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Niels Greif, werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen bij Concerncommunicatie en in het 
bijzonder Vormgeving, hield een inleiding. Treinen zijn bij uitstek produkten die heel erg 
lang meegaan, in de orde van 50 jaar en de rails en gebouwen nog veel langer. De vorm is 
van oudsher door de techniek gedicteerd. Pas de laatste jaren kan vormgeving een iets 
onafhankelijker positie innemen. De probleemstelling die men daarbij kiest is eigenlijk net 
omgekeerd aan de opstelling van Eternally Yours: Niels c.s. onderzoeken juist hoe trein-
interieuren en exterieuren modieuzer gemaakt kunnen worden. Getracht wordt een 
vormgeving te kiezen die maar 7 tot 10 jaar meegaat en vervolgens weer te vernieuwen. 

Volgens Gijs Bakker wordt er bij NS teveel waarde aan de vorm gehecht (zie ‘hysterische’ 
vormgeving Regiorunner), het gaat volgens hem meer om de achterliggende 
beweegredenen/motieven. Deze moeten een soort systeemdenken bevatten waardoor de vorm 
langzaam in de tijd kan evolueren maar wel binnen een beleid past. Zijn favoriete voorbeeld is 
de vormgeving van de KLM-balies met de bruinachtig grijze? kleur en de afgeronde hoeken 
die Gijs nog steeds als verfrissend en niet-opdringerig ervaart, iedere keer als hij ze weer ziet.  

Volgens PeterPaul Verbeek is vooral de band die een gebruiker met een produkt heeft van 
belang voor de levensduur. De band kan ontstaan doordat de gebruiker er veel mee kan doen 
of doordat het gekregen is van een belangrijk persoon, familie . 

Renny Ramakers komt met het voorbeeld van een tafel die bespannen is met schilderslinnen 
(Meulebelt) die in het gebruik beschreven en bevlekt etc. kan worden waardoor hij heel eigen 
wordt. Als ie vol is of de gebruiker heeft er genoeg van dan volstaat een kwast witte verf om 
weer een als nieuwe tafel te hebben. Haar conclusie: het produktconcept moet slijtage 
verdragen, respect hebben voor slijtage.  Dit geldt zowel voor de vorm als het materiaal. Bij 
de samengebonden ladenkast van Teorema maakt de precieze onderlinge ordening van de 
laatjes geen deel uit van het concept, het museum dacht van wel. 

Sommige vormen zijn al heel lang goed, fungeren als archetype. Dit kan tegenstrijdige 
reakties oproepen waar een archetypische vorm ineens in een ongebruikelijk materiaal 
verschijnt zoals bij de slappe kunststof vaas van Hella Jongerius. Eigenlijk ‘hoort’ hij 
namelijk van glas te zijn. Door de wijze van produktie en de hoedanigheid van het oppervlak 
kan deze vaas veroudering heel goed aan, hij wordt nooit lelijker. Archetypes kunnen ook nog 
voortleven als het oorspronkelijke produkt allang van de aardbodem verdwenen is zoals de 
pictogrammen van stoomlocomotieven die veel beter als trein herkent worden dan een 
pictogram die een moderne loc afbeeldt. Herkenning als levensduurstrategie. 

Lange levensduur wordt bevorderd door een aantal randvoorwaarden zoals het goede 
archetype, het materiaal, inzichtelijkheid, etc. 

Zowel vorm als materiaal kunnen communiceren dat het produkt lang meegaat. Als 
voorbeeld van een produkt waar hier bewust aandacht aan besteed is geldt de serie Philips-
Allessie keukenapparaten. Daarbij is ook de afwerking van een hoge graad van perfectie 



doordat dure mallen gebruikt zijn. Het gewicht van de apparaten is bewust hoog gemaakt 
omdat ‘lichtgewicht’ ook iets van goedkoop heeft. 

Het blijft onduidelijk waarom Niels Greif c.s. het gebruik van leer overwegen in 
treininterieurs die maar maximaal 10 jaar meemoeten terwijl momenteel juist skai verkozen 
wordt omdat het minstens 15 jaar goed blijft. Terwijl leder toch juist de eigenschappen heeft 
van duurzaam, kostbaar, mooi verouderend, fijne tactiele eigenschappen etc. 

Sommige produkten, genoemd wordt het gildeglas, hebben een vorm die nauwelijks 
verouderd. Bij het gildeglas staat het materiaal niet toe dat er zichtbare veroudering optreedt. 
Misschien is glas echter wel een bijzonder geval: het is heel of het is stuk, daartussen zit niets. 

De vraag is hoelang iets visueel meegaat. In dit verband haalt Ed van Hinte een rijtje aan van 
Henk Hofland: eerst is het modern, daarna verouderd, dan nostalgisch en het eindigt als 
antiek. Interessant is hoe je de dip van veroudering goed doorkomt zonder op de vuilnisbelt te 
geraken. Of: hoe maak je toekomstig antiek? (deze vraag stelt Philips CD zich ook). Is het de 
zeldzaamheid? Of de eigenschap dat het produkt ook na lange tijd nog steeds refereert aan de 
betekenis die het had, de gevoelens die het opriep, bij de aanschaf? 

We hebben te maken met de tragiek van de nabootsing. Iets dat als eerste een krachtige 
karaktervolle vormgeving heeft en daarbij succesvol is wordt al gauw door flauwere 
afspiegelingen gevolgd. Dit kan met zich meebrengen dat een oorspronkelijk ontwerp 
wegzakt in de prut van z’n klonen. Gesteld wordt dat daarbij zeker ook de prijs een rol speelt. 
Is karakter hetzelfde als rimpels krijgen? 


