
Multi-zintuiglijke 
Herinneringen

Multi-zintuiglijke 
Herinneringen

Multi-zintuiglijke 
Herinneringen

Multi-zintuiglijke 
Herinneringen

Exploratie 
Communication and Multimedia Design
Danique Lemmers
2126195
13/05/2021



VoorwoordVoorwoord
Even voorstellen 

Hallo, ik ben Danique Lemmers en dit is mijn 
exploratie over het multi-zintuiglijk opslaan 
van herinneringen. Ik geef hier niet alleen 
een kijkje in het ontwerpproces, maar vooral 
waar mijn fascinaties liggen en hoe ik werk 
als creatief doener en conceptmaker. Ik ben 
opgegroeid door makend te leren en mijzelf 
creatief te uiten. Als beelddenker was dat niet 
altijd makkelijk in het onderwijs waarin je een 
hoog cijfer haalt als je 400 franse woorden uit 
je hoofd leert. Toen ik na de HAVO begon aan 
CMD Breda voelde dat als thuiskomen, geen 
andere studie paste beter bij mij, leren door te 
doen!

Ik het nog nooit gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan. -Pippi Langkous 

Ik ben vaak erg perfectionistisch, maar de angst 
om dingen fout te doen verdwijnt wanneer ik 
ontwerp en doe, want van fouten maken leer je 
juist alleen maar meer. En juist de fouten die je 
maakt tijdens het doen zul je later herinneren. 
De herinneringen aan het proces. De 
zelfgemaakte spullen met emotionele waarde 
en een verhaal vind ik prachtig. Probeer dingen, 
laat het fout gaan en leer. Maak herinneringen 
en ervaar dit met alle mogelijke zintuigen. We 
leven allemaal maar een keer en naast dat ‘het 
leven’ het langste is wat wij als mensen kunnen 
meemaken, gaat dat zo enorm snel. Maar welke 
dingen zullen we later eigenlijk herinneren? 
En hoe zal ik herinnerd worden? Wat laten we 
achter?
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Positionering

Als CMD ontwerper word je zo breed mogelijk 
opgeleid. Gaandeweg kom je er achter waar 
jouw interesses en valkuilen maar ook krachten 
liggen. Mijn interesse voor dingen bedenken 
en bouwen was al snel duidelijk. Door de vier 
pijlers (tech, human, void en storytelling) waar 
onze projecten in worden opgedeeld, kwam 
ik er ook achter dat ik de mens erg interessant 
vind. Hoe wij mensen handelen, getriggerd 
worden, reageren op dingen, maar vooral wat 
we denken.
Hiernaast vind ik de technologie die we in het 
eerste en tweede jaar krijgen erg interessant. 
Deze onderdelen hoopte ik te kunnen 
combineren middels mijn afstudeerproject.
Ik wilde een waardevol product met een 
kloppend verhaal en een boodschap. Iets 
losmaken bij mensen, zodat ze gaan nadenken 
over hun gedrag. Iets ongrijpbaars tastbaar 
maken en de diepte in gaan. Dit zal niet 
vanzelf gaan en ik zal hier ook vast en zeker 
soms spijt van hebben. De twijfel van anderen 
of dit gaat lukken was dan ook voor mij een 
extra motivatie om hard te werken. Want hard 
werken kan ik, ik vraag veel van mezelf en zal 
niet snel tevreden zijn. Alle kritiek, tips en 
feedback waardeer ik, want daardoor zal het 
eindconcept beter worden. 

Mijn analoge werkwijze en procesdocumentatie 
die ik daarbij toepas in A4 dummy’s zullen dit 
ook laten zien. Het veel schrijven, schetsen 
en bewaren mijn gedachtes op papier. Dit in 
combinatie met; de vele gesprekken, methodes, 

testen en brainstormsessies met vrienden, 
familie, studiegenootjes, docenten en experts. 
Veel van dit was online via teams of de telefoon. 
Erg tegenstrijdig voor een ontwerper die graag 
met andere mensen werkt, inspiratie haalt uit 
sociale gelegenheden en hier haar motivatie 
uit op doet. Helaas door de coronapandemie 
konden we niet anders en zat iedere student 
alleen thuis. En toch heb ik hier een positief 
lichtpuntje uit kunnen halen. 

Een mooi inzicht dat de mensen om mij heen 
op dit moment hebben gekregen, is het leren 
waarderen. Door deze wereldwijde pandemie 
en lockdowns was er niet veel mogelijk. Opeens 
was het niet meer normaal om met vrienden 
op een terras te genieten van een bitterbal 
en een biertje. En een dagje dierentuin of 
stedentrip Rome zat er ook niet meer in. Zelfs 
een avondwandeling was niet meer toegestaan. 
We gingen deze grote en kleine momenten 
opeens waarderen en werden bewust van 
hoe goed we het hadden. Dit moeten we gaan 
koesteren. En hier implementeer ik mijn 
concept: “Het koesteren en opslaan van mooie 
herinneringen.”
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Aanleiding

Dit onderzoek begon met fascinaties en 
interesses en vanuit daar zijn we gewoon 
gaan brainstormen over de waarde en de 
functie van tastbare spullen. Zoals bij elk CMD 
project is het geen lineair proces en verandert 
alles continu. Door bijzondere inzichten, 
onverwachte testresultaten en nieuwe kennis 
wordt het onderzoek steeds breder. Aan mij de 
taak om hierin keuzes te maken wat relevant is, 
waar ik op door wil en hoe ik alles afbaken. 
Uiteindelijk kwam ik op een punt waar ik niet 
meer aan het ‘zwemmen’ was. Ik was aan 
het verdrinken, teveel informatie, keuzes, 
interesses en te weinig tijd. Ik zocht naar een 
concept of idee dat alles samen zou brengen. 
Twintig weken klinkt als een hele lange tijd, 
maar wanneer je in een onderzoek zit wat zo 
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Visualisatie proces afstuderen

interessant is…daar zou ik nog vier jaar over 
kunnen doen. 

Veel wandelen, stoppen met nadenken en 
logisch gaan kijken naar wat relevant is. 
Uiteindelijk kwamen dingen samen en was 
het een logisch geheel. Vanuit dit punt heb 
ik mijn hoofdvraag bijgesteld en was mijn 
concept het antwoord. De deelvragen zijn in 
chronologische volgorde als volgt opgesteld: 
allereerst begin ik met de waarde van tastbare 
spullen en vervolgens eindig ik met de angst 
om te vergeten. De hoofdstukken zijn opgesteld 
door kernwoorden waarin ik verschillende 
deelvragen beantwoord. Ze lopen in elkaar over 
en vullen elkaar aan. 
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Hoofdvraag

  Op welke manier worden mensen bewust van de geur van  
  een moment, zodat ze die opslaan en later het moment   

  intenser  zullen herinneren?

Deelvragen

 1. Wanneer heeft iets emotionele waarde? 

 2. Welke tastbare spullen hebben binnen onze bezittingen de                   
  meeste emotionele waarde naast levende organismen?

 3. Welke herinneringen blijven ons het langst bij, en    
  waarom? 

 4. Hoe bewust zijn mensen van het ervaren, opslaan en   
  herinneren van bepaalde momenten?

 5. Welke zintuigen spelen een belangrijke rol binnen ons   
  geheugen?

 6. Waarom zijn we bang om te vergeten?
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Emotionele waarde
Vanuit een fascinatie en interesses begint dit onderzoek met het in kaart brengen van de emotionele 
waarde van tastbare spullen. Door te beginnen met mindmaps en een analyse van persoonlijke 
waardevolle bezittingen, kwamen er drie categorieën waar een emotioneel waardevol object uit zou 
moeten bestaan. Om dit verder te onderzoeken is er een methode opgezet genaamd ‘Foto collage’. 
Hierin werden er tien mensen gevraagd om hun meest emotionele waardevolle spullen op de foto te 
zetten. [Bijlage 33] Over elk object werden wat vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in de vorm, 
het materiaal, locatie, persoon etcetera. Van alle objecten zijn mindmaps gemaakt, zodat er patronen 
zichtbaar werden. Uiteindelijk kon er worden vastgesteld dat een emotioneel waardevol object uit vijf 
onderdelen bestaat. Liefde, trots, functie en tijd, waarbij herinneringen deze onderdelen overkoepelen. 
De herinnering die een object dus met zich mee draagt is de reden waarom wij emotionele waarde 
hechten aan een object. Door het tastbaar te maken geeft het ons de veiligheid en garantie dat die 
herinnering nooit verloren zal gaan. 
 

 Liefde 
 Familie, vrienden of dieren. Het houden van, liefhebben en de steun en toeverlaat die bepaalde  
 objecten voor ons kunnen zijn of representeren. Zoals een ketting van oma voor je 18e   
 verjaardag.

 Trots 
 Een gezamenlijk doel dat is behaald. De prestatie van iemand alleen of samen, de    
 trots, een persoonlijke groei, afsluiting van een periode of juist een nieuw begin. Die trots op  
 jezelf of iemand anders. Zoals een stoel die je samen met je vader hebt gemaakt.

 Functie 
 De functie van een bepaald object die waardevol is. Wanneer de functie verloren    
 gaat, of iets de functie beter uitoefent, zal het makkelijke vervangen kunnen worden. Vaak is dit  
 een technisch object zoals een koptelefoon voor muziek, waar de muziek waardevol is en dit  
 vertaald wordt door de koptelefoon. 

 Tijd 
 Een object die staat voor een mijlpaal, een periode of een gebeurtenis in je leven. Of iets dat al  
 voor een langere tijd in jouw leven is, zoals een geboorteknuffel. 

 Herinneringen 
 Het overkoepelende begrip wanneer iets emotionele waarde heeft is de     
 herinnering. Het object kan je helemaal terugbrengen naar een bepaald moment. Dit kan een  
 moment zijn maar ook een periode, persoon, gebeurtenis mijlpaal etcetera. 
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Foto’s 
Door veel te wandelen, interviews te houden 
en inspiratie op te doen bij de Design Academy 
werd het steeds duidelijker hoe belangrijk 
foto’s zijn voor mensen. Door de methode ‘Foto 
collage’ nog eens te analyseren en in gesprek te 
gaan met mensen om mij heen kwam dit naar 
voren. Mensen maken het liefst van alles een 
foto, 98% van de ondervraagden geeft ook aan 
dat ze herinneringen koesteren doormiddel 
van foto’s. Best logisch, want vaak zitten de vijf 
onderdelen van een emotioneel waardevol 
object in één foto. Er zijn wat fotoboeken 
geanalyseerd en er is gekeken naar de inhoud. 
Een foto is niet meer dan een herinnering van 
een moment. Het perfecte moment is er en daar 
maak je een foto van. Door de foto later terug te 
kijken is dat een herinnering, een aandenken, 
van dat moment.

Object Juliette Vromen

Object Juliette Vromen

Objecten Pierke Hulshoff

Objecten Yentl Lemmers
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Herinneringen
Herinneringen zijn dus de hoofdrolspelers 
van dit onderzoek geworden. Door aan 
vroeger te denken brengt het nostalgie met 
zich mee. En door nostalgie en herinneringen 
voelen wij ons geliefd en gelukkig. Dit 
werd ook vaak genoemd in documentaires, 
boeken en wetenschappelijke artikelen. Uit 
deze onderzoeken kwamen ook meerdere 
onderdelen hoe wij ervoor kunnen zorgen 
dat wij momenten langer zullen herinneren. 
Nieuwe of uitzonderlijke ervaringen slaan wij 
bijvoorbeeld beter op. Een bijzonder moment, 
een hoogte of een dieptepunt, iets multi-
zintuiglijks of een moment waar veel emotie bij 
vrij kwam. Al deze onderdelen zorgen ervoor 
dat wij iets langer onthouden. 

Ook onthouden wij mensen meer tussen ons 
vijfde en vijfentwintigste levensjaar, ook wel het 
reminiscentie-effect genoemd. Door het boek 
‘De kunst van herinneringen maken’ van Meik 
Wiking kwamen we op het reminiscentie-effect. 
In 2003 is onderzoek gedaan door Deense en 
Amerikaanse onderzoekers met mensen van 
80 jaar. Ze kregen allemaal trefwoorden en bij 

die woorden werd naar hun herinneringen 
gevraagd met de bijbehorende leeftijd die 
ze toen hadden. Er ontstond een curve in 
de diagram. De opwaartse beweging die de 
curve aan het einde maakt heet het recency-
effect. Dit zijn herinneringen die nog vers in 
het langetermijngeheugen zitten en deels 
in het korte. Als je mensen vraagt naar een 
herinnering met het woord ‘boek’, zullen ze 
een boek noemen die ze als laatst hebben 
gelezen. Maar de eerste curve die je tussen het 
vijfde en vijfentwintigste levensjaar ziet wordt 
de reminiscentiehobbel genoemd oftewel het 
reminiscentie-effect. Er zijn veel speculaties 
waarom dit zo zou zijn. Het is nog niet bewezen 
hoe het komt, maar in die periode van ons 
leven maken we veel belangrijke beslissingen, 
ontpoppen we tot wie we zijn en doen we veel 
dingen voor de eerste keer. Allemaal elementen 
waardoor we een moment langer herinneren. 
Maar het allerbelangrijkste element waarom wij 
momenten zullen herinneren is de aandacht 
die we er aan schenken. Bewust met onze 
zintuigen een moment ervaren, beleven en dus 
beter opslaan. [Bijlage 35]
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Bewustwording
Op dit moment zitten we in een wereldwijde 
pandemie en zit Nederland in lockdown. 
Iets dat een groot deel van de mensen nog 
nooit heeft meegemaakt. Alle evenementen, 
activiteiten, vakanties etcetera die zo normaal 
waren kunnen niet meer. Door met mensen 
in gesprek te gaan, vraagstickers op social 
media te plaatsen en antwoorden te analyseren 
kwamen we er achter dat de mensen bewuster 
zijn geworden. Ze waarderen de kleine 
momenten meer en geven aan deze ook beter 
te gaan koesteren wanneer er straks dingen 
weer mogen. Bewust zijn ze ook doordat er 
veel ellende is in de wereld en iedereen wel iets 
heeft meegemaakt waardoor je bewust bent van 
het feit dat het zo over kan zijn. 
Mensen zijn echter niet bewust met hun 
zintuigen momenten aan het beleven. We 
gebruiken onze ogen en oren en maken 
vervolgens een foto. Maar hebben onze andere 
zintuigen ook nog toegevoegde waarde? 

Zintuigen
De module Sensors & Senses uit jaar twee is 
nog een keer doorgenomen en samen met 
wat deskresearch zijn alle zintuigen in kaart 
gebracht. Uit dit onderzoek bleek al snel dat 
geur een belangrijkere rol speelt binnen het 
geheugen dan ooit gedacht werd. De reuk is 
het zintuig dat het nauwst in verband staat met 
de hippocampus. De hippocampus is het deel 
van de hersenen dat verantwoordelijk is voor 
ons geheugen. Ook is onze reuk verbonden met 
het limbische systeem. Dit is het emotionele 
centrum in de hersenen waar de amydala ligt. 
Wanneer we een geur ruiken, kunnen we ook 
weer helemaal terug gaan naar dat moment. 
[Bijlage 22] Limbische systeem van de hersenen
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Geur
Vanuit hier is er onderzoek gedaan naar de 
geschiedenis van geur, wetenschappelijke 
artikelen over geur en gekeken naar hoe wij 
geur verwerken. Dit is zo’n complex proces dat 
er in 2004 een Nobelprijs werd uitgereikt voor 
het onderzoek dat dit proces in kaart bracht. Ze 
ontdekte dat er een grote gen-familie bestaat 
van ongeveer 1.000 verschillende genen. En dat 
er hetzelfde aantal olfactorische receptortype 
zijn. 

Ook zijn er vanuit wat onderzoeken methodes 
uitgezet om de verbinding tussen geur en 
herinneringen te ervaren. Zeven proefpersonen 
kregen een blad met eerst een woord en daar 
moesten zij hun associaties en gedachtes bij 
opschrijven. Daarna een foto van het woord en 
hierbij moesten ze hetzelfde doen. Tussendoor 
mochten ze vragen stellen en vertellen wat er 
in hun op kwam. Tijdens de eerste twee rondes 
was het erg stil. Bij de derde ronde kregen ze de 
geuren samples, wat er toen gebeurde was heel 
bijzonder. Mensen gingen vol enthousiasme 
praten over wat ze van die geur vonden. 
Sommige geuren vonden ze totaal niet ruiken 
zoals het plaatje dat ze eerder zagen, zoals bij 
de chocola. Maar dit zo ervaren was erg speciaal 
en gaf een enorme drive om mensen hier 
bewust van te gaan maken. 

