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WC doorspoelen en
vloer dweilen met
water uit wasmachine
Day Zero, noemen ze het. De
dag dat er geen water meer uit
de kraan komt in Kaapstad. De
uit Enschede afkomstige Willemijn Assink en haar vriend
Manou Bleumink uit Lichtenvoorde wonen in de Zuid-Afrikaanse metropool. „We hebben
wat extra liters in de garage
staan, maar natuurlijk geen miljoenen.”

Ron Hemmink
Kaapstad

Acht jaar geleden trok het TwentsAchterhoekse stel naar ZuidAfrika; het avontuur tegemoet. En
avontuur hebben ze gekregen. Niet
in de laatste plaats door de grillen
van Moeder Natuur. Want al drie
jaar valt er zó weinig regen uit de
lucht boven Kaapstad, dat de watervoorraden nog maar voor 33 procent gevuld zijn. De dag waarop al
het water op is, wordt door de overheid Day Zero genoemd.
Begin januari werd gemeld dat
die dag al in zicht is: 29 april aanstaande. Zo’n vaart loopt het echter
niet, denkt Assink. „Onlangs is aangekondigd dat die dag er waarschijnlijk in 2018 niet gaat komen.”
Maar schaarste is er wel. En het gebrek aan drinkwater heeft invloed
op het dagelijks leven van het stel.
„Een tijdje geleden was het erg
hectisch, de droogte in Kaapstad

Verrassend om te
zien hoe makkelijk je
water kunt besparen
—Willemijn Assink

 Willemijn Assink en haar vriend
Manou Bleumink. FOTO WILLEMIJN ASSINK

was wereldnieuws en iedereen begon hier water in te slaan en legde
‘boreholes’ aan in de eigen tuinen.
Enkele dagen was er in de supermarkten bijna geen water meer
verkrijgbaar. Zelf zijn we sinds de
waterschaarste heel erg bewust
met water bezig. Het is verrassend
om te zien hoe gemakkelijk je al
veel water kunt besparen. Zo gebruiken wij het water van de wasmachine om de wc door te spoelen
en om de vloer te dweilen.
Douchen doen we niet langer dan
een minuut en we hebben overal
bakken staan om water op te vangen.”
Het stel raakt niet in paniek. Assink ziet zelfs al voorzichtige tekenen van herstel. „De lokale bevolking heeft erg veel bespaard en boeren uit de omgeving hebben hun
dammen opengezet, zodat dat water ook door de staat gebruikt kan
worden. Ik ga er vanuit dat begin
2019 alternatieven gereed zijn om
meer geschikt drinkwater te produceren. Nu al is in alle supermarkten weer erg veel drinkwater beschikbaar. Mede daarom verwacht
ik niet dat er daadwerkelijk een Day
Zero komt.”
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DESIGNPROFESSOR ARTHUR EGER

Darwin van de
producten
Herman Haverkate
Enschede

A

petrots is hij. Wat
bij zijn eigen Universiteit Twente
niet lukte, lukte in
Cambridge wel:
de publicatie van zijn levenswerk. Meer dan 30 jaar verdiepte Arthur Eger zich in de
ontwikkeling van producten.
En nu, eindelijk, ligt er zijn
grote boek. „Uitgegeven door
Cambridge University Press.
Als je dan tot twee keer toe bij
je eigen universiteit bot hebt
gevangen, is dit toch wel een
vorm van genoegdoening.”
Vorige maand kwam het
boek uit. Arthur Eger, tot 2015
hoogleraar industrieel design
aan de UT, schreef het samen
met een van zijn promovendi,
Huub Ehlhardt. „De theorie
waarover we schrijven, heb ik
feite in 1987 al voor de eerste
keer geformuleerd. Ook dat is
een parallel met Darwin. Ook
bij hem duurde het heel lang
voordat zijn grote werk On the
Origin of Species verscheen. Ik
zou mezelf nooit van mijn
leven met hem willen vergelijken. Maar als anderen
zoiets bedenken, kan ik er
moeilijk bezwaar tegen
maken. De titel On the origin of products is gekozen
in Cambridge. Voor onszelf was het niet meer dan
een grap.”
Dat producten zich ongeveer op dezelfde manier ontwikkelen als de natuur, daar-

van is Eger overtuigd. „Alles
wat we gemaakt hebben, stamt
af van iets anders. Niets in dit
leven komt zomaar uit de lucht
vallen. Zelfs dit boek niet, ook
al mag dat soms zo lijken. Elke
schrijver en designer is - om
een bekende vergelijking te gebruiken - als de dwerg die staat
op de schouders van reuzen.”

