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Ik verpulver een fruitkist onder de hak van mijn schoen voor het aanmaakhout. Met

oude kranten maak ik proppen die ik in de vuurschaal leg. De schaal komt uit India

en wordt daar speciaal gebruikt als verwarming. Ik heb de vuurschaal op een om-

gekeerde houten kruk gezet zodat de bodem van mijn balkon geen vlam kan vatten.

Het vuur brandt. Het is laat en de stad maakt steeds minder lawaai. Wat over blijft is

het geruis van de snelweg in de verte. Hoog boven mij fonkelen een paar sterren. 

De hemel is donkerblauw. De blokken op het vuur worden terug gebracht tot de

elementen waar een boom 25 jaar geleden in de zompige bodem van het Braziliaan-

se oerwoud mee begon. Er is geen protest, slechts schoonheid.

Wat ik op dit moment meemaak vormt het onderwerp waarover ik zal schrijven. 

Dat en meer. Het zal gaan over duurzaamheid, het begrip duurzame ervaring en

over de relatie met consumeren. Het wordt geen artikel met eenduidige conclusies

en strak omschreven aanbevelingen. Het is eerder een zoektocht, een verkenning.

Ik zal mijn verhandeling ondersteunen met uitspraken van andere schrijvers, van

dichters, filosofen, kunstenaars en gnostici. Af en toe zal ik gebruik maken van

verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek om mijn beweringen te staven.

Dit keer geen kil computerscherm in een eenzaam kantoor. Ik wil de nabijheid van

een knapperend kampvuur om mijn geest te kunnen legen en me te kunnen

concentreren op het onderwerp.

Ik ben vandaag langs de houthandel geweest voor een nieuwe lading afvalhout. 

De winter is op komst. De man achter de zaagmachine is zoals altijd behulpzaam en

heeft speciaal voor mij een kartonnen doos apart gezet. Er zitten stukken ongelakt

tropisch hardhout in afkomstig uit de bossen van Indonesië, Kameroen en Brazilië.

Het balkon waar ik op sta is krap

bemeten. Er is net voldoende ruimte voor

een tafel, twee stoelen en een vuurschaal.

De avond is gevallen en ik heb besloten

om dit artikel hier te schrijven.

This contribution is about sustainability, the concept of

enduring experience and the relationship with consumerism.

The article does not provide unambiguous conclusions and

strictly defined recommendations; it is more a quest, an

exploration.

WHAT IS SUSTAINABILITY? The concept

sustainability developed and became fashionable in the

seventies, thanks to the much discussed report produced by

the Club of Rome. In The limits of growth the consequences

of the growth of western prosperity were described for the first

time. The Club of Rome directly associated the production of

the rich industrial nations with the affect on the world’s

environment and the exhaustion of natural resources.

Folowing this report, there have been many definitions of

sustainability. The following two definitions are illuminating:

‘To build a humane, equitable and caring global society

cognisant of the need for human dignity for all.’

(Johannesburg Declaration of Sustainable Development

2002) 

‘We do not inherit the earth from our predecessors, 

we borrow it from our children.’ (an ancient Peruvian

proverb)

Sustainability can therefore be said to be about

maintaining and propagating human dignity and

about taking responsibility. 

THE SHIFT FROM OWNERSHIP TO ENTRY

The Experience Economy by Joseph Pine and James

Gilmore provides an illuminating description of the

shift in the raw material trade and finished products,

via the trade in services (the service economy) to trade

in experience (the experience economy). 

The experience economy theory helps explain the
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critical notes to be found in book written by economist

Jeremy Rifkin. He observes similar shifts. He demon-

strates that the top 5 of the world population spend as

much money on gaining cultural experiences as on the

purchase of sustainable goods and services. 

The shift from ownership to entry can be seen as a

sustainable development. It brings about a reduction

in the number of products with which the western

population surrounds itself. If the population of the

emerging economies develop the same standards as

ours within a number of decades, the pressure on habi-

tat and natural resources will increase uncontrollably.

