HM). 
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Product	  Design	  and	  Philosophy	  

a plea for materialism by PeterPaul Verbeek 
Our time is not characterized by materialism, as is often 

claimed, but by immaterialism. We are not focused too 

much but too little on matter. This basic intuition of 

Eternally Yours is not only food for designers but also for 

philosophers. Things can only become really ‘cultural 

sustainable’ when people relate to the thing itself and not 

just to its function or meaning. 

The sustainability in design that Eternally Yours is striving 

for, is not only a matter of reducing as much as possible 

the pollution of the environment during production, 

consumption and disposal. Clean production and 

consumption do not solve anything if a majority of products 

ends up at the refuse dump untimely. We have to pay 

attention to the role products play in our society and to the 

relationship between products and their users. And exactly 

at that point there are many interesting philosophical 

questions. Because how is this relation between human 

beings and products to be understood?.  

When asking a philosopher, chances are high that no 

answer comes up. Because in philosophy too, the lack of 

attention for objects is paramount. Therefore, in my Ph.D.-

research, I try to draw up a sketch of a ‘philosophy of 

things’.  My starting point is the philosophy of technology. 

First of all, in order to understand why the attention for 

things is crucial, I will analyze two perspectives in the 

tradition of the philosophy of technology: those of Martin 

Heidegger and Karl Jaspers. Heidegger and Jaspers 

investigate the role of technology in the way in which 

people realize their existence and relate to their world. In 

my view their analyses are clarifying but at the same time 

one-sided. They  investigate the role of technology in our 

culture notably from the technical thinking and therefore 

miss the concrete technologies themselves. This approach 

to technology is related to the often gloomy vision of 

traditional philosophers of technology: by reducing 

technology to a way of thinking about the world, the 

impression originated of a one-dimensional culture that 

would be developing, aimed at technological efficiency and 

rationality. 

But, if real technological products are taken seriously as an 

object of philosophical reflection, then it rapidly becomes 

clear that this traditional point of view is too rigid. Recently 

philosophical perspectives come into being that do take 

concrete technical machinery and technically produced 

objects serious. Those perspectives, notably from Don Ihde 

and Albert Borgmann, are researched in the second part of 

my theses and I elaborate them into a ‘philosophy of 

technology from the objects’. Central is the idea that things 

have a mediating role in our culture: they  mediate the way 

in which human beings organize their existence and the 

way in which they relate to the world and to one another. 

Things can invite to certain ways of dealing with 

themselves: they organize their environment. Some time 

ago I read about a municipality somewhere in Romania that 

decided to curtail the rakes of their gardeners. The idea 

was that in doing so the idleness of the workers, leaning 

against their rakes, would be reduced. If these rakes would 

not play a role of their own in the surrounding practice, it 

would make no sense changing them in this way.  

I analyze the mediating role of things on the basis of 

proposals by contemporary American philosophers of 

technology Don Ihde en Albert Borgmann. Ihde is 

specifically concerned with what is called ‘hermeneutics’ in 

philosophy: the ways in which things mediate the relation 

between people and their environment. Communication 

technologies like telephones but also transport 

technologies like cars and trains shape the way in which 

people are present for one another and in their 

environment. Borgmann is concerned with the more 

‘existential’ mediation of how people shape their own 

existence. The technological machinery that we surround 

ourselves with, change our daily life in a profound way. 

Television for instance makes us spend the night in a 
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different way than before, the car has extended our social 

network on an enormous geographical scale. 

The attention for the mediating role of things is also the 

connection with Eternally Yours. This mediating role is 

essential for the aim of the Eternally Yours program. By 

gaining insights into the way in which things organize their 

surroundings it would become feasible to design objects in 

such a way as to increase the bond between people and 

these objects. And that, in its turn, would perhaps prevent 

people from throwing away their products before they are 

even worn out.  

In the final part of my thesis therefore, I will direct the 

philosophical perspective from the objects on the 

discussion about industrial design. The central idea is that 

products should be designed not only as a performer of a 

certain task or as a sign but also as a real thing in itself. 