Theorie

Toen Eger in de jaren 80 als wetenschapper en ontwerper begon, werd er over de vraag naar
het ontstaan van producten nog
nauwelijks nagedacht. „Een
ontwerper ontwerpt. Hij houdt
zich niet bezig met theorie. Ik
toevallig wel. Beide kanten van
mijn vak interesseren me. Ik
wil niet alleen ontwerpen,
maar ook weten hoe bepaalde
producten zijn ontstaan. Het
geijkte antwoord - dat iemand
ze ooit bedacht heeft - is in
mijn ogen niet voldoende. Er
moet meer over te zeggen zijn.”
Voor zijn onderzoek bestudeerde hij een grote hoeveelheid producten. Gloeilampen,
fietsen, huizen en scheerap-

paraten: in hun ontwikkeling,
vaak over een hele lange periode, herkent hij steeds dezelfde
fasen. „Met een product is het
als met de mens. Je wordt geboren, ontwikkelt je tot peuter en
puber en uiteindelijk word je
volwassen. En bij elke fase zie je
dezelfde patronen. Bij een product is dat niet anders.” De
gloeilamp is nog steeds een van
zijn favoriete voorbeelden.
Eerst, globaal tot 1880, was er
het kaarslicht, daarna de gloeilamp, gevolgd door de spaarlamp en nu de ledlamp.

Stempel

„Er wordt van alles bedacht.
Sommige dingen vallen af, andere houden het vol. Alleen het
beste overleeft, net als in de natuur. In de kindertijd van een
product gaat het meestal om
maar één ding: dat het werkt.
Van daaruit ontwikkelt zich
dan de volgende fase: die van de

De verwijzing naar Darwin heeft hij zelf
niet bedacht. „Dat hebben ze in Cambridge
gedaan”, zegt designprofessor Arthur Eger
uit Enschede. Zijn nieuwe boek ‘On the
Origin of Products’ is wereldwijd een succes.
maar ontwikkelt zich altijd
maar door”, legt Eger uit.

Als je twee keer bij je
eigen UT bot hebt
gevangen geeft dit
wel genoegdoening
– Arthur Eger, designprofessor

optimalisering. Daarin gaat het
om zaken als gebruiksgemak en
betrouwbaarheid. Op een gegeven moment ontwikkelt zich
dan een standaardproduct. Maar
ook dan gaat het proces nog verder. Mensen nemen geen genoegen met een standaardfiets of
een standaardhuis. Ze willen er
ook hun eigen stempel op drukken. Een product is nooit af,

Praktijk

Vanaf zijn benoeming aan de UT
in 2004 heeft hij zijn theorie
uitgebreid in de praktijk getoetst. Talloze studenten werkten eraan mee. Eger is ervan
overtuigd dat ontwerpbureaus
hun voordeel kunnen doen met
zijn ideeën. „Je gaat dingen beter
begrijpen. Als je weet in welke
fase een product zit, kun je ook
makkelijker aangeven wat de
volgende stap is die je als ontwerper moet zetten. Dat er nu
een ongeluk is gebeurd met een
zelfrijdende auto, is bijvoorbeeld helemaal niet zo vreemd.
Dat product staat nog in zijn
kinderschoenen. Juist op het
punt van gebruiksgemak en

piraat een staartje

Agentschap Telecom zoekt de
etherpiraat die afgelopen vrijdag het concert in de Petrus en
Pauluskerk in Goor verstoorde.
„Het lijkt een onschuldige
hobby, maar dat is het niet.”