Therefore it can be said that the change from an owner-

ship oriented culture to a more experience oriented

culture provides opportunities for a better world. Only,

Duurzaamheid gaat dus over het behouden van en het uitdragen van menselijke

waardigheid en over het nemen van verantwoordelijkheid. Het is een onderbuik-

gevoel, de notie van een foute of een goede beslissing. De Johannesburg Declaration

is niet voor niets opgesteld. De huidige situatie in de wereld is verre van humaan en

er zijn vele voorbeelden en uitgebreide data om dat te onderschrijven. Ik zal deze

opsomming hier achterwege laten.

De focus van duurzaamheid is dus onderhevig aan verandering. Ik had dit artikel

kunnen wijden aan duurzame materialen, duurzame productontwikkeling of

vormen van duurzame dienstverlening.

In plaats daarvan heb ik gekozen voor de duurzame ervaring. De inspiratie voor deze

term is deels afkomstig uit twee boeken: The Age of Access van Jeremy Rifkin en 

The Experience Economy van Joseph Pine en James Gilmore. Pine en Gilmore zijn

van mening dat een groeiend aantal bedrijven over stapt op de handel in ervaringen.

In hun ogen is de consument op zoek naar een authentieke ervaring en kunnen

bedrijven deze middels een theatrale setting overbrengen.

‘We hebben de aarde 
niet geërfd van 
onze voorouders 
maar geleend van 
onze kinderen’
‘We do not inherit the earth from our predecessors, 

we borrow it from our children.’ (an ancient Peruvian proverb)

WAT IS DUURZAAMHEID?

Laat ik beginnen met het begrip duurzaamheid. Deze term is in de jaren zeventig

van de vorige eeuw in de mode geraakt dankzij een spraakmakend rapport van de

Club van Rome. In Grenzen aan de groei werden voor het eerst de gevolgen van de

groeiende westerse welvaart in kaart gebracht. De Club van Rome legde een direct

verband tussen de productie in rijke industrielanden, de aantasting van het wereld-

milieu en de uitputting van natuurlijke grondstoffen. Sinds dit rapport zijn er vele

definities van duurzaamheid gegeven. Ik heb persoonlijk ervaren dat de invulling

ervan onderhevig is aan verandering. De cultuur evolueert en de interpretatie van

duurzaamheid is hier direct aan gekoppeld.

Voor de definitie van duurzaamheid maak ik gebruik van twee verschillende

bronnen. De eerste is de Johannesburg Declaration of Sustainable Development uit

2002, ‘To build a humane, equitable and caring global society cognisant of the need

for human dignity for all’. De tweede is een oud peruaans gezegde:  
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however if these experiences are sustainable. In reality,

every experience is personal, every person is unique and

no experience is shared. A sustainable experience is

communicative, surprising and intense. It is unexpect-

ed and will therefore leave a lasting impression. After

all, these experiences are about respect and humanity,

as described in the Johannesburg Declaration of

Sustainable Development.

NON SUSTAINABLE EXPERIENCES

Non sustainable experiences occur on a large scale. 

An increasing part of the western experience related 

to consumerism is determined through advertising.

In the United States, each citizen experiences an

average of 3.500 advertising messages daily. This is

more than twice as much as thirty years ago [4]. Films

kantine de service en tenslotte de chique geserveerde espresso op het San Marco

plein in Venetië een complete ervaring. Terwijl de bonen voor een kop espresso een

paar stuivers kosten wordt voor hetzelfde, maar dan in een geheel andere setting, 

7 euro gerekend. Vanwege de unieke locatie; het uitzicht, de duiven en de

historische betekenis van het plein.