Doelgroep
Daarnaast zijn er tussendoor gesprekken 
gevoerd over herinneringen, ervaringen, geur 
en terugblikken. [Bijlage Interviews]
Eerst werd er een survey uitgezet onder dertig 
mensen over herinneringen, geur en foto’s. 
Alle antwoorden werden geanalyseerd maar er 
kwam eerst weinig uit. De ene helft zei het ene 
en de andere helft het andere. Toen is er vanuit 

de feedback een nieuw inzicht gekomen over 
de generatie kloof waar we ons nu in bevinden. 
[Bijlage 36, 42, 46] De generaties die met 
technologie zijn opgegroeid en de generatie 
zonder. Hierbinnen is er dus een onderscheid 
gemaakt tussen mensen boven de vijfendertig 
en onder de vijfendertig jaar. De antwoorden 
zijn daarna opnieuw geanalyseerd, waarna 
de antwoorden per leeftijdscategorie bekeken 
werden. Hieruit kwam dat mensen die dus 
analoog zijn opgegroeid (boven de vijfendertig 
jaar), echt hun zintuigen moesten gebruiken 
om dingen te onthouden. Zij hechten meer 
aan het moment zelf. Dit in tegenstelling tot de 
mensen onder de vijfendertig jaar. Zij zijn bang 
om dingen te vergeten, terwijl we in een wereld 
leven waar nog nooit zo veel dingen online 
opgeslagen kunnen worden.

Bijlage 52: Test methode Foto, geur en plaatje
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Angst
Steeds kwam die zin terug; ‘Ik ben bang om 
dingen te vergeten’, maar waarom zijn we bang 
om momenten te vergeten? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden zou je dieper moeten 
graven, dus dat werd gedaan door eerst in 
gesprek te gaan met de mensen. Daarna werd er 
een oude opdracht van Bas van Raay over ‘niets 
zijn’ bij gepakt. Deze opdracht in combinatie 
met een emotioneel gesprek over deze vraag 
met Pierke Hulshof gaf het eerste zetje. [Bijlage 
47, 48]

Ons hele leven doen, leren en maken we 
dingen. We bouwen een persoonlijkheid 
op en we worden wie we zijn. We maken 
herinneringen en we worden herinnerd, 
hierdoor zijn we iemand. Maar als we dood 

gaan verdwijnen we en leven we voort in 
gedachte en in het hart. Maar als die gedachtes 
en herinneringen ook verdwijnen, verdwijnen 
wij. We maken herinneringen om iemand te 
zijn en niet vergeten te worden. Zonder onze 
herinneringen zijn we niemand daarom zijn we 
bang om te vergeten. 

Bijlage 56: Analyse survey geur en herinneringen
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Ontwerpcriteria
Op dit moment was het doel enorm duidelijk. Mensen zijn bang om te vergeten, ze zijn zich niet 
bewust van hun reukzin. Ook hebben ze geen kennis van de toegevoegde waarde van de reuk voor het 
opslaan van de herinnering in hun langetermijngeheugen. We zoeken naar het tastbaar maken van 
onze herinneringen om ze te bewaren en niet te verliezen. Maar tegelijkertijd ook bewuster over het 
feit worden dat ons geheugen niet vol kan zitten. Als je dingen dus goed opslaat zouden we echt meer 
kunnen herinneren.

Inhoudelijk zijn de volgende ontwerpcriteria opgesteld om zo een concept op te zetten die alle 
antwoorden op de deelvragen meepakt.

1.   De onderdelen van emotionele waarde moeten erin passen.

2.   Het moet een analoog en tastbaar object zijn.

3.   Het moet bewustwording creëren

4.   Geur vangen, ruiken, zoeken etc.

5.   De angst om te vergeten beter laten relativeren.

6.   Het moet de zintuigen prikkelen.

7.   Het concept moet spontaan tijdens het maken van herinneringen ge ïmplementeerd worden.

8.   Het moet mensen verbinden.

9.   Herinneringen beter opslaan.

Ontwerpvraag
Hieruit is de volgende ontwerp vraag opgesteld: 

‘Hoe laat ik mensen bewust de geur van een moment ervaren, zodat ze die opslaan 
en later die herinnering van dat moment intenser kunnen herbeleven?

Vanuit hier zijn er meerdere schetsen en concepten bedacht om zo een oplossing voor de 
ontwerpvraag te verzinnen. Uiteindelijk zijn er meerdere concepten samen gevoegd tot één. 
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Proof of concept 
Een doosje die je op een moment tegen komt 
met een boodschap en een verhaal. Open het 
doosje en stop de geur van dat moment erin. 
De geur zal nu symbolisch in het potje zitten 
samen met de herinnering. Maar doordat je 
bewust de geur van het moment hebt ervaren 
en je je herinnering een tastbare vorm hebt 
gegeven zul je hem zeer lang bewaren. Het 
doosje moet je daarna verzegelen zodat de geur 
en de herinnering niet kunnen vervliegen en 
bewaard blijven. Verzamel de doosjes, geuren 
en herinneringen als richting voor wie je bent 
als mens en herinneringen die je wilt bewaren. 
Stapel ze op elkaar, laat ze in evenwicht zijn en 
je leiden. 
Wanneer je het doosje los of samen ziet, zul 
je het moment dat je hebt ervaren met al je 
zintuigen, maar vooral je neus. Doordat je er 
bewust mee bezig was en je het een tastbare 
vorm hebt gegeven. Door de interactie van de 
objecten zullen mensen in gesprek gaan over 
hun herinneringen en meer objecten sparen. 
De objecten reageren namelijk op elkaar door 
middel van licht wanneer ze dichter bij elkaar 
in de buurt komen. 

Er is vormonderzoek gedaan door te kijken 
naar de natuur en de vorm van lucht en 
geuren. Hieruit zijn verschillende schetsen 
gemaakt en is er gekeken naar het materiaal. 
De onderkant zal van hout worden, omdat 
dit een warm en karakteristieke uitstraling 
heeft. Door bij een houtwerkplaats zelf houten 
schaaltjes te draaien is er kennis opgedaan van 
deze ambacht en dit proces voor later in dit 
onderzoek. 
De bovenkant moet mat en doorzichtig zijn, 
hiervoor zijn experimenten gedaan met 
epoxy en klei. Omdat elke vorm anders wordt 
zal er nog meer geexperimenteerd worden 

met een silocone mal. De epoxy die nu is 
gebruikt is glanzend, er zullen dus ook nog 
meerdere experimenten gedaan worden om te 
onderzoeken hoe dit een mat effect krijgt. 

Tijdens de meivakantie is er een low-fi 
prototype uitgezet om het doel van het 
concept te testen, die bewustwording. In de 
meivakantie ging er een familie een week 
naar Limburg op vakantie. Ik heb hun 5 mini 
weckpotjes meegegeven met het verhaal en 
de boodschap van het concept. Zoals die ook 
bij het eindconcept erbij zal zitten. Vang de 
geur tijdens een moment, zoals een wandeling, 
dagje naar Maastricht, middagje Valkenburg 
of bij het drielandenpunt. Een week later heb 
ik hun gevraagd wat vragen te beantwoorden, 
deze gingen over hun ervaring met het potje, 
hun gevoel erbij en hoe ze dit verder zullen 
meenemen. 

Vanuit de reacties van het eerste testpanel 
geven ze aan dat het bewust zijn ervan heeft 
gewerkt. Door het in een potje te stoppen 
dachten ze er goed over na. Wel gaven ze aan 
dat het een abstracte vorm is en ze naast het 
bewust worden graag een extra ding zouden 
willen toevoegen. Een voorwerp die een vastere 
vorm heeft zoals een steentje of wat zand die je 
er in kan stoppen. 

De volgende stap in dit proces is dan ook een 
potje met dezelfde briefing, alleen zullen ze hier 
de locatie bij moeten opschrijven op het potje 
en iets tastbaars van het moment in stoppen. 
Dit prototype staat nu uit en de uitkomsten 
zullen dus na deze exploratie pas geanalyseerd 
kunnen worden. [Bijlage 67]
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Emotionele waarde is een abstract begrip dat 
voor iedereen een andere betekenis heeft. Er 
is geen maatstaaf voor spullen, dat wanneer ze 
aan bepaalde waardes voldoen, ze emotionele 
waarde hebben. Ook kan voor jou iets heel 
waardevols zijn en tegelijkertijd zal dat voor 
iemand anders niet zo zijn. Spullen geven 
zichzelf geen emotionele waarde, spullen 
kunnen niks. Ze zijn er gewoon, ze hebben een 
bepaalde functie en zijn door de mens gemaakt 
of bewerkt. Wij, mensen, geven spullen dus 
zelf deze emotionele waarde, doordat we er 
een bepaalde band mee hebben opgebouwd. 
We zijn er emotioneel mee verbonden. Maar 
waarom hechten we emotionele waarde 
aan spullen? En wanneer heeft een object 
emotionele waarde, wat moet ermee gebeuren 
of wat moet het zijn? [Bijlage 1, 2, 4, 11]

Waardevolle bezittingen
Allereerst zijn er mindmaps gemaakt van 
alle persoonlijke waardevolle bezittingen. 
[Bijlage 3] Deze zijn geanalyseerd door te 
kijken naar de soorten objecten waarna alles 
in drie categorieën opgedeeld kon worden; uit 
mijn jeugd, doel/herinnering of zelfgemaakt. 
Sommige objecten hoorden bij 1 categorie en 
andere vielen onder meerdere categorieën. 
Daarna zijn de vijf belangrijkste objecten 
geanalyseerd. Waarom is dit waardevol? 
Waar komt het vandaan? Wanneer heb je 
het gekregen? Welke locatie hoort erbij? Hier 
kwamen drie factoren uit waarom een object 
persoonlijk emotionele waarde heeft.

Generaties 

Liefde 

Herinneringen 
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Drie wereldbollen
Vanuit deze inzichten zijn er meerdere stappen 
ondernomen om dit verder te onderzoeken. 
Allereerst is er deskresearch gedaan naar 
emotionele bezittingen en tastbare spullen. 
Hieruit kwamen vooral maatschappelijke 
problemen die te maken hebben met trends en 
het klimaat. 
We hebben als maatschappij klimaatstress. Op 
dit moment wordt er enorm veel geproduceerd 
aan spullen en tegelijkertijd gooien we meer 
weg dan ooit. Uit onderzoek van prof. Ruth 
Mugge, hoogleraar ‘Ontwerpen voor duurzaam 
consumentengedrag’ aan de TU Delft, blijkt 
dat naast voedsel, spullen de grootste impact 
hebben op het milieu. 
Jaarlijks gooit een persoon 490 kilo aan spullen 
weg. Als de hele wereld zou leven, zoals wij 
Nederlanders, zouden we minstens drie 
wereldbollen nodig hebben. 

Wanneer een consument dus geen toegevoegde 
waarde meer ziet in een product, wordt het weg 
gedaan. [33] Maar wat zijn spullen eigenlijk? 
Ze doen niks, kunnen niks en hebben ook 
geen wil. Ze hebben geen gevoelens, gaan niet 
dood en vooral; spullen hebben geen moeite 
met loslaten. [9] Uit het onderzoek van Mugge 
blijkt dat we wel spullen houden of repareren, 
maar alleen als we daar emotionele waarde aan 
hechten. [33] Het gaat dus om de waarde en 
herinnering die wij ze geven. 

Wandelingen
In deze fase zijn er veel wandelingen gemaakt 
met vrienden en familie. Hierin werden er 
mooie gesprekken gevoerd over herinneringen 
en waardevolle spullen. Een veel voorkomend 
fenomeen was dat we aan veel dingen 
emotionele waarde hechten. Maar een groot 

deel van deze dingen bewaren we ergens 
in dozen, in ons nachtkastjes of op zolder. 
Wanneer de volgende vraag werd gesteld: 
‘Wanneer kom je die spullen tegen of denk 
je er aan?’, was het antwoord vaak: ‘Wanneer 
ik ga opruimen!’. Al deze objecten waar we 
zoveel emotionele waarde aan hechten liggen 
opgeborgen onder het stof. Waarom bewaren 
we deze dingen dan nog? Bewaar je het voor 
jezelf of juist voor andere? We bewaren het 
omdat het stukjes van ons zijn, onze emoties 
en onze herinneringen. In het hoofdstuk 
‘Verdieping’ wordt hier verder op ingegaan. 

Wandelingen
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Inspiratie
Als inspiratie en vervolg stap zijn er 
afstudeerprojecten van vorige jaren van de 
Design Academy en bestaande concepten 
bekeken en geanalyseerd. Door kritisch te kijken 
werd er een lijstje opgesteld met ideeën en 
eisen voor het eindconcept. Ook is er gekeken 
naar wat voor onderdelen er miste en welke 
oplossingen opvielen. Dit gaf een fijn perspectief 
voor de laatste vijf weken in dit proces. [Bijlage 
10]

Wat laat je achter?
Om wat meer vat te krijgen op dit onderwerp 
zijn er mindmaps gemaakt over verschillende 
vraagstukken. Je waardevolle bezittingen 
herinneren je aan bepaalde gebeurtenissen 
en periodes. Hier is een lijst van gemaakt en 

deze is geanalyseerd. Hieruit werd de volgende 
vraag gesteld; ‘Wat wil je aan herinneringen 
achterlaten?’. De volgende mindmaps zijn 
gemaakt over de doelgroep. Wie is bewust van 
zijn dingen en herinneringen die ze achterlaten 
en wanneer besef je dit? [Bijlage 5,12]

Dit zijn vooral mensen die iets hebben 
meegemaakt; overlevers, nabestaande, 
rouwende mensen, genezende mensen 
enzovoorts. Een overkoepelend woord voor 
de mensen die erg bewust zijn geworden 
van wat ze achterlaten, zijn mensen met 
een progressieve ziekte. De mensen die 
achtergelaten worden, herinneringen moeten 
maken en koesteren voordat het te laat is, zijn 
de naasten van mensen met een progressieve 
ziekte. Deze mensen zullen = uiteindelijk 
nabestaande worden. 

Bijlage 10: Analyse Deisgn Academy
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‘Leef zoals je 
herinnerd 

wilt worden!’
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Bijlage 5: Mindmaps doelgroep 
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Progressieve ziekten
Het is een verzamelwoord voor veel ziektes 
op deze wereld. Chronische ziektes die steeds 
erger worden en behandelingen kunnen het 
vaak afremmen, maar niet genezen. Hierin is 
er snel progressief en langzaam progressief. 
Progressief ziek betekend dat je een chronische 
ziekte hebt die steeds erger wordt. Het stukje 
dat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze weten 
dat ze iets mankeren, waardoor hun lichaam 
slechter/anders functioneert dan andere. Ze 
weten dat ze eerder dood zullen gaan dan de 
mensen om hun heen. Hierin zijn natuurlijk 
uitzonderingen: in sommige gevallen kan de 
toestand stabiliseren, soms zelfs iets verbeteren. 
Maar ze worden wakker geschud en zijn opeens 
bewust van wat ze achterlaten en hoe zij 
herinnerd zullen gaan worden. [16,18,19, 21, 22, 
29, 35] [Bijlage13]

Allereerst was dit de doelgroep waar voor 
ontworpen zou gaan worden. De nabestaande 
helpen herinneren door die multi-zintuiglijk 
te maken. Na meerdere interviews met 
nabestaande van mensen met een progressieve 
ziekte is de methode ‘Helikopter view’ 
toegepast. [Bijlage 26] Even een stapje terug 
om naar het geheel te kunnen kijken. Door 
alle mooie gesprekken en inzichten uit de 
interviews was het mentaal zwaar om hier 
nog objectief naar te kunnen kijken. Door 
die methode toe te passen kwam een inzicht, 
waardoor de doelgroep veranderde en dus 
de personen waarvoor ontwerpen werd: De 
naasten van mensen met een progressieve 
ziekte zijn al bewust van het opslaan van 
hun herinneringen. Zij weten dat ze nu de 
tijd hebben om afscheid te nemen. Mooie 
herinneringen op te halen of juist nog mooie 
herinneringen te maken. Met deze kennis 
willen we graag mensen die hier nog niet 
bewust van zijn, bewuster van maken. [Bijlage 
36]

Bijlage 5: Mindmaps progressieve ziekte
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Na een nieuwe analyse van deze inzichten 
en het terugluisteren van de interviews 
van de nabestaande, is het doel binnen dit 
onderzoek wat verschoven. Het is niet meer; 
mooie herinneringen maken. Want de mooiste 
momenten die we ons later herinneren zijn niet 
de momenten uit de laatste periode. Het zijn die 
met de meeste emotie, een speciaal moment of 
de momenten die zich herhaalden, ook wel de 
momenten die je niet verwacht de rest van je 
leven mee te nemen.

Het doel is dus; de mooie momenten bewust 
vastleggen en ervaren, zodat je ze later 
beter herinnerd. Zodat het niet te laat is om 
herinneringen te maken, maar dat je alle 
momenten al multi-zintuiglijk hebt vastgelegd 
en die alleen maar hoeft terug te halen. Bewust 
opslaan, zodat je ze niet vergeet. Want wat je 
vandaag ervaart en opslaat, is jouw herinnering 
van de toekomst.