in de buurt van de kerk werd uitgezonden. Het Agentschap Telecom onderzoekt nu of er inderdaad sprake is van etherpiraterij.
Een eventuele boete kan oplopen
tot een paar duizend euro.
„Het lijkt een onschuldige
hobby, maar dat is het niet”, stelt
Van Bergen. „De gevolgen van
zo’n piratenzender kunnen veel
ernstiger zijn. Denk daarbij aan
het veelvuldig gebruik van asbest,
waarmee zendinstallaties geregeld omtimmerd worden om ontmanteling te vertragen. Er zijn ook
gevallen bekend waarbij er in een
regio niet meer gebeld kon worden of een piloot geen contact
kreeg met de verkeerstoren.”
De woordvoerder heeft geen
exacte aantallen, want zendpira-

Bornerbroek/Goor

De muziekpiraat die vrijdagavond
zijn smartlappen de ether in
stuurde had geen idee dat hij daarmee het concert van Ad Fundum
in de Petrus en Pauluskerk in Goor
ernstig verstoorde. Daarvan zijn
de leden van het Bornerbroekse
koor overtuigd. Een ongelukkig
moment was het wel, zegt technicus Tonnie Telgenhof van Ad Fundum over de piratenuitzending.

– Arthur Eger

 Arthur Eger: „Ik zou mezelf nooit met
Darwin willen vergelijken.” FOTO FRANS NIKKELS

Verpest ‘Stabat Mater’ krijgt voor

Mandy de Jong

veiligheid valt nog een wereld te
winnen.”
Een mooi hoofdstuk in zijn
boek gaat over huizen. De voorbeelden zocht hij in zijn eigen
stad Enschede. „De mens heeft
een enorme neiging tot individualiseren. Dat zie je zelfs terug
in het rijtjeshuis. Aanvankelijk
heeft iedereen alles precies hetzelfde, maar op een gegeven moment komen de verschillen.
Deuren, voortuinen, dakkapellen: uiteindelijk zijn die het bewijs dat het product rijtjeshuis volwassen is geworden. En het mooie is
dat de bewoners
zelf meewerken
aan dat proces.
Uiteindelijk zijn
we allemaal een
beetje Darwin.”

Eerst was er
het kaarslicht,
daarna de
gloeilamp,
vervolgens de
spaarlamp en
nu de ledlamp

„Bij aanvang van ons concert om
half negen ving ik geluiden op van
een ‘hoempapaorkest’. Ik dacht direct aan een geheime zender.”

Prominente gasten

Er was geen tijd meer om installaties anders aan te sluiten of kabels
te verleggen. Luidsprekers volledig
uitschakelen was ook geen optie,
want koor en orkest moeten elkaar
blijven horen. Uitgerekend op een
avond met prominente gasten als
Annie Schreijer-Pierik, Han ten
Broeke en Ank Bijleveld in de zaal
klonk het Stabat Mater niet zoals
het hoort. Dirigent Hans Barkel:
„Het geluid van die piratenzender
was echt ontzettend vervelend. Ik
gun die mensen ook hun pleziertje, maar het mag niet ten koste

gaan van anderen.”
Frans van Bergen van Agentschap Telecom heeft een situatie
zoals die zich in Goor voordeed
nog niet eerder meegemaakt. „Als
hier sprake is van een etherpiraat,
dan heeft die op hetzelfde moment van dezelfde frequentie gebruikgemaakt als de installatie in
de kerk”, legt hij uit. En dat veroorzaakt dan verstoring. De verwachting van Van Bergen is ook dat er

Vermoeden is dat er
in de buurt van de
kerk in Bornerbroek
werd uitgezonden

ten zijn moeilijk op te sporen.
„Maar het worden er wel minder.
Dat komt door de hoge boetes en
de vele legale alternatieven. Uitzenden via internet kost bijna
niets en je hebt de hele wereld als
bereikpotentie.”
Voorzitter Jan Braamhaar van
Ad Fundum heeft inmiddels melding van het voorval gemaakt bij
de politie. En de 150 bezoekers die
15 euro betaalden voor het concert
in Goor mogen aanstaande vrijdag
gratis het concert in De Lutte bijwonen. Mocht de politie de zendpiraat vinden, dan heeft het koor
uit Bornerbroek nog een klein
verzoek. Het zou mooi zijn als de
eigenaar van de geheime zender
de toegangskaarten in De Lutte
vergoedt.
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