DE VERSCHUIVING VAN BEZIT NAAR TOEGANG

De theorie van de ervaringseconomie ontbeert de kritische kanttekeningen die wel

terug te vinden zijn in het boek van econoom Jeremy Rifkin. Hij constateert een

vergelijkbare verschuiving. Rifkin onderbouwt zijn boek met harde cijfers. Zo blijkt

de top vijf van de wereldpopulatie bijna evenveel geld uit te geven aan het verkrijgen

van toegang tot culturele ervaringen als aan de aanschaf van duurzame goederen en

diensten.

De westerse mens verliest blijkbaar steeds meer interesse in bezit en verplaatst zijn

aandacht naar het verkrijgen van culturele ervaringen. Rifkin waarschuwt aan het

einde van het boek voor de consequenties. Hij voorziet een groeiende invloed van 

de bedrijfscultuur op het privéleven. Het weefsel waaruit de cultuur is opgebouwd – 

de intermenselijke relaties – is de grondstof geworden voor de hongerige graaf-

machines van grote bedrijven. De authentieke cultuur wordt bedreigd en zal in het

ergste geval verdwijnen.

Op zich kan de verschuiving van bezit naar toegang gezien worden als een duur-

zame ontwikkeling. Het brengt de hoeveelheid producten waarmee de westerse

mens zich omringt omlaag. Op dit moment zijn dat er gemiddeld 25.000, een

hoeveelheid die in schril contrast staat met de 350 artefacten die de oermens tot zijn

beschikking had. Als de inwoners van opkomende economieën over een aantal

decennia dezelfde standaard verkrijgen als de onze, zal de druk op de habitat en de

natuurlijke hulpbronnen met grote sprongen toenemen.

DE ERVARINGSECONOMIE

In The Experience Economy staat een verhelderende omschrijving van de ver-

schuiving van grondstoffenhandel naar de handel in ervaringen. In de zeventiende

eeuw bestond de economische activiteit voornamelijk uit handel in grondstoffen.

Dankzij de industriële revolutie verschoof deze activiteit rond 1850 richting

producten. In de jaren vijftig van de vorige eeuw voltrok zich – met de introductie

van computers – een nieuwe kentering: de informatierevolutie. Deze revolutie

vormde de basis van de dienstverleningseconomie. Volgens Pine en Gilmore zitten

we nu middenin de derde revolutie, oftewel de overgang van een service-gerichte

economie naar een ervarings-gerichte economie.

Het voorbeeld dat Pine en Gilmore in hun boek aanhalen om deze theorie duidelijk

te maken betreft een kop koffie. In dit geval vormen de koffiebonen de grondstof,

het pak gemalen koffie in de supermarkt het product, het kopje koffie in de bedrijfs-



De duurzame ervaring en het voortbestaan van Homo Ludens129patrick kruithof 128

MICHAEL LANDY: The best things in life aren’t things

De Engelse kunstenaar Michael Landy ging in het voorjaar van 2001 nog een stap

verder. In een periode van twee weken sorteerde hij al zijn bezittingen in een leeg-

staand winkelpand. Zijn gehele bezit bleek te bestaan uit 7.006 voorwerpen. Deze

werden een voor een genoteerd in een tabellenboek en voorzien van een label. Dit

label refereerde aan de materialen waar het voorwerp uit bestond. Alle voorwerpen

werden tenslotte ontmanteld en aangeboden aan de recycling-industrie. Landy

raakte niet alleen zijn auto kwijt. Er zaten ook jeugdfoto’s, dagboeken en waarde-

volle cadeau's van vrienden en familie bij. Ondanks deze hartverscheurende daad

leeft Landy nog steeds. Hij reist de wereld over om lezingen te geven over zijn

performance en leidt een gelukkig bestaan. Landy heeft afscheid genomen van zijn

bezit. Desondanks zal hij de verhalen die bij de voorwerpen horen tot aan zijn dood

bij zich dragen. 

Ik heb de hoeveelheid voorwerpen waarmee ik mij omring nooit geteld, maar ik ben

me wel bewust van de omvang. Om de theorie van Jeremy Rifkin te toetsen heb ik

gedurende een half jaar geweigerd om nieuwe, duurzame goederen aan te schaffen.