Vanuit deze inzichten werd er besloten om 
de doelgroep te laten vallen. Een risicovolle 
stap waar veel mensen aan twijfelde, maar in 
dit onderzoek is dat helemaal niet nodig. Het 
doel is veel belangrijker dan het hebben van 
een doelgroep. Dat komt wel, in het hoofdstuk 
‘Herinneringen’. Herinneringen maken doen 
we namelijk al vanaf dat we kunnen praten en 
dingen herinneren doen we heel ons leven. 
We bewaren emotioneel waardevolle spullen 
vanaf onze geboorte tot aan dat we dood gaan. 
Als vervolg stap op het eerste onderzoek naar 
emotioneel waardevolle spullen zullen in 
het vervolg alle leeftijdscategorieën gebruikt 
worden als tijdelijke doelgroep.

Bijlage 26: Helikopter view
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Bijlage 26: Analyse doelgroep en gevoel
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Methode Foto collage
De eerste drie factoren die een rol spelen 
binnen de emotionele waarde van een object 
zijn gebaseerd op een enkel onderzoek 
binnen persoonlijke waardevolle spullen. 
De verwachting is dan ook dat er meerdere 
categorieën zijn waardoor wij mensen een 
emotionele band opbouwen met een object. 
Om dit verder te onderzoeken is er een 
methode opgezet genaamd ‘foto collage’. Hier 
zijn tien mensen voor benaderd tussen de vijf 
en de zeventig jaar oud.

Door corona konden we helaas niet langs bij 
mensen om samen in gesprek te gaan over 
hun emotioneel waardevolste bezittingen. Er 
is dus een vragenlijst opgesteld, zodat er zo 
veel mogelijk informatie en data verkregen 
kon worden over deze objecten. Allereerst 
moesten ze een paar algemene vragen invullen 
zoals hun geslacht, leeftijd en woonsituatie. 
Daarna moesten zij een foto maken van hun 
vier emotioneel waardevolste bezittingen. 
Uiteindelijk moesten ze per object een open 
vragenlijst invullen. Dat waren de volgende 
vragen: 

   Hans Maijers 54 jaar  M

   Miranda Maijers  49 jaar  V

   Yentl Lemmers  17 jaar  V

   Felien Blokker  12 jaar  V

   Ruben Velthuizen  9 jaar   M

   Arjen van Hoof  34 jaar  M

   Pierke Hulshof 41 jaar  M

   Fiorique Werger  23 jaar  M

   Juliette Vromen  65 jaar  V

1.   Wat is het 

2.   Waar is het van gemaakt? Hoe voelt het? 

3.   Van wie heb je het gekregen? Wie heeft het gemaakt? Geërfd? Gekocht?

4.   Wanneer heb je het gekocht/gekregen/gemaakt etc.?

5.   Welke locatie koppel je aan dit object? Waar bevind het zich altijd? Waar heb je het gekregen?  
 Waar komt het vandaan?

6.   Is de functie van het object nog intact? Gebruik je het nog? Waarom wel/niet?

7.   Waarom is het voor jou zo waardevol?
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Uiteindelijk waren er dus veertig waardevolle 
objecten met de reden, locatie, structuur, 
materiaal, gelegenheid, data en personen. Van 
deze objecten zijn er mindmaps gemaakt met 
de informatie eromheen. Sommige soorten 
objecten kwamen meerdere keren voor, die zijn 
samengevoegd. Alle woorden in de mindmaps 
werden gemarkeerd per categorie op kleur. 
Van de overige data zijn er lijstjes gemaakt 
zodat je patronen kon zien. Uiteindelijk bleek 
de verwachting te kloppen. Er zijn meerdere 
aspecten die wij als mens belangrijk vinden om 
emotionele waarde te hechten aan objecten. 
[Bijlage 14]
Emotioneel waardevolle objecten bestaan 
volgens het onderzoek uit vijf onderdelen, 
waarvan 1 overkoepelend is:

Liefde 
Familie, vrienden of dieren. Het houden van, liefhebben en de steun en toeverlaat die 
bepaalde objecten voor ons kunnen zijn of representeren. Zoals een ketting van oma voor je 
18e verjaardag.

Trots   
Een gezamenlijk doel dat is behaald. De prestatie van iemand alleen of samen, de trots, een 
persoonlijke groei, afsluiting van een periode of juist een nieuw begin.  Die trots op jezelf of iemand 
anders. Zoals een stoel die je samen met je vader  hebt gemaakt.

Tijd   
Een object die staat voor een mijlpaal, een periode of een gebeurtenis in je leven. Of iets dat al voor 
een langere tijd in jouw leven is, zoals een geboorteknuffel. 

Functie   
De functie van een bepaald object die waardevol is. Wanneer de functie verloren gaat of iets de functie 
beter uitoefent, zal het makkelijke vervangen kunnen worden. Vaak is dit een technisch object zoals 
een koptelefoon voor muziek, waar de muziek waardevol is en dit vertaald wordt door de koptelefoon. 

Herinneringen   
Het overkoepelende begrip wanneer iets emotionele waarde heeft is de herinnering. Het object kan 
je helemaal terugbrengen naar een bepaald moment. Dit kan aan een moment zijn maar ook een 
periode, persoon, gebeurtenis mijlpaal etcetera.
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We zijn op zoek naar het tastbaar maken van 
onze herinneringen. Hierdoor vinden we 
het lastig om dingen weg te gooien, want het 
herinnert je aan iets. De vijf onderdelen van 
een emotioneel waardevol object hebben 
we nu opgesteld. Alleen uit de methode 
hebben we meer data kunnen halen. Deze 
data is gebundeld, zodat je beter patronen 
kon herkennen of juist nieuwe inzichten kon 
krijgen. Uiteindelijk werden er meerdere 
conclusies getrokken over waardevolle 
objecten, sommige zijn heel cliché, maar wat 
is daar mis mee? Soms is het wel fijn om een 
cliché te hebben, dan weet je dat het niet voor 

niets een cliché genoemd wordt.

Cliché conclusies
De structuur van de waardevolle objecten zijn 
erg verschillend. Maar ze hebben allemaal iets 
dat overeenkomt. Het is duurzaam, gaat relatief 
lang mee en heeft niks nodig om te blijven 
bestaan. Verder zijn het wel objecten die slijten 
met de jaren. Ze hebben gebruikerssporen, 
maar dat maakt de objecten vaak persoonlijk, 
karakteristiek, levendig. 

De locatie is altijd dichtbij en vaak hebben 
we het gekregen/is het gemaakt door/was 
het vroeger van/doet het je denken aan 
geliefde om ons heen. Ze komen vaak uit 
speciale momenten uit ons leven en dus 
de herinneringen die we aan dat moment 
hebben. De functie die het altijd heeft, is dat 
het ons herinnert aan iets of iemand. Deze 
objecten verbinden en laten ons ontspannen 
en wegkwijnen in gedachtes en herinneringen. 
[Bijlage 21,33]

Foto’s
Naast onderzoek doen, moeten we ook richting 
een concept gaan denken, dat is soms fijn 
naast alle deskresearch. Omdat de voorkeur 
ligt bij analoge concepten is de volgende stap; 
onderzoeken welk object universeel is qua 

emotionele waarde. Door deze vraag te stellen 
op social media platformen, deskresearch te 
doen en de methode Foto collage, kwamen 
we er achter dat foto’s hier een belangrijke rol 
in spelen. Foto’s bevatten tenslotte dierbare 
herinneringen zoals een trouwdag, een geliefde 
of een bijzondere reis. [8] De volgende vragen 
werden op het social media platform Instagram 
gesteld. [Bijlage 32]

Als jouw huis in de fik staat en je kan nog 
één ding mee nemen, naast de levende 
organismen, wat neem je dan mee? 
Van de achtendertig mensen die deze vraag 
beantwoord hebben, geeft 26% digitale foto’s 
aan door middel van hun laptop of harde schijf. 
39% neemt liever analoge foto’s en fotoboeken 
mee. In totaal gaf dus 65% aan dat ze iets in de 
vorm van foto’s mee zullen nemen. De overige 
34% zijn dingen zoals een bijbel, knuffels, hun 
gitaar of iets praktisch zoals een dikke jas.  

Hoe bewaar en koester je jouw mooiste 
momenten? 
97% van de mensen geeft aan foto’s te maken 
van mooie momenten. Deze foto’s willen ze 
dan uiteindelijk in een boek plakken zodat ze 
er later nog naar kunnen kijken. Maar vanuit 
meerdere gesprekken die gevoerd zijn met 
studiegenoten en mensen om mij heen schiet 
dit er vaak bij in. Het idee om er een fotoboek 
van te maken is wel aanwezig alleen komt dat er 
vaak niet van. Er werd doorgevraagd waarom ze 
dit dan niet doen. Daarna werden de volgende 
vragen gesteld;

B: 8

D: 3

A: 45

C: 16

Emotionele waarde
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Wanneer en hoe maak jij een fotoboek? 
A: Ik wil hem wel maken maar het komt er 
eigenlijk nooit van. 
B: Ik maak hem gelijk of ik hou hem met de tijd 
bij. 
C: Ik vind dat teveel moeite.
D: Ik doe dat anders, namelijk:

Tijdens de belangrijke momenten van je leven 
maken mensen foto’s. Maar soms zijn de 
momenten die spontaan gebeuren, de mooiste. 
Precies dat moment dat we geen foto hebben, 
wat doen we dan? 
Foto’s zijn eigenlijk herinneringen van 
herinneringen. We kijken later naar de foto’s, 
die foto is een aandenken van dat moment. 
Fotoboeken zijn flitsen van jouw leven, je 
bladert dan ook letterlijk door je herinneringen. 
Er zijn uiteindelijk twee soorten fotoboeken 
geanalyseerd: babyboeken en vakantieboeken. 

Fotoboeken
Babyboeken zijn gemaakt door ouders 
voor hun kind. Het zijn momenten die wij 
zelf nooit bewust meegemaakt hebben of 
ons zullen herinneren. Er zijn wel een paar 
mensen op de wereld die zich hun geboorte 
kunnen herinneren, maar over het algemeen 
herinneren wij pas dingen vanaf dat we praten, 
wat dus ongeveer vanaf tweeëneenhalf jaar 
zijn. Ouders maken babyboeken om zelf deze 
periode te herinneren en om kun kinderen te 
kunnen laten zien.

Screenshots Instagram vraag

In vakantie fotoboeken zitten alle elementen 
voor een emotioneel waardevol object. Het 
gaat over tijd, vroeger en nu die samenkomen 
in een boek. Herinneringen die je bewust 
hebt gemaakt met vrienden, familie of alleen. 
De trots van het boek maar ook van de 
gebeurtenissen, activiteiten en genot van het 
leven. 
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Nostalgie
Foto’s bevatten ook een enorme hoeveelheid 
nostalgie, maar niet alleen foto’s. Wanneer we 
over vroeger praten, komt hier ook nostalgie 
bij kijken. Nostalgie is een universeel en 
eeuwenoud begrip die in elke cultuur begrepen 
wordt. Ook zijn de associaties daarbij vaak 
hetzelfde. Mensen voelen zich gelukkiger als ze 
op een nostalgische manier naar hun verleden 
kijken. Het laat ons geliefd voelen en geeft je 
zelfvertrouwen een boost. [100] Maar nostalgie 
zit niet alleen in foto’s, dit hebben wij mensen 
bij heel veel andere objecten, kleuren, locaties 
maar ook geuren. [Bijlage 41]

Conclusie
We weten dus waarom we waarde hechten 
aan objecten, omdat we hier een emotionele 
band mee hebben. Ook weten we dat wij zelf 
die objecten deze emotionele waarde geven, 
doordat de trots, tijd, liefde of de functie 
waardevol is. Het overkoepelende begrip 
waarom objecten emotionele waarde krijgen, is 
door de herinnering die we daaraan verbinden. 
Omdat onze herinneringen in ons hoofd zitten 
en we daar weinig invloed op hebben, zoeken 
we naar de tastbaarheid daarvan. Dit kunnen 
we vasthouden, zien, bewaren, koesteren en 
dit zal niet vergaan. Herinneringen maken we 
tastbaar door er een foto van te nemen, maar 
moeten we niet op onze zintuigen vertrouwen 
en onze mooiste herinneringen ervaren en 
opslaan? Het gaat namelijk niet om de foto of 
het object, maar om de herinnering. 

Aanvulling beeld doelgroep onderzoek
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Herinneringen
Emotionele waarde die we aan spullen 
hechten komt doordat we er herinneringen 
aan verbinden. Het geeft ons een veilig en 
geliefd gevoel, omdat we onze herinnering 
dichtbij hebben. Het vergaat niet en we kunnen 
het vasthouden. Maar wat voor momenten 
herinneren we later? En waarom herinneren we 
het ene moment heel goed en het andere niet? 
Kunnen we als mensen niet gewoon alles in ons 
hele leven onthouden?

Positief en negatief
Wat zijn herinneringen nou eigenlijk? Het zijn 
belevenissen of momenten uit het verleden die 
opgeslagen zijn in het geheugen. Deze kun je 
oproepen door er aan terug te denken, maar 
ze kunnen ook spontaan omhoog komen. 
[94] In feite zijn het verbindingen tussen 
neuronen in onze hersensen. [34] Ons brein 
slaat positieve momenten anders op dan 
negatieve momenten. Bij nieuwe positieve 
ervaringen verwerkt je brein niet alleen de 
onderdelen waar jij je aandacht op richt, maar 
ook de context. Bij negatieve ervaringen gaat dit 
anders, je brein onthoud alleen het deel waar jij 
je aandacht op richt en vergeet de rest. [51]

Mindmaps Dummy Herinneringen

Herinneringen
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Happy Memory
In 2018 heeft het Happiness Research Institute 
onderzoek gedaan naar goede herinneringen. 
Ze noemde dit onderzoek, het Happy Memory-
onderzoek. Ze vroegen hier om een goede 
herinnering te beschrijven. Ze ontvingen 
meer dan 1.000 antwoorden uit meer dan 75 
landen, verschillende generaties, genres, blije 
mensen, maar ook verdrietige. Wanneer ze die 
mooie herinneringen bestudeerden kwamen 
er verhalen en patronen naar voren. Mensen 
herinnerden zich ervaringen die emotioneel, 
belangrijk, nieuw en zintuiglijk waren. [89] 
Binnen dit onderzoek kon één herinnering in 
meerdere categorieën vallen.  
Zo waren er; 

23%  Herinneringen van nieuwe of   
 uitzonderlijke ervaringen

37%  Belangrijke momenten

56%  Emotioneel

22%  Hoogtepunten of knelpunten

36%  Vertelde verhalen

62% Multizintuiglijk 

100%  Herinneringen waar aandacht werd  
 geschonken aan het moment. 

Vanuit dit onderzoek zijn er meerdere 
mindmaps gemaakt over herinneringen en is 
marktonderzoek gedaan naar concepten en 
producten die zich richten op het opslaan van 
herinneringen. Veel van deze producten zijn 
gemaakt om oude herinneringen een tastbare 
vorm te geven, zoals een verzameldoos met 
herinneringen of een invulboek. De andere 
producten zijn vooral voorbeelden en als 
inspiratie hoe je personen kan herinneren en 

herdenken. Dit wordt vaak gedaan met de as 
van een overledene in de vorm van een ketting 
of een sieraad. [Bijlage 4, 11, 14, 23]

Ook zijn er interviews afgenomen over 
mooie herinneringen, ondanks dat het voor 
school was, waren deze gesprekken heel erg 
fijn. [Bijlage 28] Wanneer mensen over fijne 
momenten praten bloeien ze op, beginnen ze te 
stralen en praten ze met veel enthousiasme. Dit 
waren mooie momenten en gaf veel motivatie 
om mensen bewust te maken van het beter 
ervaren en opslaan van momenten, zodat 
het intensere herinneringen worden. Deze 
gesprekken zijn gevoerd met studiegenoten 
op school, hierbij hield iedereen zich aan 
de RIVM regels. Binnen deze gesprekken 
werden meerdere vragen gesteld; Wat is jouw 
mooiste herinnering? Hoe denk je daar aan 
terug, waarom en wanneer? Welke geluiden, 
geuren, kleuren, smaken enzovoorts, koppel je 
daar aan? Hier zagen we dat je zintuigen een 
belangrijke rol spelen binnen je geheugen. Veel 
mensen benoemen het gevoel, het geluid en de 
geur. Ook gaven ze aan dat ze op dit moment 
anders naar hun herinneringen keken dan twee 
jaar geleden door de coronapandemie.

