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Naast de signs en de scripts onderscheidt PeterPaul Verbeek in zijn inleiding nog een derde 
faktor van betekenis voor de duurzaamheid (in de zin van durability) voor produkten namelijk 
betrokkenheid. Hij ontleent deze term aan het werk van Borgmann die een device uiteenlegt 
in de machinery die een commodity voortbrengt (open haard versus CV). De machinery 
schuift steeds meer naar de achtergrond en daardoor verliezen we de binding met de materie: 
wellicht kan de betrokkenheid van mensen op hun spullen vergroot worden door de 
machinery weer in ere te herstellen.  
Bij de signs of tekens wordt gewezen op het werk van Peirce die het heeft over ikoon, index 
en symbool. Een ikoon is een eventueel gesimplificeerde of gegeneraliseerde afbeelding van 
het ding waar het naar verwijst, bij een index gaat het meer om een metaforische verwijzing 
(rook duidt op vuur) en bij een symbool berust de verwijzing op een afspraak (rood licht 
betekent in de context van het verkeer stoppen). 
 
Culturele continuïteit is niet dat alles hetzelfde blijft maar houdt wel in dat er voort gebouwd 
wordt op het bestaande. Belangrijk daarbij is het tempo waarin dat gebeurt. Verandering is 
menselijk. Er is geen rechtstreeks verband tussen culturele continuïteit en een lange 
levensduur van produkten. Ten eerste is het mogelijk dat gedurende lange tijdsperioden 
hetzelfde ding geproduceerd wordt omdat het gewoon goed is, actueel blijft, gekocht wordt, 
ongeacht de individuele levensduur van het ding. Ten tweede is het zo dat er een verschil is 
tussen de situatie voor een individu die bijvoorbeeld heel lang met een en hetzelfde produkt 
doet en een collectief die meerdere produkten naast elkaar kent die geacht worden in 
eenzelfde behoefte te voorzien. Ook kan er sprake zijn van een familie van produkten welke 
in levensduur het individuele produkt ver kan overstijgen en er ook voor zorgt dat zo’n 
individueel produkt actueel blijft want nog steeds behorend tot een springlevende familie. Dit 
laatste kan worden ondersteund door middel van reclame. De gebruiker kan er gedurende 
een lange periode aan herinnert worden dat hij indertijd een goede keuze gemaakt heeft en dat 
de producent nog steeds achter hem staat. 
Voor een lange levensduur is het belangrijk dat het produkt uitbreidbaar is en dat er 
reservedelen of vervangende exemplaren gedurende lange tijd beschikbaar blijven. Er zijn 
zeker mogelijkheden voor ontwerpers bewust om scripts in te bouwen in dingen maar het 
effect is ten dele onvoorspelbaar, met name omdat de culturele context waarin het produkt 
aangeschaft en gebruikt wordt, goeddeels onstuurbaar is. Belangrijke vooronderstelling bij 
produkten met lange levensduur en nazorg vanuit de producent is dat deze zelf ook een lange 
levensduur heeft. 
Betrokkenheid met produkt kan je vergroten door af en toe een spaak in het wiel te steken: je 
kan de vanzelfsprekendheid van de overvloedige beschikbaarheid van goed drinkwater uit de 
kraan bewust af en toe doorbreken door een dag per maand roestwater uit de kraan te laten 
stromen. 
Produkten zijn ook pakketten informatie waarmee de ontwerper met zijn onzichtbare publiek 
communiceert. 



De stoel van Arne Jacobs (1952) zit en verkoopt nog steeds goed. Bij de design klassieken 
heb je te maken met een term als “soul made” en met beeldvorming, mythologiseren. Veel 
van die dingen hebben dierenamen: eend, kever, zwaan. 
 