Tegelijkertijd begon ik afstand te doen van voorwerpen die nutteloos bleken of niet

meer door mij gebruikt werden. Ik had besloten om mijn geld slechts uit te geven

aan ervaringen. Er waren twee uitzonderingen op deze regel: kleding en vervoer.

Gedurende zes maanden schafte ik geen nieuwe tafel, broodplank, eetkamerstoel of

videorecorder aan. In plaats daarvan ging ik veelvuldig naar de film, at buiten de

deur, nam een abonnement op ADSL en kocht een twintigtal yogalessen. Na drie

maanden begaf mijn cd-speler het en nog geen twee weken later gaf mijn televisie de

geest. Hierdoor herontdekte ik de radio en las ik de boeken die lange tijd op mijn

aandacht hadden liggen wachten.

De blokken die ik op het vuur heb gegooid hebben vlam gevat. Ik heb mezelf een

Cuba Libre ingeschonken. De vlammen en de drank maken me warm van binnen.

Dat is precies wat ik nu nodig heb.

are interrupted every half hour by seven minutes of

advertising. Posters above the urinals in the pub

advertise the ‘Refreshingly different’ Murphys beer with

the text ‘Don't look up here... The joke is in your

hands’; and basket ball is sponsored by the Telco

Orange, with advertisements on the board above the

hoop. Advertising increasingly intrudes within both our

public and private domain. MacDonalds have entered

into childrens playrooms with the so called Happy Meal

Play Sets: plastic french fries, Chicken McNuggets and

a miniature milkshake, completely full of adverts.

MacDonalds is  trying to entice young consumers from

the earliest moment possible. 

Advertising techniques are also developing. In America

there are trials ongoing with billboards; software selects

advertising focused on the size and nature of the
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3 Bruce Chatwin in Utz

1 Art Buchwald

2 Zen meester Sen Sotan

De over-
consumerende
mens denkt
gelukkig te
zijn, maar diep
in zijn hart
weet hij wel
beter. 

Landy heeft met zijn actie laten zien dat The best things in life aren’t things 1. Hij

maakt ons ervan bewust dat de mens in oorsprong zonder bezit is 2. De vernietiging

van al zijn bezittingen kan eveneens gezien worden als een aanklacht tegen de

dolgedraaide consumptiemaatschappij. Die maatschappij verleidt ons dag in dag uit

tot consumeren. In de grootste consumptiestaat op aarde, de Verenigde Staten,

wordt het zelfs als een burgerplicht gezien. Velen vallen echter ten prooi aan de

drang om meer te consumeren dan nodig is. Overconsumptie leidt uiteindelijk tot

verslaving met alle gevolgen van dien voor de lichamelijke en geestelijke gezond-

heid. De consument denkt zijn geluk te kunnen kopen maar komt al zwemmend in

de weelde tot een vervelende conclusie:

Dit mechanisme wordt op prachtige wijze verbeeld in een roman van Bruce Chatwin.

De hoofdpersoon Utz is een gewiekste verzamelaar van Meissen porcelein. Hij

bouwt in de loop van zijn leven een spectaculaire collectie op die hij ondanks de

tweede wereldoorlog en de Stalinistische overheersing intact weet te houden. De

verzameling leidt een teruggetrokken bestaan in zijn tweekamer woning in Praag.

Als de grenzen van Tsjecho-Slowakije na de hervormingen open gaan besluit hij

naar Parijs af te reizen voor een ontmoeting met een potentiële koper. Er volgen

meer bezoeken maar het boeit Utz allemaal niet meer. Hij is tot de deprimerende

conclusie gekomen dat luxe alleen luxe is in ongunstige omstandigheden 3. 