Bijlage 25: Gesprek Susanne en Eliane, herinneringen
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Bijlage 9, 15, 20: Dummy
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Bewust?
Nederland zit in lockdown met een avondklok 
door een wereldwijde pandemie door de 
ziekte Covid-19, ook wel Corona genoemd. In 
interviews kwam al een paar keer voorbij dat 
mensen nu anders naar hun herinneringen 
kijken. [Bijlage 30, 37, 38] Zullen mensen nu 
bewuster zijn? En zullen ze de herinneringen 
die ze straks weer kunnen maken meer 
waarderen? Er werd een vraag op Social Media 
geplaatst; 

Ben je bewust bezig met het koesteren/
bewaren van mooie momenten en 
herinneringen? En hoe komt het dat je 
daar nu bewust van bent?

Van de 66 mensen die hierop geantwoord 
hebben waren er 76% bewust en 24% niet. 26 
personen onderbouwden hun keuze waarom ze 
er nu bewust van zijn. Een aantal antwoorden 
waren; 

‘Door het plotseling overlijden van mijn beste vriendin.’ 

‘Ik heb genoeg ellende 
gezien.’

‘Je maakt op dit moment zo weinig mee, dus dan zijn 
de kleine dingen nu extra speciaal.’ 

‘Door de corona merk 
je hoeveel er niet 

meer kan, dus dan ga 
je die dingen extra 

waarderen.’ 
‘Angts om te vergeten.’ 

‘Het leven lijkt steeds 
sneller te gaan, we 

moeten genieten van 
het leven.’ 

‘Omdat ik me steeds 
minder kan herinneren 

van momenten die ik 
niet heb vastgelegd.’ 

Herinneringen
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Mensen zeggen dus dat ze bewust zijn van 
het opslaan van hun herinneringen. Maar in 
hoeverre zijn ze dat echt? Willen ze dat alleen 
maar zijn? Of hopen ze dat? Of is het eigenlijk 
niet zo? Om hierachter te komen, zijn de vorige 
methodes met betrekking op herinneringen 
nog een keer geanalyseerd. Er is gekeken wat 
de mensen zeggen en er is geprobeerd om 
te achterhalen wat ze echt willen zeggen of 
denken. Vanuit een oude module ‘Empathic 
Insights’ is een driehoek ingevuld over het 
gedrag en de gedachtes van de mens. [Bijlage 
44, 45, 46]
Uit deze methode zijn wat nieuwe inzichten 
gekomen; we zeggen dat we bewust zijn, alles 
meemaken en opslaan. Wanneer dit gevraagd 
werd, denken mensen bij het woord ‘opslaan’, 
een foto maken, er naar kijken en een week 
later nog weten wat ze hebben gedaan. Ook 
kwam het vaak voor dat mensen veel foto’s 
proberen te maken, maar als ze dat een keer 
zijn vergeten, ze spijt hebben. Ze vinden het 
moeilijk om iets dergelijks als een fotoboek 
bij te houden, maar tegelijkertijd willen ze wel 
alles onthouden. De droom is om alles in je hele 
leven te onthouden. Helaas is dat niet het geval 
en zijn ze bang om te vergeten. Maar waarom 
zijn we bang om te vergeten? Deze vraag zal 
verder behandeld worden in het hoofdstuk 
‘Verdieping’.

Nieuwsberichten lockdown maart 2020 Nu.nl

Maya Angelou zei:’Ik heb geleerd dat mensen 
vergeten wat je hebt gezegd en dat ze vergeten 

wat je hebt gedaan, maar mensen vergeten 
nooit welk gevoel je ze hebt gegeven.’



Herinneringen

Bijlage 44: Empathic Insight driehoek dromen
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Herinneringen
Herinneren VS weten
We weten nu wat een herinnering is, wat voor 
soort herinneringen mensen onthouden en in 
hoeverre we bewust zijn van het ervaren. Maar 
hoe werkt het geheugen eigenlijk? In 1972 werd 
door Endel Tulving, psycholoog en cognitief 
neurowetenschapper aan de universiteit van 
Toronto, voor het eerst onderscheid gemaakt 
tussen twee verschillende geheugens. Het 
semantische geheugen en het episodisch 
geheugen. Met het semantische geheugen 
onthoud je feiten die je hebt geleerd, zoals 
de hoofdstad van ItaIië. De informatie die 
hier terecht komt weet je gewoon. Je zult 
je later ook niet meer herinneren wanneer 
je deze informatie hebt geleerd. Met het 
episodische geheugen onthou je dingen die je 
zelf hebt meegemaakt, zoals dat tripje naar de 
hoofdstad van Italië. Hierbij onthou je unieke 
en persoonlijke dingen en het bevat informatie 
uit onze eigen ervaringen. Het episodische 
geheugen is complex en wordt later in je jeugd 
pas ontwikkeld. Je zult als kind dan ook eerder 
feiten over de wereld kunnen onthouden dan je 
eigen herinneringen. 

Herinneringen
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Langetermijngeheugen
Volgens Tulving vallen het episodische 
en semantische geheugen onder het 
langetermijngeheugen en deze zijn expliciet. 
Ook je procedurele geheugen valt onder 
het langetermijngeheugen, alleen is die 
impliciet. Hier vallen eenvoudige aangeleerde 
handelingen onder, zoals je tandenpoetsen en 
schrijven. Je herinneringen vallen dus onder 
het expliciet langetermijngeheugen. [34]
De route die de informatie aflegt naar het 
langetermijngeheugen begint in de entorhinale 
cortex. Dit ligt aan de binnenzijde van de 
hersenen in de gyrus parahippocampalis. 
Daarna wordt de informatie voor een korte 
tijd, onder leiding van de prefrontale cortex, 
opgeslagen in de hippocampus. Daarna gaat 
de informatie voor een deel naar de temporale 
cortex terug voor een langetermijnopslag. 
Het andere deel gaat via een lange route, 
via de fornix (ligt in het septum), naar de 
hypothalamus. Vanaf hier gaat het naar de 
corpora mamillaria. Dan gaat de informatie via 
de thalamus naar verschillende cortexdelen. 
De amygdala (ligt voor de hippocampus in de 
temporaalkwab) geeft er tussendoor nog een 
extra stempel aan wanneer er een emotionele 
landing aan zit. [28]

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Het limbische systeem

Route herinneringen
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Maar welke herinneringen blijven dan het 
langst en waarom? We weten niet van tevoren 
welke herinneringen er wel worden opgeslagen 
en welke niet, want dit gaat onbewust. Niet alle 
momenten in je leven zul je later herinneren. 
Je kan er wel op sturen door bepaalde dingen 
extra aandacht te geven en bewust te worden 
van je omgeving. [11] Volgens geluksonderzoe-
ker Meik Wiking zijn er acht ingrediënten om 
mooie momenten op te slaan als herinnering. 
[34]

1.   Benut de kracht van eerste keren

2.   Investeer je aandacht 

3.   Blijf memorabele momenten maken

4.   Wees bewust van je emotie 

5.   Leg hoogte-en knelpunten vast

6.   Besteed je herinneringen uit

7.   Maak het multizintuiglijk

8.   Gebruik verhalen om het vergeten  
 voor te zijn

Reminiscentie-effect
Wanneer er dus bijvoorbeeld veel emotie bij 
komt kijken, drukt de amygdala daar een extra 
stempel op waardoor we die beter onthouden. 
Ze zeggen ook wel eens dat emoties de motoren 
zijn van onze herinneringen. Maar er is nog 
een ander wetenschappelijk feit waarom wij 
bepaalde herinneringen beter onthouden 
dan andere; een oververtegenwoordiging 
van herinneringen tussen het vijfde en 
het vijfentwintigste levensjaar. In 2003 is 
een onderzoek gedaan door Deense en 
Amerikaanse onderzoekers met mensen van 
tachtig jaar. Ze kregen allemaal trefwoorden en 
bij die woorden werd naar hun herinneringen 
gevraagd met de bijbehorende leeftijd die 
ze toen hadden. Er ontstond een curve in de 
diagram zoals je hieronder ziet. De opwaartse 
beweging die de curve aan het einde maakt 
heet het recency-effect. Dit zijn herinneringen 
die nog vers in het langetermijngeheugen zitten 
en deels in het korte. Als je mensen vraagt naar 
een herinnering met het woord ‘boek’, zullen 
ze een boek noemen die ze als laatst hebben 
gelezen. [Bijlage 35] Maar de eerste curve die je 
tussen het vijfde en vijfentwintigste levensjaar 
ziet wordt de reminiscentiehobbel genoemd 
oftewel het reminiscentie-effect. Tachtigjarige 
die opeens weer dingen uit hun jeugd 
herinneren, terwijl ze dat niet eens wisten. [103] 
Naast de trefwoordenmethode vroegen ze ook 
naar het levensverhaal van de mensen. Tijdens 
deze methode kwamen ze er achter dat het 
reminiscentie-effect nog veel groter was. Dit 
gebeurde niet alleen met woorden en verhalen, 
ook geuren en voorwerpen riepen heldere 
herinneringen op. [34]
Psycholoog Douwe Draaisma besteed 
in zijn boek ‘De Heimweefabriek’ veel 
aandacht aan dit onderzoek. Van je vijfde 
tot het vijfentwintigste levensjaar nemen je 
herinneringen uitermate sterk toe. Daarna 
nemen je herinneringen van je vijfentwintigste 

De kunst van herinneringen maken -Meik Wiking

Herinneringen
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tot je vijfendertigste sterk af. Hierna blijven 
je herinneringen constant tot het je recente 
herinneringen zijn. Dit onderzoek laat 
zien dat herinneringen, die op een latere 
leeftijd opduiken, bepaald worden door 
het reminiscentie effect en niet door de 
emotionele lading of iets dergelijks. Er is nog 
geen wetenschappelijk verklaring voor het 
reminiscentie-effect. Misschien is het wel een 
natuurlijke eigenschap van de hersenen of 
doordat we in die eerste periode veel nieuwe 
dingen meemaken en belangrijke beslissingen 
moeten nemen? [104] 
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Conclusie
Er is een ding wat zeker is, het brein en 
mensenlijk lichaam zijn enorm complex. 
Sommige momenten slaan we beter op dan 
andere. Dit heeft te maken met de aandacht 
die je er aan besteed, de emotie die er 
aan gekoppeld wordt en de zintuigen die 
erbij geprikkeld worden. Ook onthouden 
wij onbewust dingen tussen ons vijfde en 
vijfentwintigste levensjaar beter en vlakt de 
curve daarna sterk af. Maar je geheugen is niet 
zoals een archiefkast. Wanneer je een map pakt 
je een herinnering kan opzoeken. Je geheugen 
kan ook niet ‘vol’ zitten zoals een harde schijf. 
Zo werkt het gelukkig niet. Een herinnering is 
een proces, een mentale constructie die in het 
hier en nu wordt opgebouwd. En aan ons de 
taak om dit zo zorgvuldig, multi-zintuiglijk en 
aandachtig mogelijk te doen. Zodat we later 
zo veel mogelijk uit onze eerste jaren zullen 
onthouden, maar ook uit alle jaren daarna. 
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Je zintuigen spelen dus een belangrijke rol 
tijdens het ervaren van momenten en het 
later herinneren van die momenten. Het zijn 
organen waarmee wij in staat zijn prikkels 
op te nemen. Deze worden dan naar de 
hersenen gestuurd waar ze worden omgezet in 
ervaringen. Door deze ervaringen interpreteren 
we onze omgeving en stemmen we ons gedrag 
af. Zintuigen worden ook wel de poorten 
genoemd waardoor we in contact staan met 
onze omgeving. [78] 
Wanneer je iets herinnert zie je het beeld in 
je hoofd. Soms zijn dit flitsen en soms zijn het 
bewegende beelden. Dit beeld wordt gecreëerd 
door je ogen die alles waarnemen tijdens een 
moment. Maar alle andere zintuigen spelen ook 
een enorme rol tijdens zulke momenten, maar 
daar zijn we veel minder bewust van. Allereerst 
is er onderzoek gedaan naar alle zintuigen. 
Hiervoor is de module ‘Sensors & Senses’ 
teruggehaald. [Bijlage 22]

De ogen
Je ogen, je hebt er twee en ze zitten aan de 
voorzijde van je hoofd. Je neemt de omgeving 
om je heen op, dingen uit de verte, maar ook 

dichtbij. Ze nemen dingen waar en slaan dingen 
op. Soms doe je dit heel bewust, maar ze slaan 
ook veel dingen onbewust op. We kunnen met 
onze ogen lezen maar ook onze emotie uiten 
en bijna een verhaal vertellen. Door de kegels 
en staven in je ogen zie je in kleur en gaat de 
wereld om je heel leven. Kleuren kunnen zelfs 
heftige reacties oproepen. Een gezelschap kreeg 
ooit een maaltijd opgediend met de bekende 
aardappelen, vlees en groente. Daar leek niks 
mis mee te zijn, dit kwam door het zwakke 
licht. Langzaam werd het licht feller waardoor 
de gasten zagen wat ze aan het eten waren. Het 
vlees was blauw, de groente vuurrood en de 
aardappelen groen. Sommige mensen werden 
acuut misselijk. [56]

De huid
De huid is het grootste orgaan van de mens en 
zit overal rondom ons lichaam. Net als andere 
organen bevat de huid verschillende lagen 
gespecialiseerde cellen. Aan de oppervlakte 
vanaf de buitenkant ligt eerst de epidermis, 
ook wel de opperhuid genoemd. Daaronder 
ligt de dermis, de lederhuid. De epidermis 
en de dermis worden samen de cutis (Latijns 

Anatomie oog
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voor huid) genoemd. Onder deze cutis ligt de 
subcutis ofwel de bindweefsellaag. De zintuigen 
in de huid zijn ook in drie soorten in te delen. 
Er zijn meganoreceptoren, deze nemen druk, 
textuur en trillingen waar. De thermoreceptoren 
doen dat met temperatuur. En pijnreceptoren 
nemen pijn en beschadigingen waar. 

De oren
Met onze twee oren aan de zijkant van het 
hoofd nemen wij geluiden om ons heen waar. 
Het is een orgaan die geluidsgolven opvangt, 
deze golven ervaren de hersenen als geluid 
en zo vormt het ons gehoor. Hoe hoger de 
frequentie van die geluidsgolven, hoe hoger de 
toon. En hoe groter de amplitude van de golf, 
hoe luider het geluid is. We kunnen details 
waarnemen maar ook achtergrond geluid. 
Echter wordt dit geluid er vaak uit gefilterd door 
de hersenen. Ook kunnen we snel wennen aan 
geluiden, wanneer je bijvoorbeeld naast een 
treinstation woont, zul je die na een tijdje niet 
meer horen, je went er aan. 

Geluiden spelen ook een belangrijk rol voor 
onze herinneringen. Volgens Petr Janata, 
professor psychologie aan de Universiteit van 
Californië Davis, ontbreekt het in ons leven 
aan een spontane soundtrack en is muziek 
de soundtrack van ons eigen leven. In zijn 
onderzoek dat in het tijdschrift Cerebral Cortex 
gepubliceerd werd legt Janata uit hoe het 
hersengebied gekoppeld is aan hersencellen 
en opslaan van herinneringen. ‘De neuronen 
werken als een verbindingscentrum tussen 
bekende melodieën, herinneringen en emotie. 
Al onze gevoelens kunnen ons terugnemen 
naar het verleden en op bepaalde momenten 
herinneringen oproepen, om ons een moment 
te laten ervaren waar we ons heel goed voelde. 
Het is een kwestie van jezelf laten meeslepen.’ 
[26] Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een 
kookboek met muzikale recepten. De muziek 
die je bij een diner opzet zou de stemming van 

het gezelschap bepalen maar ook de smaak van 
het gerecht. Smaak is namelijk meer dan alleen 
de tong, want de neus, ogen en oren doen ook 
mee. Rode wijn komt bijvoorbeeld veel beter tot 
zijn recht wanneer er klassieke muziek op de 
achtergrond gespeeld wordt. [56]

Anatomie huid

Anatomie oor
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De tong
Je tong zit in je mond en is een van de sterkste 
spieren van het lichaam. Het speelt een 
belangrijke rol tijdens het kauwen, slikken 
en de smaakgewaarwording. Ook reinigt je 
tong het gebit en is het essentieel voor de 
articulatie van spraakklanken. Onder de 
tong zitten speekselklieren, welke bijdragen 
bij aan de eerste fase van de spijsvertering. 
Op de tong zitten zintuigcellen voor 
verschillende smaakprikkels. Hierin kunnen 
wij vijf verschillende smaken onderscheiden: 
bitter, zout, zoet, umami en zuur. Al deze 
smaken nemen wij op een andere plek van 
de tong waar. Naast smaken kunnen we ook 
verschillende tongsensaties waarnemen zoals 
de temperatuur, verdovingsgraad, vettigheid, 
metaal-achtigheid, samentrekkingen etcetera. 