The exclusive stress that modernism put upon functionality 

in design, and that postmodernism put upon the meaning of 

products has pushed the matter character of products into 

the background. Things can only become really ‘cultural 

sustainable’ when people relate to the thing itself and not 

only to its function or its meaning: things should be 

designed in such a way that they invite their users to relate 

to them as material objects. Understanding and shaping 

this relationship with matter, that would be, in my view,  the 

greatest challenge for Eternally Yours and for myself. 

Sustainable	  Practices	  

sustainable product development and beyond	  
Citizens are not just consumers. More and more 

consumption is determined by social and cultural drivers, 

not just basic needs, at least in our part of the world. Tools 

like Life Cycle Assessment and Design for the 

Environment, although useful to  a certain extend, are not 

sufficient (see for instance the so-called rebound effect). 

One of the reasons for this is that the interaction between 

the supply side (the  product or service or proposition in 

economical terms) and the needs of the consumer is not 

part of the analysis. Needs are transformed by what is 

supplied and vice versa. The quest for products that fulfill a 

certain function or satisfy a given need while using as less 

material or energy as possible can even be counter 

productive. Environmental efficiency is not the same as 

sustainability. Actions taken on a certain level (e.g. micro-

economic level, product level) may conflict with actions on 

other levels (e.g.  macro-economic, system level).  

In my view, when trying to improve on the current way of 

producing and consuming, not the product, not even the 

product/service combination but the actual practice should 

be the central theme. Products and services make sense in 

a certain practice. But the practice is not fully determined 

by the product or service alone, but also by cultural 

aspects, social arrangements, economical circumstances, 

family tradition, habits, personal preferences. Individual 

practices are nested in larger practices, for instance a 

microwave oven can be used as such for cooking a certain 

dish, but often it is used in combination with  a refrigerator 

to warm up leftovers from yesterday, or preparing pre-

cooked food obtained in a supermarket several weeks ago. 

These practices vary in complexity, system boundaries, 

components and actors involved. They are also different in 

the way sustainability can be pursuit. So I think the next 

step, following ecodesign, following product/service design, 

would be designing sustainable practices. And then, not 

only designers, producers, distributors and finally 

consumers are in play. Instead, every actor that sustains a 

certain practice, by creating or making available (through 

selling, renting, leasing, lending) products or services or 

examples or recipes or space or opportunities or chances, 

can also play an important role in advancing towards 

sustainability. But products, real tangible products, remain 

a crucial component in sustainable practices because they 

have the ability to serve as an anchor for our drifting habits 

and preferences and they form a collective or individual 

memory of how cultural views or social arrangements or 

individual preferences were in the past. And vice versa, 
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tangible artifacts can have eternal life, but only if we want 

them to. (HM).  

Business	  

The first batches of Euro coins have been delivered at 

special security warehouses. Coins last much longer than 

amounts of money on computer screens. But their 

environmental impact is determined by what they are 

exchanged for. Slash and burn our biotope or improve it. 

Both mean business. 

Product endurance is a matter of doing business too. 

Recently O2 organized an inspiring workshop session in 

the Van Nelle building in Rotterdam: fifteen workshops on 

sustainable business concepts. It illustrates an important 

new development in sustainability thinking: solutions are 

virtually meaningless if they can’t earn money. As a 

reporter I was allowed to wander through all of the 

workshops and one effect was that it changed my mindset. 

For instance factor 4 means a product must last four times 

longer and still earn at least the same amount . 

So the costs of developing and marketing the product have 

to diminish and money must be made in different ways. 

The former may evolve from a decrease in development, 

tooling and other costs that is the result of a reduction in 

speed: one product every four years in stead of every year. 

The latter is more complicated. Money will have to be made 

with services that require an infrastructure and an 

organizational shift. Making money by advertising products 

that may even be no longer available, is even more of a 

challenge. Communication can generate money. The music 

industry among others, proves this point. The idea would 

be to organize events and other profitable activities around 

known products that some public would want to pay for. 