Rijkdom bestaat blijkbaar bij de gratie van contrast. De overconsumerende mens,

ook wel ‘Homo Saturalis’ genaamd denkt gelukkig te zijn maar diep in zijn hart weet

hij wel beter.

WAT IS EEN DUURZAME ERVARING?

De overgang van een bezit-georiënteerde cultuur naar een ervaringsgerichte cultuur

biedt dus kansen voor een betere wereld. Mits die ervaringen ook duurzaam zijn.

Wat is het dat een ervaring duurzaam maakt? Ik heb hierover slechts een gevoel dat

moeilijk in de vorm van een definitie te vatten is. Ik kan het bijvoorbeeld aangeven

met voorbeelden van ervaringen die zeker niet duurzaam zijn. De vraag kan ook

voorgelegd worden aan anderen. Daarmee kom ik op het eerste kenmerk van de

duurzame ervaring: deze is persoonlijk. Ieder mens is uniek en geen enkele ervaring

is hetzelfde. Ook niet als iedereen in de bioscoop op hetzelfde moment ‘ooooh’

roept. Een duurzame ervaring is in mijn ogen zeer communicatief, verrassend en

intens. Het komt vaak onverwacht en zal daardoor langdurig bijblijven. Duurzame

ervaringen beklijven dus. Tenslotte gaan deze ervaringen net als in de Johannesburg

Declaration of Sustainable Development over respect en humaniteit.
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consumer audience present at that moment in time

and place. 

The non-sustainability of advertising is mostly due to

the nature of the content. Advertising tries to make

people aware of the things they are lacking in life,

enabling this need to be quickly met. Frédéric

Beigbeder, an advertising guru, notes ‘In my profession

noone wants you to be happy; happy people are bad

consumers.’

Advertising mirrors a reality that doesn’t exist for us.

Sucessful brands like Gucci, Nike and Levi’s briefly

give the modern consumer an identity that is not his

own. Faith in these brand identities can be quite

damaging. It encourages egoism and prevents people

from exploring their true self. 

waar de bal het bord raakt. Het bekendste icoon van Rotterdam, de Euromast, wordt

sinds enkele jaren opgesierd met het logo van ABN Amro en de watertaxi’s die de

Maas oversteken zijn ter hoogte van de waterlijn voorzien van een logo van de SNS

bank. 

De reclame rukt op en dringt steeds vaker binnen in ons publieke- en privédomein.

Een goed voorbeeld hiervan kan gevonden worden in de reclametechnieken van

MacDonalds. Zoals bekend bestaat de doelgroep van dit bedrijf voornamelijk uit

kinderen. In Nederlandse speelgoedzaken zijn zogenaamde Happy Meal Play Sets te

koop met daarin nep patat, nep Chicken McNuggets en een miniatuur milkshake.

Het speelgoed is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. De miniverpakkingen staan

bol van de reclame. Op die manier worden kinderen in hun eigen speelkamer gecon-

fronteerd met de taal van het merk. In feite worden ze niet als kinderen behandeld

maar als consument. Want een trouwe consument is veel geld waard als je hem voor

4 Roland Collins

NIET-DUURZAME ERVARINGEN

Het spreekt voor zich dat oorlog, honger en armoede niet vallen onder de voor-

gaande omschrijving. Niet-duurzame ervaringen doen zich echter ook op grote

schaal voor in relatief stabiele culturen met een hoge welvaart. In relatie tot

consumeren wordt een toenemend deel van de ervaringswereld van de westerse

mens bepaald door reclame.

In de Verenigde Staten ontvangt elke inwoner gemiddeld 3.500 reclameboodschap-

pen per dag. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als dertig jaar geleden 4. Het

wordt tegenwoordig normaal gevonden dat een film van Ingmar Bergman om het

half uur onderbroken wordt door zeven minuten reclame. Boven de urinoirs in de

kroeg hangen posters van Refreshingly different biermerk Murphys met de tekst

Don’t look up here... The joke is in your hands. Het basketbalveld wordt gesponserd

door telecombedrijf Orange dat in ruil hiervoor logo’s heeft bedongen op de plek

De reclame 
rukt op en
dringt steeds
vaker binnen 
in ons 
publieke- 
en privédomein.
Advertising increasingly intrudes within 

both our public and private domain. 