Het Proust-effect
Marcel Proust was een Frans intellectueel, 
romanschrijver, essayist en criticus. Hij schreef 
in 1920 het boek ‘À la recherche du temps 
perdu’. In dit boek beschreef hij een inmiddels 
beroemde smaakherinnering. Door het proeven 

van een madeleinecakeje gedoopt in bloesem 
thee wordt hij terug in de tijd getransporteerd. 
[34] Door de smaak kan hij het vergeten 
moment weer levendig en opnieuw beleven. 
Hij verteld hoe hij deze cakejes altijd bij zijn 
oudtante Léonie in het dorpje Combray at en 
dat al die herinneringen weer terug kwamen. 
Het bewust herinneren van een moment door 
taal of een object zou volgens Proust niet 
hetzelfde effect hebben. [92] Wat hij in zijn boek 
beschreef, wordt onderzocht door een groeiend 
aantal kunstenaars en neuropsychologen. 
De analyse van bestaande geur-en-
smaakkunstwerken lieten zien dat het allemaal 
verbonden is met sociale, emotionele en 
ethische aspecten. Ook worden deze zintuigen 
steeds vaker ingezet in het onderwijs en in de 
zorg. Hier komen we later op terug. 
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De neus
Dit is een orgaan dat primair dient voor de 
ademhaling en de reukzin en zit centraal 
op het gezicht. Je hebt twee neusgaten met 
daarachter de neusholte. Ademhaling gebeurt 
voornamelijk met de neus en heeft daarbij de 
functie om de lucht te reinigen en te verwarmen 
voordat het in je longen komt. Bij de ingang 
van de neus zitten neusharen, deze werken als 
een soort gordijn voor grote stofdeeltjes die 
schadelijke zijn voor de longen. Ook maken 
deze haren de luchtstroming turbulent. Met 
onze neus ruiken we de wereld om ons heen, 
soms bewust maar vaak onbewust omdat we 
tegelijk ademen. Iets dat we al vaker tegen 
zijn gekomen is dat de neus verbonden is 
met het emotionele brein en dus levendige 
herinneringen kan doen ontwaken. Daarom 
verdiepen we ons verder in ons reukzintuig en 
geur in het volgende hoofdstuk ‘Geuren’.

Hoe ruikt een 
banaan?

Anatomie neus
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Bijlage 22: Dummy zintuigen
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Als het aankomt op het oproepen van 
herinneringen is ons reukzintuig het krachtigst. 
Onbewust slaan we geuren op en wanneer 
we die jaren later weer ruiken lijkt het alsof 
we weer terug in dat moment komen. Omdat 
geur zo dicht bij het emotionele brein ligt, 
drukt de amygdala een extra stempel op een 
herinnering. Waardoor we die beter opslaan en 
dus levendiger kunnen ophalen. De keus is dus 
snel gemaakt om het reukzintuig en geuren nog 
dieper te gaan onderzoeken. Want onze neus 
kan veel meer dan we denken. [26]

Geschiedenis
Rond de 18e eeuw werden geuren bewust 
verspreid, zoals lavendel. Maar na de 19e eeuw 
stopte dit omdat mensen een angst ontwikkelde 
voor geuren. Dit kwam door ziektes zoals 
malaria waar ze die geuren mee associeerden. 
Later deze eeuw vonden kunstenaars het juist 
interessant om hiermee te werken en werd geur 
steeds meer toegevoegd in de maatschappij. 
Vrouwen begonnen steeds meer naar bloemen 
te ruiken, lavendel werd massaal in zakjes 
tussen de kleding gelegd enzovoorts. Tot nu 
waar geur zelfs voor marketing doeleinde en 
branding wordt gebruikt. [92]

Ruiken
Er zijn twee manieren van ruiken, via de neus 
of via de keelholte. Via de neus nemen we onze 
omgeving waar, ruiken we de geur van vers 
gemaaid gras of een parfum. Met de keelholte, 
ook wel de retronasale reuk genoemd, 
proeven we. Tijdens het kauwen komen er 
geurmoleculen via de keel in de neus waar ze 
bij de geurreceptorcellen terecht komen. [56] 
Wanneer je ook iets met je neus dicht eet zul 

je bijna niks proeven. Maar als je dan tijdens 
het kauwen je neus open doet, zul je bij je 
uitademing alles opeens proeven. 

We hebben allemaal twee ogen en twee oren, 
dit hebben we zodat we ruimtelijk kunnen 
waarnemen. Maar we hebben ook twee 
neusgaten met een bijzondere reden.

Test
Doe 1 neusgat dicht en ruik aan iets met 

je andere neusgat, parfum of koffiebonen 
bijvoorbeeld. Doe nu hetzelfde maar met 

je andere neusgat dicht.

Bij de ene kant zul je veel sterker ruiken dan 
bij de andere kant. Dit komt doordat sommige 
geurmoleculen alleen waarneembaar zijn in 
een snelle of juist een trage luchtstroom. En er 
is continu een snelle en een trage luchtstroom 
in je neus. Waar je het sterkst ruikt, is je snelle 
luchtstroom, maar dit kan over een paar uur 
weer het andere neusgat zijn. Je neusgaten 
wisselen namelijk iedere drie uur van ‘shift’. [68, 
99]

Geuren
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200 geuren
De reuk is het zintuig dat het nauwst in verband 
staat met de hippocampus, zoals we eerder in 
het hoofdstuk ‘Herinneringen’ uitlegde. Dit 
deel van de hersenen is verantwoordelijk voor 
ons geheugen. Ook is onze reuk verbonden met 
het limbische systeem, dit is het emotionele 
centrum van de hersenen waar de amygdala 
in ligt. [26] Psycholoog Silvia Álava voerde 
een onderzoek uit genaamd ‘Geuren en 
emoties’, hierin toonde zij aan dat mensen 35% 
herinneren van wat ze ruiken en maar 5% van 
wat ze zien. Aan dit onderzoek deden duidend 
mensen mee tussen de 25 en de 45 jaar oud. 
Het geheugen is in staat om 10.000 specifieke 
aroma’s waar te nemen, maar kan slechts 200 
geuren herkennen. Vergeleken met andere 
culturen kunnen wij Nederlanders slecht 

geuren benoemen en uitleggen. Probeer maar 
eens uit te leggen hoe een banaan ruikt, zonder 
te zeggen ‘naar banaan’. [56]
Een ander interessant resultaat uit dit 
onderzoek was dat wanneer we een parfum 
ruiken, deze door de hersenen geregistreerd 
wordt. Maar tegelijkertijd verbinden we 
daar een emotie aan. Als we later datzelfde 
parfum weer ruiken zal die emotie dan ook 
weer terugkomen. 83% van de deelnemers 
koppelden gelukkige herinneringen bij 
bepaalde geuren. 46,3% stelde dat het ruiken 
van een vertrouwde geur hen meer beïnvloedde 
door de bijbehorende herinnering, dan het zien 
van het object die zij aan diezelfde herinnering 
koppelden. [34, 78, 62]

Aroma geurenwiel
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Wetenschap
Er zijn enorm veel onderzoeken gedaan 
naar geuren en emotie. Zo werd er in 2013 
uit het onderzoek van Artin Arshamian een 
grotere hersenactiviteit gevonden met geur 
en het reukzintuig dan met andere zintuigen, 
zoals het zicht. [101] Geuren brengen niet 
alleen positieve herinneringen op. Volgens 
het onderzoek van Eric Vermetten brengen 
geuren ook negatieve emoties met zich mee, 
wat vervolgens weer kan bijdragen aan een 
posttraumatisch stresssyndroom. [106]

Jasper de Groot, postdoc onderzoeker bij de 
afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van 
de Universiteit Utrecht, deed onderzoek naar 
het overbrengen van chemische signalen. Hij 
ving het zweet op van mannen in kompressen, 
sommige mannen keken grappige filmpjes 
en andere keken thrillers. Vervolgens werden 
vrouwen blootgesteld aan de opgevangen 
geuren. Bij ‘angstzweet’ gaven de vrouwen 
kenmerken van angst, ook toen ze zelf grappige 
filmpjes te zien kregen. Bij het ‘gelukszweet’ 
kwamen er kleine glimlachjes, de vraag is of 
deze kleine veranderingen gezien worden als 
verandering in gedrag. Volgens de Groot leek 
het er duidelijk op dat emotionele besmetting 
mogelijk is door geur. [102, 63] 

In 2004 werd er door professor Rachel Herz 
aan de Brown University onderzoek gedaan 
naar geur en emotie. Uit dit onderzoek kwam 
dat vrouwen meer hersenactiviteit vertonen 
bij het ruiken van een parfum waar ze een 
positieve herinnering aan koppelen, dan bij 
het ruiken van een controle parfum die ze nog 
nooit eerder hadden geroken. [45] Herz toonde 
ook aan dat reuk het makkelijkst het geheugen 
stimuleert. Ze liet zeventig proefpersonen 

herinneringen ophalen door ze drie geuren 
te laten ruiken; kampuur, popcorn en gras. 
Eerst kregen ze het woord te zien, daarna de 
foto’s, toen audiofragmenten en later de geur. 
Uiteindelijk kregen mensen bij de geuren 
veel levendigere herinneringen dan bij de 
woorden of de beelden. [80] Dit onderzoek is 
later ook nog een keer uitgevoerd door de twee 
Zweedse onderzoekers Johan Willander en 
Maria Larsson. Zij toonden aan dat door geur 
opgewekte en gemaakte herinneringen, kunnen 
verschillen van andere herinneringen. [98]

Bijlage: 52 Methode foto, woord en geur

Geuren
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Dit laatste onderzoek van Herz, Willander 
en Larsson was zo interessant dat er een 
soortgelijke methode is opgezet. Het bedrijf 
Scents in ’s-Gravendeel is de leverancier van 
interieur geuren voor de hele Benelux. Zij 
leveren geur kaarsen van Yankee Candle en 
WoodWick, geurstokjes en autoparfum van 
Millefiori Milano en de scheerproducten van 
Edwin Jagger. Van alle duizenden geuren 
die zij in hun magazijn hebben staan, gaven 
ze wat samples mee (geuren tropisch fruit, 
bloemen, chocola, kokos en zee) om het 
volgende onderzoek mee te doen. Zeven 
proefpersonen kregen een blad met eerst het 
woord, daar moesten zij hun associaties en 
gedachtes bij opschrijven. Daarna een foto 
van het woord, hierbij moesten ze hetzelfde 
doen. Tussendoor mochten ze vragen stellen 

en vertellen wat er in hun op kwam. Tijdens 
de eerste twee rondes was het erg stil. Bij de 
derde ronde kregen ze de geuren samples, wat 
er toen gebeurde was heel bijzonder. Mensen 
gingen vol enthousiasme praten over wat ze van 
die geur vonden. Sommige geuren vonden ze 
totaal niet ruiken zoals het plaatje dat ze eerder 
zagen, zoals bij de chocola. Maar ze hadden er 
wel enorm sterke associaties en verhalen bij. 
Recente verhalen maar ook herinneringen van 
meer dan 40 jaar geleden kwamen omhoog. Dat 
herinneringen zoveel naar boven kon brengen 
was al onderbouwd door alle deskresearch, 
wetenschappelijke bronnen en boeken. Maar 
dit zo ervaren was erg speciaal en gaf een 
enorme drive om mensen hier bewust van te 
gaan maken. [Bijlage 29, 39, 42, 48, 52]

Scents magazijn
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Nobelprijs 2004
Geur koppelen we dus sterker aan een emotie 
dan dat we met zicht doen. Maar in het 
dagelijks leven vertrouwen we ons zicht veel 
meer dan bijvoorbeeld onze geur. Volgens het 
wetenschappelijk online magazine Scientific 
American komt dit door de manier waarop 
ons brein is vormgegeven. Het proces van geur 
verwerken en het omzetten van moleculen in 
geur is een complex proces. [45] 

Zo complex dat er in 2004 een Nobelprijs 
werd uitgereikt voor het onderzoek die 
dit proces in kaart bracht. Ze ontdekte 
dat er een grote gen-familie bestaat van 
ongeveer 1.000 verschillende genen (dit is 
drie procent van al onze genen). En dat er 
hetzelfde aantal olfactorische receptortype 
zijn. Deze receptoren bevinden zich op de 
reukreceptorcellen in het bovenste deel 
van je neus (het neusepitheel). Deze cellen 
detecteren alle geurstofmoleculen die wij 
in en uit ademen. Elke receptorcel bezit dus 
maar één type geurreceptor en elke receptor 
kan maar een beperkt aantal geurstoffen 
herkennen. Al onze reukreceptorcellen in 
onze neus zijn dus individueel gespecialiseerd 
in bepaalde geuren. Een geur bestaat uit 
verschillende geurstofmoleculen, net als dat 
er verschillende ingrediënten in een soep 
zitten, waardoor die soep een bepaalde smaak 
heeft. En een geurreceptorcel zou dan ook 
maar één ingrediënt kunnen herkennen. 
Om een soep te proeven moeten er dus 
verschillende geurreceptorcellen samenwerken 
en ieder een ingrediënt proeven zodat ze 
samen weten hoe de soep smaakt. Om een 
geur te ruiken worden er dus verschillende 
geurreceptorcellen geactiveerd met ieder een 
eigen geurmolecuul. De receptorcellen sturen 
dan dunne zenuwprocessen naar verschillende 

plaatsen in het primaire reukgebied van 
de hersenen, de glomeruli in de belbus 
olfactorius. Vanaf hier wordt de informatie 
verder doorgegeven aan andere delen van de 
hersenen. Alle informatie van de verschillende 
reukreceptoren worden gecombineerd tot 
een patroon en dus een specifieke geur. [75] 
Neem bijvoorbeeld een ananas, dit is een 
melange van ethyleenbrassylaat (fruitig), 
ethylmathol (kartelachtig) en allylalpphaionone 
(viooltjesgeur). De receptorcellen worden 
geactiveerd, het brein combineert alles tot een 
patroon en je ruikt ananas. [56] [Bijlage 49]

Geuren
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Alzheimer
Neurobiologen aan de universiteit van Toronto 
hebben ook ons reukzintuig in combinatie met 
onze herinneringen onderzocht. Hier kwam 
niet alleen uit hoe geuren gerepresenteerd 
worden in ons geheugen, maar ook waarom 
reukverlies in sommige gevallen een vroeg 
symptoom van Alzheimer is. Tijdens dit 
onderzoek hebben ze de verbinding tussen 
de anterior olfactorische nucleus en de 
hippothalamus verstoord bij muizen. Hierdoor 
konden ze de geuren niet meer herkennen, dit 
gebeurt dus ook bij de mensen met Alzheimer. 
Een herinnering met geur is opgebouwd uit drie 
onderdelen: wat, wanneer en waar. Doordat 
ze die niet meer opbouwen en ook niet meer 
herinneren zou deze verstoring een eerste 
symptoom van Alzheimer kunnen zijn. [47, 64]

Cultureel erfgoed
Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen 
klimaat, kunst, gerechten, specialiteiten, 
klederdracht noem het maar op. Op dit moment 
zijn en miljoenen musea die al deze onderdelen 
bewaren en koesteren. Schilderijen van oude 
meesters maar ook de klederdracht en oude 
munten van vroeger. Tot 2001 in Japan heeft nog 
nooit iemand stil gestaan bij het bewaren van 
de geur van een land als cultureel erfgoed. Zij 
hebben een lijst opgesteld met typisch Japanse 
geuren, denk aan antiek hout of een sake 
stokerij. Wetenschappers aan de Universiteit 
College Londen vonden dit zo’n goed idee 
dat ze hiermee aan de slag zijn gegaan. 
Allereerst zijn ze gaan zoeken naar geuren en 
de omschrijving daarvan. Daarna hebben ze 
de chemische componenten nodig waaruit die 
geur bestaat. Ze wilde de geur van een boek 
vangen, hiervoor hebben ze een boek twee 

weken in een zak gelegd met een lapje stof erbij. 
Daarna hebben ze dat lapje stof met speciale 
meettechnieken geanalyseerd waardoor ze een 
lijst met geuren kregen waar dat boek naar rook. 
Uiteindelijk hebben ze een geurenwiel van de 
geur van een boek gemaakt zodat ze dat later 
kunnen bekijken. [37, 53]

Geur heeft geen betekenis, die krijgt het 
pas als we het verbinden met een ervaring 