Advertising agencies could take part in the financial risk, 

which would lower the costs . Come to think of it: making 

money with product life extension is a fascinating 

challenge. (EvH). 

Feature	  in	  Business	  &	  the	  Environment 

In a recent issue of the North American monthly Business 

and the Environment (October 1998, volume IX, no. 10), a 

special focus report is given on Designing a Better World: 

Beyond DFE and Eco-Efficiency. According to the report, 

four years ago, design for the environment (DFE) was not 

yet a main stream idea. ‘Today, the concept seems to have 

become more well-entrenched in corporate practice. 

However, a number of leading thinkers and practitioners in 

the design field have concluded that DFE isn’t enough, and 

they feel that a shift to sustainable product -and service- 

design is necessary. They are collectively challenging 

business to step back and take a hard look at products and 

their functions, as well as the larger systems in which they 

are made and used’. 

One of these leading thinkers and practitioners appears to 

be our foundation, as quite a large part of the report is 

devoted to the work and plans of Eternally Yours. Also the 

Dutch section of O2 is mentioned with their O2 Challenge 

and Kathalys, a joint effort of the Netherlands Organization 

for Applied Scientific Research (TNO) and Delft Technical 

University, a center for sustainable product innovation. 

(HM). 

Positive	  review 

‘Product longevity seems such an obvious core theme of 

sustainability - but as this book shows, there may be many 

blind alleys. Solutions which may be right for one product 

group will be inappropriate for others. It is therefore 

sensible that this book throws out an array of ideas.’ This is 

the conclusion of a very positive review of ‘Eternally Yours 

in ‘The Journal of sustainable product design of January 

‘98. Kate Fletcher of Chelsea College of Art & Design 

kindly sent it to us. The book by the way is sold out. (EvH). 
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Finally:	  Annual	  Report	  ’97 

if you did not get a copy yet and you want one: order 
by fax or email! 

Unfortunately many months overdue, the Annual Report ’97 

is ready for distribution. Some of the facts in this report are 

summarized here. The full text can also be found in our 

website, together with some back issues. 

The main achievement of 1997, together with the  

publication of our prize-winning book  “Eternally Yours, 

visions on product endurance” (sold out), was the 

international congress that took place 17/18 April 1997, 

attended by some 160 designers, environmental 

consultants, educational workers, policy makers and 

representatives from industry. Apart from these time-

consuming activities, some 10 lectures and presentations 

were given in educational institutes, workshops and 

congresses. Autumn 1997 the new Eternally Yours Web 

site on the Internet was presented. The site is consulted 

more than 10 times a day, e-mail contacts have been 

established with designers and researchers from all over 

the world. During the year there were 13 meetings of the 

board. 3 Newsletters were issued in 1997. Several 

newspapers and magazines reported on Eternally Yours 

and interviews were broadcasted. (HM). 

New	  Address?? 

In case your address has been changed or you don’t want 

to receive this Newsletter anymore or you know someone 

else who might be interested in receiving this Newsletter: 

please return this message by mail, fax or email. 

Ο yes I do want to receive your Newsletter but my 

address has changed 

Ο no thanks a lot but I do not want your Newsletter 

anymore 

Ο the following person would like to receive your 

Newsletter too 

 

Name 

 …………………………………………….….. 

Affiliation

 …………………………………………….….. 

Street or POB

 …………………………………………….….. 

Zipcode 

 …………………………………………….….. 

Town 

 …………………………………………….….. 

Country 

 …………………………………………….….. 

Telephone

 …………………………………………….….. 

Telefax 

 …………………………………………….….. 

Email 

 …………………………………………….….. 
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Colofon 

Eternally Yours Foundation Team: 

Liesbeth Bonekamp, Ed van Hinte, Henk Muis, Arnoud 

Odding. 

Laan van Meerdervoort 133a 

2517 AW The Hague 

The Netherlands 

T: ++31 70 365 8730, F: ++31 70 356 3721 

http://www.ecomarket.net/EternallyYours/ 

 