In het algemeen geldt dat hoe meer verhalen aan een produkt kleven hoe beter dat is voor 
de betrokkenheid van mensen met hun spullen. Je hoeft niet bang te zijn voor een soort 
inflatie door teveel verhalen: mensen leven altijd temidden van honderden of duizenden 
verhalen. Wel kan je het hebben over de kwaliteit van die verhalen: moeten ze bijvoorbeeld 
altijd waar zijn? of moeten het gewoon goede verhalen zijn. Of positieve? De mythe van het 
produkt, de magie is belangrijk. Naast de eventuele hechting aan een produkt kan er dus ook 
sprake zijn van hechting aan een merk of een bedrijf. Al deze mogelijkheden vergroten de 
kans dat een individueel produkt een langer leven beschoren is. Het wordt betwijfeld of het 
een gebruiker veel uitmaakt hoe een produkt gemaakt wordt, voor deze is wellicht de 
individuele levensgeschiedenis van een ding belangrijker, bijvoorbeeld dat het van oma 
geweest is. Ontwerpers zijn altijd in de produktietechniek geïnteresseerd. Bij eten en drinken 
lijkt het zo te zijn dat de term ‘ambachtelijk bereid’ wel veel mensen aanspreekt 
 
De relatie van produkt diversiteit en duurzaamheid is een paradoxale. Enerzijds kan je 
stellen dat wanneer een individuele consument kan kiezen uit een groot aanbod van 
kwalitatief goede produkten, de kans dat er een produkt aangeschaft wordt dat precies past bij 
de persoon vergroot wordt. Bovendien is het afwegingsproces voordat tot aanschaf 
overgegaan wordt moeilijk en langdurig hetgeen de betrokkenheid met het produkt vergroot. 
Anderzijds kan gesteld worden dat een veelheid aan uitgestalde produkten slechts kan dienen 
om de begeerte naar weer nieuwe aanschaffingen nog verder op te jagen. Bovendien is het 
moeilijk om van zoveel verschillende produkten het assortiment lange tijd beschikbaar te 
houden. Daarbij zou het gegeven dat je jezelf dan maar aan moet pasen aan het enkele produkt 
dat er te koop is tot gevolg kan hebben dat je door deze moeite te getroosten ook een beter e 
binding krijgt. 
Misschien is herkenbaarheid (in de zin dat iets bij jou past, herkend wordt als eigen) wel 
belangrijker dan diversiteit. Bij zeer grote diversiteit treedt er een soort overbelasting op, je 
kan niet alles zelf uittesten, beoordelen en verlaat je op het oordeel van deskundigen. 
Bijvoorbeeld door dat je vertrouwd op keurmerken, beoordelingen door een 
consumentenbond, selectie door de winkelier, het muziekblad, de club waar je toe behoort..  
Er is tegenwoordig in beginsel weer de mogelijkheid van het maatpak vanwege mass 
customization. 
 
Tekens kan je in het produkt ontwerpen en je kan daarnaast zorgen dat het produkt het 
verkrijgen van tekens toelaat zodat een individuele geschiedenis van het produkt en zijn 
gebruiker opgetekend kan worden (door slijtplekken etc.). Ook kan je tekens aanbrengen die 
de werking en het gebruik van het ding inzichtelijk maken. Daarmee kan je het ingebakken 
script beter leesbaar maken. Feitelijk heb je het dan over de interface die enerzijds de 
gebruiker niet als een randdebiel aan moet spreken maar anderzijds ook niet te duister moet 
blijven. Het vermogen van een interface om zich te ontwikkelen als een persoonlijke band met 
zijn gebruiker lijkt wenselijk omdat dit bijdraagt aan de identiteit. Je zou ook kunnen zeggen 
dat produkten die verovert moeten worden in een persoonlijke omgang met z’n gebruiker 
langer gekoesterd worden dan allemansvriendjes. De moeite moet echter ook weer niet te 
groot worden want dan haakt de gebruiker af. Daarbij is er een verschil tussen produkten die 
je veel en die je weinig gebruikt. 



Misschien kan de nazorg middels reclame maar ook door het uitbrengen van nieuwe 
produkten binnen eenzelfde familie dienen om produkten telkens weer op te laden met nieuwe 
betekenissen, waardoor ze waardevol blijven. Een merk kan scenario’s onderhouden. 