-AirAroma

Foto’s Nemo Kennislink geurvangen
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Geuren vangen
Geuren, zoals een parfum bestaan uit 
geurmoleculen. Deze moleculen blijven niet 
voor eeuwig hetzelfde, ze vervliegen. Zie het 
als een trosje heliumballonnen, wanneer 
je ze loslaat in de lucht zullen ze van elkaar 
loskomen en wegvliegen. Ook worden deze 
geurmoleculen aangetast door externe 
factoren. Een parfum zal dus op ieder persoon 
anders ruiken doordat iedereen een andere 
samenstelling huidvet heeft. Niet alleen huidvet 
tast die moleculen aan, ook lichaamsgeuren, 
sappen, bacteriën, de omgeving en andere 
geuren zoals deodorant of de natuur. 
Wanneer er een geur vrij komt, zoals parfum 
uit een flacon zijn er verschillende stadia. 
Allereerst ruiken we de topnoot, dit zullen we 
in de eerste tien minuten ruiken. Daarna ruiken 
we het hart, ook wel de body van het parfum 
genoemd. Deze zullen we de tien minuten 
na de topnoot ruiken. Uiteindelijk ruik je de 
nageur, dit wordt de font genoemd, deze ruik 
je tot alle moleculen vervlogen zijn. Geuren 
zijn dus moleculen die vrij snel vervliegen en 
aangetast worden. Het is daarom lastig om een 
geur van een moment te vangen. Er zijn wel 
bedrijven die geuren drukken in inkt, zodat 
een flyer ruikt naar het bijbehorende bedrijf. 
Wanneer je er dan overheen wrijft komen de 
moleculen vrij en ruik je de geur, dit wordt 
bijvoorbeeld gedaan bij de flyers van het Rijks 
museum. [60,61,62]
Verder is er onlangs een project gestart 
genaamd Odeuropa, hierin gaan verschillende 
onderzoekers geuren uit het verleden zoeken 
en opslaan door schilderijen te analyseren. [46] 
[Bijlage 48, 53]
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Herinneren
Een van de grappigste inzichten dat tijdens 
dit onderzoek naar boven kwam is dat niet 
iedereen zich een geur kan inbeelden. Binnen 
dit onderzoek van 20 weken kon ik, Danique 
Lemmers, mij geuren herinneren. Wanneer ik 
aan een geur, moment of persoon denk, kan 
ik ruiken hoe dat ruikt. Wanneer er voor de 
methode customer journey een vraag werd 
gesteld, hoe mensen een geur herinnerde, 
kwamen er verrassende antwoorden uit. 
Mensen konden zich wel inbeelden hoe dat 
daar ruikt, doordat ze visueel herinneren 
dat ze daar Limoncello dronken of daar 
dennenbomen stonden. Maar het echt in hun 
neus ruiken, dat konden er maar twee van de 
elf.
Later in een lezing van Caro Verbeek vertelde 
zij dat maar één op de drie mensen zich geuren 
kan voorstellen. Dat verklaard natuurlijk 
waarom ik verwachtte dat iedereen dat kon. Het 
geurgeheugen is dus passief, als je iets ruikt kun 
je je dingen herinneren. Maar de andere kant 
op is voor veel mensen lastig wanneer je het 
niet bewust hebt opgeslagen. Je geurgeheugen 
zal nooit verdwijnen, ook niet als je later niet 
meer weet wie je eigenlijk zelf bent. [99] [Bijlage 
43, 44, 45, 46, 51]

Antwoorden vraag Dummy

Geuren
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Conclusie
Geuren zijn dus enorm belangrijk voor het 
opslaan van mooie momenten. Er kwam uit 
meerdere onderzoeken dat wij door middel 
van geur beter en intenser herinneren. Dit kan 
gebeuren wanneer je aan een geur denkt maar 
ook als je een geur weer ruikt. Helaas is de kans 
dat je door een bepaalde geur weer weet waar je 
sleutels liggen klein.

Maar waarom we dan vooral herinneringen uit 
onze jeugd krijgen is nog steeds niet bewezen. 
Het reminiscentie-effect heeft er mee te maken, 
maar ook doordat we in onze jongen jaren 
geuren voor het eerst ruiken. 
De kans dat een geur altijd hetzelfde ruikt is 

nihil. Geuren vervliegen en worden aangetast 
door externe factoren. Toch zijn er zeker 
10.000 aroma’s die wij kunnen waarnemen en 
zeker drie procent van al onze genen kunnen 
geuren decoderen. Helaas zijn deze genen 
wat ‘lui’ geworden door de jaren heen, we zijn 
namelijk minder afhankelijk van onze neus 
geworden. Hoe ze vroeger de weg moesten 
zoeken en onthouden met behulp van geuren, 
hoeft nu niet meer. We zetten onze TomTom 
aan en die wijst ons de weg. Technologie zorgt 
ervoor dat wij onze eigen zintuigen minder 
prikkelen, maar toch zal je geurgeheugen nooit 
verdwijnen, ook niet als je de rest allemaal 
vergeten bent. 

Wat je vandaag ruikt, is je 
herinnering van de toekomst. 

-Caro Verbeek 
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Bijlage 53: Marktonderzoek en analyse geurprojecten
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Verdieping
Een interessant vraagstuk wat tijdens de 
feedback momenten terug kwam was de 
technologie waar wij op dit moment mee 
opgroeien. Mensen maken van alles foto’s en 
leven met hun telefoon in hun hand. Beide 
afstudeerbegeleiders zijn opgegroeid zonder 
de technologie die wij kennen. Ik als Generatie 
Z (op het randje van Generatie Alpha), zoals 
dat wordt genoemd, weet niet beter dan 
dat er digitale foto’s gemaakt worden. Deze 
generatie wordt ook wel het digitale tijdperk 
en ‘the digital natives’ genoemd. Hier zit dus 
een een ‘digitale’ kloof die interessant is om te 
onderzoeken.

In meerdere interviews geven mensen aan dat 
ze foto’s maken om een herinnering te kunnen 
bewaren. Ook weten we dat een foto een 
herinnering van een herinnering is en dat we 
aan geur veel meer hebben. Uit het onderzoek 
van Silvia Àlava kwam dat mensen 35% 
herinneren van de dingen die ze ruiken en maar 
5% herinneren van de dingen die we zien.  

Generatie Z
Om wat meer vat te krijgen op herinneringen, 
foto’s en het ervaren daarvan is er een Survey 
uit gezet. Drieëndertig personen hebben 
deze vragenlijst ingevuld, waarvan tien 
mannen en dertien vrouwen, tussen de tien en 
tachtig jaar oud. We vroegen ze waar ze meer 
waarde aan hechten, analoge foto’s of digitale 
foto’s. En wanneer ze graag terugblikken op 
mooie momenten en herinneringen. Welke 
informatie ze belangrijk vinden bij een foto; 
tijd, datum of locatie enzovoorts? Welke 
zintuigen ze gebruiken tijdens een moment 
en welke volgens hun het belangrijkst is. Na 
het analyseren van deze antwoorden zagen we 
dat en twee tegengestelde groepen waren. Er 
is toen gekeken naar die generatie kloof waar 
we het eerder over hadden. Generatie Y is 

ook nog deels opgegroeid met technologie en 
digitalisatie. De generatie die daarvoor komt, 
de pragmatische generatie, heeft dat al een heel 
stuk minder. 

Pragmatische generatie:   1970-1985 
Generatie Y:    1980-1994
Generatie Z:    1990-2000
Generatie Alpha:    2000-2011

Om te onderzoeken of er een verschil zit 
tussen het ervaren, opslaan en herinneren van 
momenten van mensen tussen generaties, is 
er naar de verschillen gekeken van de mensen 
boven de vijfendertig en onder de vijfendertig 
jaar. Hierin komt ook net de daling in de curve 
van het reminiscentie-effect. Er waren veertien 
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mensen boven de dertig jaar en negentien 
mensen onder de dertig jaar. De mensen onder 
de dertig jaar, dit zijn de mensen die dus met 
relatief veel technologie en digitalisatie zijn 
opgegroeid, zijn met 63% bang om dingen te 
vergeten. Ook geven zij met 64% aan dat zij 
analoge foto’s en herinneringen fijner vinden 
dan digitale. Dit in tegenstelling tot de mensen 
ouder dan dertig jaar. Zij geven juist het 
tegenovergestelde aan, ze zijn niet bang om te 
vergeten. Maar ook zij vinden analoge objecten 
en foto’s waar ze herinneringen aan koppelen 
fijner dan digitale. 

Vanuit dit onderzoek zijn er gesprekken 
gevoerd met wat deelnemers van de survey. 
Ze geven aan geen inschatting te kunnen 
maken welke herinnering waardevoller is 

dan de andere. Wanneer ze het onthouden, is 
het waardevol genoeg. Ook werd er gevraagd 
waarom ze niet bang zijn om dingen te 
vergeten. ‘Wanneer ik dingen vergeet zal het 
wel niet belangrijk genoeg zijn’. 

Analyse Survey Dummy
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Mensen die dus analoog zijn opgegroeid, 
echt hun zintuigen moesten gebruiken om 
dingen te onthouden, hechten minder waarde 
aan spullen en meer aan het moment zelf. 
Dit in tegenstelling tot de mensen die hun 
herinneringen zo veel mogelijk digitaal op slaan 
en het daarna analoog willen printen. Zij zijn 
bang om dingen te vergeten, terwijl we in een 
wereld leven waar nog nooit zo veel dingen 
opgeslagen worden. Elk jaar nemen mensen 
meer dan een biljoen foto’s. Een biljoen is 
duizend miljard… Erik Kessels heeft 350.000 
foto’s van Flickr geprint, dit zijn de foto’s die op 
één dag geüpload worden. Hij heeft van deze 
foto’s een kunstwerk gemaakt, dit is te zien in 
het fotografie museum FOAM. [34] [Bijlage 31, 
56]

Ik ben niets
Waarom zijn mensen onder de dertig jaar bang 
om dingen te vergeten? Hiervoor is de hulp 
ingeschakeld door Pierke Hulshof, een oud-

Museum FOAM Erik Kessels

docent die studenten zelf laat nadenken en 
waarbij ik de diepte in durf. Tijdens meerdere 
projecten waar hij mij in begeleidde kwam 
ik mezelf tegen, gingen we naar de kern van 
het probleem en verhelderde dit enorm. 
Zo ook nu, ik liep mentaal, emotioneel en 
creatief vast bij dit stuk. Bijna bij het einde en 
richting een concept aan het denken. Maar 
de achterliggende gedacht, de kern van dit 
probleem was nog steeds wazig. Na een dagje 
knutselen in zijn houtwerkplaats wist ik in 
ieder geval dat het product van hout moest zijn. 
Dit is mijn project en mijn gevoel ligt bij dit 
prachtige natuurlijke materiaal. Maar de vraag 
waarom we bang zijn om te vergeten was nog 
niet beantwoord. Aan de ene kant had ik het al 
lang gezien, gehoord en gemerkt maar ik kon 
het niet in woorden uitleggen. Na een kort maar 
intens gesprek kwamen we er samen uit, door 
vragen te stellen die vooral begonnen met het 
woord ‘waarom’. 
Later is er een opdracht bijgepakt die tijdens de 
Minor Design 360 voorbij kwam. Onder leiding 
van Bas van Raay, psycholoog, moesten we drie 
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zinnen opzeggen. 

Ik heb niets 
Ik wil niets 

Ik ben niets 

Het voelt weer alsof het gisteren was, die drie 
zinnen opzeggen. De eerste paar studenten 
deden dat zonder enige emotie, ze meende 
het niet. Toen moest ik, de eerste twee zinnen 
gingen makkelijk. ‘Ik heb niets’, ik weet dat dat 
niet zo is. ‘Ik wil niets’, ik wil een hele hoop, dat 
klopt dus ook niet. Die laatste zin kreeg ik niet 
eens uit mijn mond en werd emotioneel waarna 
de hele klas mee begon te huilen. Samen met 
Bas analyseerden we de situatie, wat gebeurde 
er? Mijn hele leven ben ik dingen aan het doen, 
leren, maken, lezen, oefenen, falen, vallen, 
opstaan etcetera. En ik doe zo enorm hard mijn 
best om iemand te zijn. Alles wat we doen, doen 
we omdat we iemand willen zijn. Soms hebben 
we een voorbeeld en willen we daar op lijken. 
Soms doen we even niets en willen we het liefst 
verdwijnen. Maar we leven maar één keer en 
daar moeten we allemaal wat van maken. Want 
als je herinnerd wordt, dan ben je iemand. Als 
we dood gaan verdwijnen onze herinneringen. 
Als de mensen die mij herinneren dood gaan, 
verdwijn ik. Je wilt niet vergeten worden. 

Na de eerste oefening met Bas moesten we hem 
omdraaien en drie andere zinnen opzeggen.

Ik heb iets 
Ik wil iets 

Ik ben iets 

Interessant dat sommige mensen juist moeite 
hadden met deze zin. Het hardop zeggen dat 
ze iets zijn was tegen hun gevoel in. Ze vonden 
het meer een soort ultiem doel, vinden dat 
ze iets zijn. Mentaal klaar zijn om jezelf op 
een voetstuk te plaatsen dat je iets bent en dit 

hardop binnen een groep durven zeggen. Een 
mooi inzicht. [Bijlage 57, 58]

Waarom zijn we dus bang om dingen te 
vergeten? Doordat je dingen doet, leert, maakt, 
een persoonlijkheid wordt bouw je jezelf op. 
Dan wordt wie je bent of wie je wilt zijn. Je 
maakt herinneringen en wordt herinnerd. Je 
bent iemand. Maar we verdwijnen als we dood 
gaan, daarna zullen we voortleven in het hart en 
in gedachte. We leven voort in herinneringen, 
maar als die verdwijnen, verdwijnen wij ook. Je 
wilt niet vergeten worden. Maar als je zelf niets 
herinnerd, wie ben je dan? 

Deze conclusie is daarna voorgelegd bij 
verschillende mensen, veel waren sprakeloos 
en moesten het even laten inzinken. Waarna 
ze het nogal een intens onderwerp vonden. 
Andere waren blij dat ik de verdieping had 
gevonden omdat ze me hadden zien worstelen 
met die ene vraag. Maar of het echt tot ze 
doordrong wat er verteld werd, dat denk ik niet.

Conclusie
Mensen onder de dertig jaar zijn opgegroeid 
met de kennis dat ze hun herinneringen 
digitaal kunnen opslaan in de vorm van beeld 
en geluid. Toch geeft 63% aan dat ze bang zijn 
om herinneringen kwijt te raken en dingen te 
vergeten. Dit is in tegenstelling tot de mensen 
die ouder zijn dan dertig jaar en opgegroeid 
zijn zonder deze technologie. Wanneer je iets 
meemaakt, had je jouw eigen zintuigen om dit 
te ervaren en op te slaan. Oorspronkelijk waren 
de zintuigen van de mens ook veel getrainder 
en alerter. We hadden niks anders, we moesten 
zelf de weg zoeken en onthouden. Inmiddels 
hebben we Google maps een een TomTom. 
Maar we zijn dus bang om te vergeten, want 
zonder onze herinneringen zijn we niemand en 
verdwijnen we. 



ResultatenResultaten
Resultaten

Resultaten

Resultaten



ResultatenResultaten
Resultaten

ResultatenResultaten
Resultaten

Resultaten



ResultatenResultaten
Een onderzoek dat mentaal zwaarder was dan 
verwacht werd, maar ook mooier dan gehoopt 
kon worden. Een onderwerp dat niet eindigt 
met een makkelijk antwoord, zoals 2 + 2 = 4.  
Maar het antwoord net zo goed een letter, een 
lampje of een wolk kon zijn. Het antwoord 
op de hoofdvraag die onderbouwd is door 
antwoorden op de volgende deelvragen. 

1. Wanneer heeft iets emotionele waarde? 
Een tastbaar object kan niet zonder de mens 
emotionele waarde creëeren, wij geven ze 
dat. Doordat wij ons emotioneel verbonden 
voelen met dit object. Het hoofd-onderdeel om 
emotionele waarde te creëren is de herinnering 
die een object met zich mee draagt. De 
herinnering zit in ons hoofd, maar wanneer 
we dit object zien denken we gelijk aan die 
ene speciale herinnering. Door het tastbaar te 
maken geeft het ons de veiligheid en garantie 
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dat die herinnering nooit verloren zal gaan. 
Ook de liefde die aan het object verbonden kan 
zijn heeft invloed op de emotionele waarde. 
Wanneer we het bijvoorbeeld van een geliefde 
hebben gekregen bijvoorbeeld en we aan die 
persoon denken bij het object. 
Trots is het derde onderdeel. Door een prestatie 
van jezelf of iemand anders waar je trots op 
bent. Dit object staat daar symbool voor. 
De tijd die het object al mee gaat is het vierde 
onderdeel. Het is misschien al lang in jouw 
leven of je hebt het geërfd waardoor die periode 
belangrijk geworden is. 
Het vijfde en laatste onderdeel is de functie 
van het object. Hierbij is het object zelf minder 
waardevol en is de functie het belangrijkst. 
Wanneer er ook iets komt dat die functie 
beter uitoefent, dan zal het object makkelijk 
vervangen kunnen worden. Zoals bij een 
koptelefoon waarbij de muziek erg waardevol is. 
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2. Welke tastbare spullen hebben binnen 
onze bezittingen de meeste emotionele 
waarde naast levende organismen?
Omdat onze herinneringen alleen in ons hoofd 
opgeslagen kunnen worden en we het niet 
even veilig op een harde schijf kunnen zetten, 
zoeken we naar de tastbaarheid daarvan. Iets 
dat we dus kunnen vast houden, zien, bewaren, 
koesteren en niet zal vergaan. We leveren 
ons geheugen vaak al uit door dagboeken 
bij te houden, filmpjes te maken en foto’s te 
nemen. Een foto is dan ook een vorm die het 
dichts bij een herinnering ligt. Een flits van 
een moment die voorbij komt, net als in ons 
hoofd. Fotoboeken worden dan ook gezien 
als een letterlijke vorm van ons geheugen 
waar je doorheen kan bladeren. Helaas is dit 
alleen beeld en zijn het herinneringen van 
herinneringen. Onze zintuigen zijn hierin 
sterker dan alle mogelijke vormen bij elkaar. 
Het gaat namelijk niet om het object, maar om 
de herinnering die het met zich mee draagt. 