De duurzame ervaring en het voortbestaan van Homo Ludens135patrick kruithof 134 15

‘In mijn 
beroep wenst
niemand 
u geluk toe,
want gelukkige
mensen
consumeren
niet.’
‘In my profession no one wants you to be happy;

happy people are bad consumers.’ 

(Frédéric Beigbeder)

een lange tijd aan het bedrijf weet te binden.

Reclametechnieken worden steeds slimmer. In de Verenigde Staten draait een proef

met een nieuw soort billboard. Deze staat langs de snelweg opgesteld en meet de

radiostations die passerende forenzen aan hebben staan. Software koppelt deze

gegevens aan de marketingprofielen van de radiostations en berekent het percentage

van de verschillende doelgroepen. Op het moment dat Joe Sixpack in de meerder-

heid is, verandert het billboard automatisch en verschijnt er een reclame voor

Budweiser bier.

Het niet-duurzame aspect van reclame gaat niet

alleen over de hoeveelheid reclameboodschappen.

Het betreft vooral de inhoud. Reclame probeert

mensen duidelijk te maken dat er iets mist in het

leven en dat dit gemis zo snel mogelijk verholpen

moet worden. Voormalig reclamemaker Frédéric

Beigbeder legt de bedoelingen van zijn vakgenoten

in één zin bloot: 

‘We need to
realise that 
our first
identity is 
human and 
our first
allegiance
humanitarianism.’

Gecombineerd met een uitspraak van Carl Gustav Jung: ‘De mens kan zonder zin

niet leven. De zin wordt gevonden in bevinding: geestelijke ervaringen die zij voor

waar houden’ en een tekst van Arnold Kox, dorpsgek te Eindhoven: ‘Reclame is de

leugenaar, u levert uw vrijheid in’, kan ik de conclusie trekken dat reclame ons een

waarheid voorspiegelt die de werkelijke niet is.

De ervaringen die wij voor waar houden worden in toenemende mate ingevuld door

de cultuur van het bedrijfsleven. Het is inderdaad zo dat wij hiermee een deel van

onze vrijheid inleveren. Grote merken als Gucci, Nike en Levis geven de moderne

consument een identiteit die de zijne niet is. Het geloof in deze merken-identiteit

veroorzaakt veel schade. Het wakkert egoïsme aan en weerhoudt mensen van een

zoektocht naar hun ware zelf. Over identiteit heeft de Dalai Lama een uitspraak

gedaan die de eerste stap zou moeten zijn voor deze zoektocht:  
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5 Cees Hamelink

DUURZAME ERVARINGEN

Voorgaande aanklacht tegen reclame betekent niet dat consumeren per definitie

onduurzaam is. Mijn allerbeste Coca Cola ervaring kreeg ik na een vijfdaagse tocht

door de Sahara. Ik dankte God op mijn knieën voor het koude vocht dat mijn

uitgedroogde keel binnenstroomde.

De Coca Cola Company voert ondanks deze ervaring geen expliciet duurzaam

beleid. Bedrijven als de Body Shop en Max Havelaar hebben dit wel. Dit is terug 

te vinden in de ervaringen die zij aanbieden. De Body Shop heeft overigens geen

budget voor reclame en besteedt het geld dat daardoor vrijkomt aan welzijns-

projecten in de Derde wereld. De tube hennep crème die in de Body Shop wordt

verkocht is ontwikkeld zonder dierproeven. Het product is daarnaast zo ontworpen

dat de gehele inhoud uit de tube geperst kan worden.

Max Havelaar maakt wel reclame. De slogan van dit ideële bedrijf is Max Genieten.