1.   Benut de kracht van eerste keren

2.   Investeer je aandacht 

3.   Blijf memorabele momenten maken

4.   Wees bewust van je emotie 

5.   Leg hoogte-en knelpunten vast

6.   Besteed je herinneringen uit

7.   Maak het multizintuiglijk

8.   Gebruik verhalen om het vergeten  
 voor te zijn
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3. Welke herinneringen blijven ons het 
langst bij, en waarom? 
Er zijn enorm veel elementen waarom wij 
sommige momenten langer herinneren dan 
andere. Vaak waren het nieuwe of uitzonderlijke 
ervaringen, een bijzonder moment, een hoogte 
of een dieptepunt, iets multi-zintuiglijks of 
een moment waar veel emotie bij vrij kwam. 
Ook onthouden wij mensen meer tussen 
ons vijfde en vijfentwintigste levensjaar, ook 
wel het reminiscentie-effect genoemd. Er 
zijn veel speculaties waarom dit zo zou zijn. 
Het is nog niet bewezen hoe het komt, maar 
in die periode van ons leven maken we veel 
belangrijke beslissingen, ontpoppen we tot 
wie we zijn en doen we veel dingen voor de 
eerste keer. Allemaal elementen waardoor we 
een moment langer herinneren. Maar het aller 
belangrijkste element waarom wij momenten 
zullen herinneren is de aandacht die we er 
aan schenken. Bewust met onze zintuigen een 
moment ervaren, beleven en dus beter opslaan.



4. Hoe bewust zijn mensen van het 
ervaren, opslaan en herinneren van 
bepaalde momenten?
Op dit moment zitten we in een wereldwijde 
pandemie en zit Nederland in lockdown. 
Iets dat een groot deel van de mensen nog 
nooit heeft meegemaakt. Alle evenementen, 
activiteiten, vakanties enzovoorts, die zo 
normaal waren, kunnen niet meer. Hierdoor 
zijn mensen bewust geworden dat we het niet 
voor lief moeten nemen. Wanneer er straks 
dingen weer mogen, moeten we genieten en 
dat koesteren. Bewust zijn ze ook doordat er 
veel ellende is in de wereld en iedereen wel iets 
heeft meegemaakt waardoor je bewust bent 
van het feit, dat het zo over kan zijn. Mensen 
zijn alleen niet bewust met hun zintuigen 
momenten aan het beleven. We gebruiken onze 
ogen en oren en maken een foto. Maar weinig 
mensen weten hoe belangrijk geur is voor het 
later herinneren van een moment, locatie of 
persoon. Ons geurgeheugen zal namelijk altijd 
blijven bestaan. 

5. Welke zintuigen spelen een belangrijke 
rol binnen ons geheugen? 
Al onze zintuigen zijn belangrijk om onze 
omgeving in ons op te nemen, dingen te 
analyseren en op te slaan. Onze ogen zien 
alles om ons heen, onze oren horen geluiden, 
onze huid voelt alles, onze mond proeft dingen 
en onze neus ruikt geuren. Maar onze reuk 
heeft binnen ons geheugen en herinneren 
een belangrijke rol. De reuk is het zintuig 
dat het nauwst in verband staat met de 
hippocampus, dit is het deel van de hersenen 
dat verantwoordelijk is voor ons geheugen. 
Ook is onze reuk verbonden met het limbische 
systeem, dit is het emotionele centrum in de 
hersenen waar de amydala ligt. Wanneer we 
een geur ruiken kunnen we dan ook weer 
helemaal terug gaan naar dat moment.
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Route herinneringen
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6. Waarom zijn we bang om te vergeten?
Ons hele leven doen, leren en maken we 
dingen. We bouwen een persoonlijkheid 
op en we worden wie we zijn of willen zijn. 
We maken herinneringen en we worden 
herinnerd, hierdoor zijn we iemand. Maar 
als we dood gaan verdwijnen we en leven we 
voort in gedachte en in het hart. Maar als die 
ook verdwijnen, verdwijnen wij. We maken 
herinneringen om iemand te zijn en niet 
vergeten te worden. Zonder onze herinneringen 
zijn we niemand, daarom zijn we bang om te 
vergeten. 

Ons terugblikkende 
zelf is degene die 

ons levensverhaal 
verteld.
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Probleem

Mensen onder de dertig jaar zijn met techniek 
opgegroeid waardoor ze al hun herinneringen 
digitaal kunnen vastleggen. Toch geeft 
63% aan dat ze bang zijn om momenten 
en herinneringen te vergeten. Dit is in 
tegenstelling tot de mensen die ouder zijn en 
dus zonder technologie zijn opgegroeid. Ze 
moesten zelf hun mooie momenten opslaan om 
ze te kunnen herinneren daardoor zijn ze niet 
bang om herinneringen te vergeten. Want als ze 
het vergeten, zal het niet belangrijk genoeg zijn. 
Daarnaast kopen wij enorm veel spullen door 
trends en het gemak van online shoppen. 
We hechten geen waarde meer aan spullen, 
waardoor we meer weg gooien dan ooit. 
En dat terwijl we massaal proberen onze 
herinneringen een tastbare vorm te geven 
zodat we onze herinneringen niet vergeten. 
Want we zijn bang om onze herinneringen 
te vergeten. Zonder herinneringen zijn we 
namelijk niemand. Wanneer andere mensen 
geen herinneringen aan ons hebben, weten ze 
niet wie we zijn. Hoe moeten we dan weten wie 
we zelf zijn als we dat vergeten. 
Herinneringen kunnen we opslaan met een 
ondergewaardeerd zintuig in ons lichaam, 
de neus. Geuren kunnen herinneringen 
oproepen waarvan we niet eens wisten dat we 
die hadden opgeslagen. Doordat onze reuk 
nauw in verband staat met de hippocampus 
(verantwoordelijk voor onze herinneringen) en 
de amydala (slaat de emotie bij een herinnering 
en geur op). Want wat je vandaag ruikt, is je 
herinnering van de toekomst. [Bijlage 19]

Ontwerpcriteria

Inhoudelijk zijn de volgende ontwerpcriteria 
opgesteld om zo een concept op te zetten die 
alle antwoorden op de deelvragen meepakt. 
Tijdens dit onderzoek zijn er tussendoor veel 
schetsen gemaakt. 

ConceptualiserenConceptualiseren
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1. De onderdelen van emotionele waarde   moeten 
erin passen 

2. Een analoog tastbaar object 

3. Bewustwording creëren 

4. Bewust een geur opslaan 

5. Geur vangen 

6. Angst om te vergeten wegnemen 

8. Tijdens het maken van een herinnering 

9. Verbinden

Ontwerp vraag 

Hoe laat ik mensen bewust de geur van een 
moment ervaren zodat ze die opslaan, waardoor 
ze later die herinnering van dat moment intenser 
kunnen herbeleven?

Schetsen

Tijdens het hele proces zijn er tussendoor schetsen 
gemaakt voor ideeën voor een eindconcept. In 
week 7 is er met een groepje studenten de crazy 
eight methode toegepast. Hiervoor zijn er eerst 
ontwerpcriteria opgesteld waarna dit met 4 
andere studenten gedeeld werd. Daarna kreeg 
iedere student een blaadje die in 8 rechthoeken 
gevouwen moest worden. Er wordt dan een timer 

gezet van ongeveer 15 minuten waarin iedere 
student voor 1 onderzoek 8 verschillende 
concepten gaat schetsen in de 8 vakjes. 
Uiteindelijk pitcht iedereen zijn concepten aan 
de student van het desbetreffende onderzoek. 
Deze student krijgt uiteindelijk alle concepten 
mee naar huis zodat die geanalyseerd kunnen 
worden. [Bijlage 16,18, 20, 25, 27, 34, 50, 51]

Daarna is er een tijdlijn opgesteld waarin er alle 
stappen van een herinnering worden opgesteld 
en waar het concept dus geïmplementeerd 
moet worden. [Bijlage 43]

Het ultieme doel zal zijn dat je een geur kan 
vangen, deze bewaart en later meerdere malen 
nog een keer kan ruiken. Er is veel onderzoek 
gedaan naar het vangen van geur. Ook is dit 
geprobeerd door geur in een potje te stoppen 
of in textiel te maken. Helaas vervlogen alle 
geuren en was er niks mogelijk op een geur te 
vangen. 

Uiteindelijk zijn alle concepten nog een 
keer bekeken en is er een lijst gemaakt van 
concepten die potentie hadden. Daarna is 
er nog een keer kritisch gekeken naar de 
ontwerpcriteria waarna er wat concepten 
samen zijn gevoegd om tot een beter 
idee te komen. Na wat feedback, over de 
interactie in het concept die er vanuit het 
beoordelingsformulier heel duidelijk in 
moet zitten, is er een lijst gemaakt van 
mogelijke interactie vormen. Hieruit zijn er 
nieuwe schetsen gemaakt en is er een begin 
ontwerp voor een eindconcept gekomen. Dit 
uiteindelijke concept wordt verder toegelicht in 
het hoofdstuk ‘Proof of Concept’. 
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Proof of Concept
Doelstelling

Uit verschillende methodes en onderzoeken 
kwam naar voren dat mensen behoefte hebben 
aan spontaan terugblikken van momenten. Hoe 
mooi is het dat je door de dag heen bekende en 
opgeslagen geuren ruikt die je terug brengen 
naar de bijbehorende herinnering? Het doel 
van dit concept is mensen bewust geur laten 
ervaren van een eerder moment. Wanneer ze 
deze geur dan ervaren, wordt de geur samen 
met de herinnering en de emotie opgeslagen 
door de hersenen. Doordat de geur erbij zit, 
zul je het moment veel sterker en langer in het 
langetermijngeheugen opslaan. Door mensen 
dit bewust te laten doen, hopen we dat ze vaker 
stilstaan bij de geur van andere momenten. 
Door er een vorm van interactie in te stoppen, 
zullen mensen meer gaan praten over de 
bijbehorende herinnering. Door dit te doen 
zal de herinnering langer en nog beter blijven 

hangen. Doordat ze de geur hebben opgeslagen 
in hun hoofd en in het potje zullen ze, wanneer 
ze de geur weer ruiken, helemaal terug gaan 
naar dat moment. En wanneer ze het potje zien, 
denken aan dat moment en met de geur en het 
beeld, terug in het moment komen. 

Implementeren

Vanuit de gesprekken is er een tijdlijn gemaakt 
van het maken van een herinnering. Er is 
gekeken waar het concept het meeste effect zou 
hebben. 
Je ziet het moment bij de schuine streepjes, 
wanneer mensen hier het concept gebruiken 
zou het het meeste effect hebben. Door 
bewustwording te creeren tijdens een mooi 
moment zelf kunnen ze dit gelijk toepassen. 

Idee Plannen Gaan

Onbepaalde tijd Horen

Voelen

ZienRuiken

Proeven

Beleven Leggen 
het vast

Denken

DoenErvaren

Proof of ConceptProof of Concept

Sluiten 
het af

Ervaren
bewust



Proof of Concept

 Door het concept hier toe te passen  
 zullen ze tijdens het moment met al hun  
 zintuigen het moment ervaren, maar  
 vooral met hun neus. 

Proof of ConceptProof of Concept

Sluiten 
het af

Genieten 
na

Ervaren
bewust

Slaan 
het op

Onbepaalde tijd

Terugblikken

Vergeten

Ruiken

Zien
Voelen

Denken

Terugblikken

Bekende geur Odor potjePersoon/locatie

Ze zullen uiteindelijk het moment beter 
opslaan en dus lang herinneren. Hierdoor zal 
het einde van de tijdlijn er zo uitzien. 
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Concepten

Vanuit drie mogelijke concepten is er gekeken 
naar de ontwerpcriteria en welke het meest 
passend is voor de doelgroep en het probleem.

Het eindconcept is uiteindelijk samengesteld 
door wat onderdelen uit deze concepten te 
pakken. Het statement en de hoax van het 
tweede concept, waarin mensen geuren 
verzamelen. Uit het eerste concept het idee om 
deze herinneringen een vorm te geven die ze 
kunnen bewaren. En uit het derde concept het 
verzamelen van geuren en het verbindende 
onderdeel door er over te praten. 

Concept 1 Memory wall
Een open wand waarin mensen als een soort 
kalender allemaal herinneringen kunnen 
stoppen. Lege onderdelen die mensen zelf 
moeten aanvullen met foto’s, voorwerpen, 
stoffen, geuren etcetera. Zodat ze een wand 
maken met allemaal herinneringen uit hun 
leven: een ‘trip down memory lane’. 

Concept 2 Pakje lucht 
Potjes in een vending machine op verschillende 
locaties, waarin je lucht van de locatie kan 
kopen. Doordat je een potje (met normale 
lucht) verkoopt met het verhaal dat het de lucht 
is van de dierentuin waar je op dat moment 
bent. Zullen mensen (verwachting) een potje 
kopen, net als dat ze een muntje of een souvenir 
kopen en benieuwd zijn naar de geur. Niet 
wetende dat als je dat potje open maakt en 
ruikt, de geur van je omgeving ruikt omdat je 
daar bent. Een concept dat als een statement 
en hoax werkt op de samenleving, om mensen 
bewust hun omgeving te laten ruiken. Door 
dit al op de locaties neer te zetten die mensen 
aangeven waar de mooie herinneringen maken, 
kunnen ze dit spontaan doen en wordt het 
concept geïmplementeerd op het moment dat 
het moet. Het potje zullen ze ook altijd bewaren 
met de geur van dat moment, dat zit in hun 
herinnering, omdat ze die hebben opgeslagen. 

Concept 1 Concept 2

Proof of ConceptProof of Concept
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Concept 3 Catch the moment / 
Olfactorische safari 
Door de lockdown zijn mensen veel gaan 
wandelen en de natuur in gegaan. Door een 
speurtocht te maken op basis van geur, in 
plaats van een kaart of aanwijzingen, moeten 
mensen wel hun omgeving gaan ruiken. In een 
park of een stad zou je dit makkelijk kunnen 
doen door mensen te laten zoeken naar de 
geur van versgebakken brood, een viskraam of 
een schoenenwinkel. Mensen zullen hierdoor 
samen naar buiten gaan en zoeken naar de 
juiste geur en deze verzamelen.

Het eindconcept is uiteindelijk samengesteld 
door verschillende onderdelen uit deze 
concepten te pakken. Het statement en de hoax 
van het tweede concept, waarin mensen geuren 
verzamelen. Uit het eerste concept het idee om 
deze herinneringen een vorm te geven die ze 
kunnen bewaren. En uit het derde concept het 
verzamelen van geuren en het verbindende 
onderdeel door er over te praten. 

Concept 3
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Interactie

Het concept moet voldoen aan meerdere 
criteria, een daarvan is vanuit CMD opgesteld 
en dat is de interactie. Het object moet voldoen 
aan een bepaalde dosis interactie met de 
doelgroep. Hiervoor is er eerst een Customer 
journey gemaakt, zodat de stappen binnen 
het proces inzichtelijk werden. Daarna is er 
nog een keer gekeken naar de psychologische 
tijdlijn waarin het concept geïmplementeerd 
gaat worden. Ook zijn de onderdelen die Meik 
Wiking benoemde om herinneringen beter op 
te slaan nog een keer bekeken. (Zie hoofdstuk 
Herinneringen, langetermijngeheugen) 
Uiteindelijk zijn er verschillende vormen van 
interactie onderzocht, waarna de keuze is 
gemaakt om de doosjes met elkaar te laten 
reageren wanneer ze gesloten zijn en dus 
gevuld met een geur en herinnering. [Bijlage 61, 
62, 64]

Door ze op elkaar te laten reageren geven ze 
signalen af. Wanneer ze bij elkaar in de buurt 
komen, zullen ze langzaam licht gaan geven. 
Je weet dan dat er een andere herinnering 
in de buurt is. Het licht zal steeds feller gaan 
branden wanneer ze dichter bij elkaar in de 
buurt komen. Wanneer ze elkaar aanraken zal 
het licht doven. Door deze interactie zullen 
mensen op zoek gaan naar andere verzamelde 
herinneringen en zullen ze in gesprek gaan 
over hun eigen herinnering. Dit leidt tot het 
nog langer bewaren van de herinnering en 
persoonlijk contact. Dit zal in de praktijk 
komende weken nog uitgebreider getest 
worden.