Het uitgangspunt van Max Havelaar is het genot van de drinkende consument én

het welzijn van de producerende koffieboer. De laatste deelt voor een belangrijk

percentage in de gemaakte winst en wordt daardoor eerlijker behandeld dan een

boer die aan Douwe Egberts levert. Het verschil tussen Douwe Egberts en Max

Havelaar is de wil om het gehele verhaal te vertellen. In dit geval is dat de link tussen

de rijke westerling die consumeert en de arme boer uit de derde wereld die produ-

ceert. Die twee zijn feitelijk van elkaar afhankelijk.

Een ander voorbeeld van een dergelijke koppeling is het initiatief Trees for Travel.

Via de site van deze instelling kunnen certificaten gekocht worden die het CO2

verbruik van een vlucht per vliegtuig compenseert. Voor de 2500 kilo CO2 die ik

vorig jaar verbruikte voor een reis naar India werden ter compensatie een aantal

jonge bomen aangeplant.

Consumeren is ook in andere opzichten duurzaam. Winkelcentra zijn in toenemen-

de mate plekken geworden waar we kunnen flaneren. Waar vrienden elkaar

ontmoeten en nieuwe contacten worden gelegd. Ze vervullen daardoor een sociale

rol. Het consumptieparadijs maakt het verder voor mensen mogelijk om hun

passies te vervullen. De vakfotograaf koopt zijn rolletjes, de theefanaat heeft keuze 

te over en de ontwerper kan alle onderdelen vinden voor een nieuw prototype.

DE SPELENDE MENS

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de moderne mens een duurzaam leven leidt? 

Dit wordt zeker niet bereikt door een overload aan reclame. In een samenleving waar

mensen zó worden belast met voortdurende reclame, geef je ze niet de ruimte om

hun eigen ideeën te ontwikkelen 5. Dit betekent niet dat mensen aangemoedigd

moeten worden om net als Michael Landy afstand te nemen van hun bezit. Of in

minder extreme mate over moeten stappen op consuminderen. Het gaat om een

SUSTAINABLE EXPERIENCES

The previous charges laid against advertising does not

mean that consumerism by definition is unsustainable.

Companies like the Body Shop and Max Havelaar for

example do have sustainable policies. The Body Shop

does not advertise and only sells sustainable products,

spending the revenues saved on advertising on welfare

projects in the third world. Max Havelaar tries to

encourage honest treatment for coffee producers. On

the Trees for Travel web site certificates can be

purchased that compensate for aircraft CO2

production by planting young trees. 

Consumerism is becoming sustainable in other ways.

Shopping malls are increasingly becoming social

places, where friends can meet, show off and can

establish new contacts. The consumer paradise is a

place where passions can be fulfilled: the professional
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LEVEN IN HET NU

De spelende mens leeft in het nu en geniet van elk moment. Dit artikel wordt

daarom afgesloten met een verzameling teksten waarin het moment centraal staat.

Over schoonheid

‘De zin van het bestaan is het vergaren van een opeenstapeling van poëtische

momenten.’ Panamarenko

‘Beauty is an altered state of consciousness, an extraordinary moment of poetry and

grace.’  Leonard Cohen

Over reclame

‘Share moments, share life.’  Kodak

‘De lekkerste kaas voor elk moment.’  Frico

Over de ontdekking van het zelf

‘The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but

where he stands at times of challenge and controversy.’  Martin Luther King

‘Any life, no matter how long and complex it may be, is made up of a single moment

– the moment in which a man finds out, once and for all, who he is.’

Jorge Luis Borges

Over de beleving van dit moment

‘There's a moment coming. It's not here yet. It's still on the way. It's in the

future. It hasn't arrived. Here it comes. Here it is …! It's gone.’  George Denis Carlin

‘Nothing ever gets anywhere. The earth keeps turning round and round and

gets nowhere. The moment is the only thing that counts.’  Jean Cocteau

‘The only safe place is the present moment.’  Simon Heighwaya

photographer can buy his film and tea fanatics are

offered more choice than they can dream of.

PLAYFUL MANKIND

A sustainable life is most certainly not achievable due

to advertising overload, as this gives people little room

for developing their own ideas [2]. On the other hand, it

is of little use to persuade people to distance themselves

from their possessions, or to move on to decreasing their

consumerism (consumer-isn’t). Trying to find the right

balance is the issue. Consum-‘meandering’ describes

the balance between consumerism and consumer-isn’t

based on mood. Consum-meandering is diffentiated

shopping. On the one day you buy everything your

heart desires, on the next you stay at home depriving

yourself of your  shopping addiction.

juiste balans. Consumeanderen, het laveren tussen consumeren en consuminderen,

al naar gelang de stemming lijkt me daarvoor de beste oplossing. Consumeanderen

is gedifferentieerd shoppen. De ene dag koop je van alles om je passie te kunnen

vervullen, de andere dag blijf je thuis en waak je voor de verslavende werking van

kopen, kopen en nog eens kopen.

Dat zijn de momenten dat de spelende mens een kans krijgt. Deze mens, ook wel

‘Homo Ludens’ genaamd is geïntroduceerd door de filosoof Johan Huizinga. Hij zag

het sociale leven als één groot spel. Jean Paul Sartre was het met hem eens: ‘As man

apprehends himself as free and wishes to use his freedom....  then his activity is to

play’. De spelende mens voelt zich niet thuis in een kant en klaar maatschappij waar

alles keurig netjes in meeneemverpakkingen aangeboden wordt. Hij is er een

gevangene die snakt naar vrijheid. Kinderen hebben weinig nodig om te spelen.

Geef ze een paar kartonnen dozen en een stapel dekens en ze bouwen er een huis

van. ‘Play’ is in de woorden van George Dorsey ‘the beginning of knowledge’. Als we

de consument aan kunnen zetten tot kinderlijk gedrag, dan komen we een heel eind.

Bedrijven zouden zich bezig moeten houden met het ontwikkelen van ingrediënten

voor duurzame ervaringen. De ervaringseconomie en de daarmee gepaard gaande

verschuiving van bezit naar toegang kunnen dan een waardevolle bijdrage leveren

aan een samenleving die daadwerkelijk duurzaam is.
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‘We maken ons te druk over wat staat te gebeuren in een niet bestaande toekomst.

We zijn ons totaal niet bewust van het huidige moment en leven dus voor iets wat

louter projectie is.’  Lama Yeshe

‘Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the

present moment.’  Buddha

Over humaniteit

‘Op het moment dat je denkt aan het welzijn van anderen, verruimt je geest zich.’

Dalai Lama

Over identiteit

‘The important thing is this: To be able at any moment to sacrifice what we

are for what we could become.’  Charles DuBois

En tenslotte over bezit

‘Wealth stays with us a little moment if at all: only our characters are

steadfast, not our gold.’  Euripides

Het kampvuur is lang-

zaam uitgegaan. Mijn

pen schrijft de laatste

woorden. Deze duur-

zame ervaring is ten

einde gekomen. Tijd 

voor deze ‘Homo Ludens’ 

om naar bed te gaan.

These then are the moments offering playful mankind 

a chance. The philosopher Johan Huizinga calls him

Homo Ludens. He described social life as one great

game. Jean Paul Sartre agreed with him: ‘As man

apprehends himself as free and wishes to use his

freedom....  then his activity is to play’. Playful

mankind does not feel at all home in a ready made

environment where everything is neatly packaged. 

He is a prisoner, dreaming of freedom. ‘Play’ in the

words of George Dorsey is ‘the beginning of knowledge’.

Companies should be starting to develop the

ingrediensts for sustainable experiences. The

experience economy and the related transition from

ownership to entry can effect a valuable contribution

towards the realisation of a sustainable society.