Het concept heeft op dit moment nog geen 
naam maar het woordt Odor komt in de buurt. 
Dit zal komende weken verder onderzocht 
worden.

Interactie schetsen Dummy
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Boodschap

Een potje die op een locatie staat en je kan 
meenemen. Je maakt hem open en stopt 
de geur van dat moment en je herinnering 
er symbolisch, maar ook letterlijk in (in je 
hoofd en in het potje). Je verzegeld het doosje 
zodat de geur en de herinnering niet kunnen 
vervliegen en bewaard blijven. Verzamel de 
doosjes, geuren en herinneringen als richting 
voor wie je bent als mens en herinneringen 
die je wilt bewaren. Stapel ze op elkaar, laat 
ze in evenwicht zijn en je leiden. Net als 
de stapels stenen die gebruikt worden als 
richtingaanwijzer bij hikes en rotsgebieden. 
Wanneer je het doosje los of samen ziet, 
zul je het moment dat je hebt ervaren met 
al je zintuigen, maar vooral je neus, beter 
herinneren. Door er bewust mee bezig te zijn 
en het een tastbare vorm te geven. Door de 
interactie van de objecten zullen mensen in 
gesprek gaan over hun herinneringen en meer 
objecten sparen. 

Proof of ConceptProof of Concept
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Testen

Om het uiteindelijke doel te bereiken van dit 
concept, dat is bewustwording van geur. Is er 
een vraag uitgezet naar 11 personen; Denk aan 
een locatie, persoon of herinnering. Kun je je 
die geur herinneren? 
Drie van de elf konden dit wel, de andere 
niet. Ze gaven aan dat wanneer de geur een 
belangrijk onderdeel was (en ze die dus bewust 
hadden opgeslagen) ze de geur weer naar 
boven konden halen. Wanneer ze niet bewust 
waren van de geur gaven ze aan dat dat dus 
‘weinig indruk’ had gemaakt en ze het niet 
meer wisten. Natuurlijk kunnen we hierbij niet 
onderzoeken of ze de geur van een moment 
kunnen herinneren die ze minder goed hebben 
opgeslagen als herinnering. 
Daarom is er tijdens de meivakantie en low-
fi prototype uitgezet om het doel van het 
concept te testen, die bewustwording. In de 
meivakantie ging er een familie een week 
naar Limburg op vakantie. Ik heb hun 5 mini 
weckpotjes meegegeven met het verhaal en 
de boodschap van het concept. Zoals die ook 
bij het eindconcept erbij zal zitten. Vang de 
geur tijdens een moment, zoals een wandeling, 
dagje naar Maastricht, middagje Valkenburg 
of bij het drielandenpunt. Een week later heb 
ik hun gevraagd wat vragen te beantwoorden, 
deze gingen over hun ervaring met het potje, 
hun gevoel erbij en hoe ze dit verder zullen 
meenemen. De verwachting was dat ze 
bewuster zouden zijn, aangezien familie en 
vrienden om mij heen vaak tegen mij zeggen; 
“Danique ik heb echt goed geroken hoor toen ik 
gister op het strand was!’. 

Vanuit de reacties van het eerste testpanel 
geven ze aan dat het bewust zijn ervan heeft 
gewerkt. Door het in een potje te stoppen 
dachten ze er goed over na. Wel gaven ze aan 
dat het een abstracte vorm is en ze naast het 
bewust worden graag een extra ding zouden 
willen toevoegen. Een voorwerp die een vastere 
vorm heeft zoals een steentje of wat zand die je 
er in kan stoppen. Ook geven ze aan het op een 
intieme plek te willen bewaren, wat zeer positief 
is. Ook zouden ze het een fijne toevoeging 
vinden om de locatie erop te kunnen schrijven, 
zodat ze dat echt nog goed kunnen onthouden. 

De volgende stap in dit proces is dan ook een 
potje met dezelfde briefing, alleen zullen ze hier 
de locatie bij moeten opschrijven op het potje 
en iets tastbaars van het moment in stoppen. 
Ook nu moeten ze het potje sluiten en de 
geur er dus bij in doen. Daarna zal ik dezelfde 
vragen stellen en zien wat de reacties dan zijn. 
Dit experiment en prototype is op dit moment 
uitgezet bij twee mensen die een mid-week op 
de Veluwe zijn. En zullen dus na deze exploratie 
pas geanalyseerd kunnen worden. [Bijlage 67]

De vorm van de zegel is nog niet onderzocht, 
dit zal ook komende weken aan bod komen.

Low-fi prototype
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User journey

Naast de customer journey is er ook een user 
journey gemaakt over de keuzes die bij de 
gebruikers gemaakt moeten worden. Het potje 
zal verzegeld worden zodat je herinnering 
bewaard blijft en niet vervliegt. Omdat je 
dit bewust met je neus hebt ervaren zul je 
bij andere momenten ook bewuster gaan 
nadenken over de geur. Maar je kan ervoor 
kiezen om de zegel te verbreken en hem open 
te maken. Hier is gekeken naar wat er dan 
gebeurt en hoe je die keuze overweegt. Je kan 
hem namelijk open maken, maar dan vervliegt 
je herinnering. Doe je dat zomaar? Doe je dat 
zelf of laat je dat iemand anders doen? De kans 
is groot dat je hem open maakt, omdat je klaar 
bent om de herinnering te laten vervliegen. 
Dat is prima! Want in je herinnering zal niet 
zomaar vervliegen wanneer je hem goed hebt 
opgeslagen. [Bijlage 61, 63, 64]
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Inspiratie
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Inspiratie

Happy confeiit Rock blocks Pelle Designs Soap

The carrotbox Archinect

Medaille doos Packaging

Proof of ConceptProof of Concept
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Joyfull Purpose Aura Smart cup

World landscape Leabo Plywood laboratory

Cloudnola Sagaform Vasitos W&P
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Vormonderzoek

Doordat het een tastbare vorm gaat zijn, 
maar wel gaat over vervliegende dingen zoals 
herinneringen en geur, is er gekeken naar 
hoe geur eruit zou zien. Hierin zijn de wolken 
een grote inspiratiebron geweest. Natuurlijke 
vormen die vloeiend  en vliegend lijken. Er 
zijn schetsen en mindmaps gemaakt over alle 
mogelijke vormen. Daarna zijn alle mogelijke 
materialen onder elkaar gezet die in aanraking 
kwamen voor dit concept. Bij elk materiaal is 
erbij gezet wat het is, hoe het voelt en waarom 
het wel of niet geschikt zou zijn. Uiteindelijk 
zijn alle definitieve keuzes onder elkaar gezet 
en beargumenteerd.  

Om de vorm wat concreter te krijgen, is er een 
middag ouderwets gekleid. Een makkelijk en 
goedkoop materiaal om te zien welke vorm en 
grote werkt en welke niet. Uiteindelijk kwamen 
er een paar vormen uit die de perfecte grote en 
vorm hadden. Want elke vorm gaat anders zijn, 
net als dat elke herinnering en samenstelling 
van geur anders is. 

Daarna is geëxperimenteerd met silicone 
mallen en epoxy. Epoxy is een hars dat je 
vloeibaar in een vorm giet en dat daarna 
uithard tot een vaste vorm. Het ruikt naderhand 
niet en het geeft een glazig effect. Ook is het 
mogelijk om het een kleur te geven en mat 
te maken. Ook dit materiaal is makkelijk 
bewerkbaar net als hout. Met een startpakket 
is de epoxy aangemaakt. Daarna zijn er twee 
verschillende mallen gemaakt van een silicone 
cake vormpje, die vervormt werd door de 
zilverfolie aan de buitenkant. Omdat het een 
doosje wordt en de binnenkant dus hol moet 
zijn, is er een ander bakje ingelegd. 
Omdat er allemaal verschillende vormen 
moeten komen zou het makkelijk zijn om met 

kleimallen te maken waar je de epoxy in kan 
gieten. Daarom is er een beetje epoxy in klei 
gegoten om te zien wat dat doet. [Bijlage 65, 66]

De epoxy in klei gaf een interessant effect en is 
handig voor later gebruik omdat de klei er later 
afgehaald kon worden. Ook sloeg het wat witter 
en matter uit dan de andere. 

De epoxy in silicone cakevormpjes waren 
beter gelukt dan verwacht. Het was helaas 
geen matte epoxy en het viel wat geel uit. Ook 
is ervoor gekozen om de nog vloeibare epoxy 
niet te verhitten waardoor alle belletjes erin 
bleven zitten. Wanneer dit iets toevoegt aan het 
concept zou dit wel extra toegevoegd kunnen 
worden. 
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Epoxy experiment
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Materiaal onderzoek

Door veel inspiratie te zoeken op internet werd 
de vorm en de uitstraling steeds concreter. De 
onderkant wordt van hout, deze keuze was al 
snel gemaakt aangezien ik hier een voorliefde 
voor heb. Om hier wat meer over te leren, heb 
ik een dagje meegelopen op de houtwerkplaats 
van het onderzoeksatelier van Pierke Hulshoff. 
Hier heb ik wat geoefend op de draaibank met 
verschillende soorten hout en beitels. [Bijlage 
59, 60, 66]
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Onderbouwing

Vorm
De vorm wordt vloeiend en natuurlijk, zoals een 
steen uit water of een wolk. Elke vorm zal uniek 
zijn, geen een wordt hetzelfde. Ze zullen iets 
kleiner worden dan een gebalde vuist, zodat je 
ze makkelijk kan meenemen na aanschaf en ze 
een niet te prominente plek innemen in huis of 
andere locatie.

Materiaal
De onderkant zal van hout worden, dit is een 
mooi, natuurlijk materiaal dat duurzaam en 
karakteristiek is en goed slijtbaar. Voor elke 
locatie zal er dan ook een ander soort hout 
gebruikt worden. Voor elke locatie een soort die 
daar groeit of bij past. 
De bovenkant zal van een glazig materiaal 
worden. Iets waar je door heen kan kijken, 
maar wel een mat effect heeft, net als een 
douchedeur met condens. Het is mysterieus, je 
ziet dat er iets in zit, je weet het maar je kan het 
niet zien. 

Techniek
Voor de interactie is er gekozen voor licht 
wat feller zal gaan branden als er een ander 
object dichter in de buurt komt. Hiervoor zal 
een Arduino Uno of een Arduino Nano voor 
gebruikt worden. Er wordt nog onderzoek 
gedaan naar een GPS voor in de Arduino, 
zodat ze elkaar kunnen detecteren. Hiervoor is 
contact opgenomen met een CMD-docent en 
een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. 

Wanneer dit allemaal niet haalbaar is, zal er 
een afstandssensor gebruikt worden, zodat het 
doel van de interactie ervaarbaar wordt. Hierin 
wordt dan de keuze gemaakt om de afstand 
ervan te manipuleren, omdat de afstandssensor 
ook zou werken op een muur of een persoon 
die dichterbij zou komen. [Bijlage 42, 54, 63]
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Afstuderen, dat vond ik altijd een eng woord. 
Dat sluit namelijk deze fase af en ik wil 
helemaal niet dat die afgesloten wordt. Ik heb 
zo enorm veel geleerd, gemaakt en gedaan 
afgelopen drie jaar en vijfendertig weken. En 
ik ga komende en laatste vijf weken ook nog 
zo veel leren, maken en doen. Het is lastig om 
te reflecteren op een proces die nog niet is 
afgerond. Ik zit er nog midden in, alleen het 
onderzoek is nu afgesloten. Deze reflectie zal 
dan ook over vijf weken aangevuld worden. 
Maar die laatste vijf weken gaan niet beslissen 
wie ik ben als ontwerper. Dat weet ik namelijk al 
lang. 

Ik ben een analoog makende ontwerper, een 
creatief doener en ontdekker. Ik zoek naar 
ongrijpbare onderwerpen die verbonden 
zijn met de mens. Ik stort mij volledig in een 
onderzoek en ga zwemmen in alle informatie. 
Duik in kennis van andere op zoek naar iets 
waar ik enthousiast van wordt. En dan ga ik 
kijken wat er al bestaat zodat ik iets anders 

ReflectieReflectie

kan maken. Iets waar mensen echt wat aan 
hebben, dat ze aan het denken zet en iets 
betekend voor ze. En tijdens dit proces hou ik 
alles analoog bij in mijn A4 dummy’s, in die 
vorm zie je mijn gedachtes en inzichten. Maar 
ook mijn struggles zijn te zien, want afstuderen 
deed ik niet met twee vingers in mijn neus. Ik 
heb veel gedaan en dus ook veel van mezelf 
gevraad. Legde een druk op mezelf om het zo 
perfect mogelijk te doen. Maar weinig dingen 
zijn perfect. De zekerheid en bevestiging dat 
iets goed genoeg is vond ik lastig om mezelf te 
geven. Na vier jaar CMD zou je dat jezelf wel 
moeten geven. Het duurde even maar toen ik 
eenmaal wist wat ik wilde kon ik mezelf die 
zekerheid geven. Want als ik het goed vind, dan 
vind ik dat. En als ik mijn best heb gedaan, kan 
ik niets minder zijn dan enorm trots. 

Maar wat ik hier later mee wil worden? Ik zou 
het echt niet weten, iets waar ik mijn creativiteit 
kwijt kan en ergens waar ik gelukkig blijf. 
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Deze exploratie zal na het afstuderen 
aangevuld worden met de laatste 5 weken. 
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Allereerst wil ik zeggen dat ik in mijn leven nog 
nooit zo trots ben geweest op een project. Mijn 
passie en fascinatie, waarmee ik dit onderzoek 
ben begonnen, hebben ervoor gezorgd dat ik 
het met zo veel plezier heb kunnen maken. 
Zelfs de emotioneel zware periode, waarin 
ik de nabestaanden van mensen met een 
progressieve ziekte interviewde, was mooi. 
Ik wil ze bedankten voor hun openheid en 
liefde waarmee ze hun verhaal met mij wilde 
delen. Daarnaast de periode waarin je samen 
met jezelf, en verder alleen jezelf, bezig bent 
met een project. Mijn ouders, vrienden en 
familie die mij minder ‘alleen mezelf’ lieten 
zijn. Bedankt voor alle gesprekken, meningen, 
vragen, brainstormsessie en kilometers lange 
wandelingen. Mijn lieve studiegenoten die ver 
weg waren en toch mega dichtbij, bedankt voor 
het luisteren naar alle spraakmemo’s. 
Verder alle mensen die mij hebben geholpen 
met alle vragen, testen, methodes, prototypes, 
polls etcetera. Ook Sandra die mij in deze 
twintig weken sturing gaf, soms wat stapjes 

terug liet zetten, maar vooral vragen stelde om 
mij beter na te laten denken over de ontwerp 
keuzes die ik moest maken. 
Pierke bedankt dat je mij liet experimenteren 
en de ruimte gaf waar ik mijn beste zelf kon 
zijn. De emotionele support en het geloven in 
het mooie waar ik mee bezig was. Juul bedankt 
voor het nakijken van dit hele bestand op mijn 
ellendige zinsopbouw en er altijd voor me zijn. 
En natuurlijk mijn familie, Leon, Marion, Yentl 
en Tim, die dag en nacht klaar stonden om te 
luisteren, meningen te geven of om er alleen 
maar te zijn. 
Bedankt!

Maar we zijn er natuurlijk nog niet helemaa. 
Deze exploratie is het onderzoek van vijftien 
weken, maar we moeten nog vijf weken. 
De laatste loodjes om dit concept tot een 
eindproduct te maken. Dus een dankwoord 
van de eerste vijftien weken, daarna zal hij 
herschreven worden. 
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Bijlages
Tijdens dit onderzoek zijn er veel interviews afgenomen. Deze zijn in overleg opgenomen en gobaal 
uitgetypt. Ook zijn er meerdere methodes uitgezet, de resultaten daarvan zijn in de exploratie 
opgenomen. De individuele resultaten zullen vanwegen prive kwesties niet in dit bestand staan. Mocht 
u deze willen inzien kunt u mailen naar daniquelemmers@icloud.com

Alle methodes zullen in chronologische volgorde staan. Per methode zijn er wat vragen gesteld om 
gelijk inzichten te krijgen in de inhoud van de methode. Allereerst wordt de naam van de methode 
vermeld met het nummer. Naar dit bijbehorenden nummer wordt verwezen vanuit de tekst. Daarna 
wordt de datum vermeld en wat, waarom en hoe iets is uitgevoerd. Uiteindelijk worden de resultaten 
beschreven die uit de methode gehaald zijn. 

Bijlages

B0 Methode/Bijlage

When? 

What? 

Why?

How?

Resultaten 



BijlagesBijlages Bijlages
Bijlage 1Mindmap ‘wat wil ik?’

 When? 
5/02/2021

What? 
Mindmap over wat ik komende periode wil bereiken en waar ik in wil afstuderen. Wat vind ik 
interessant en waar wil ik mij op gaan richten?

Why?
Dit heb ik gedaan om een scherper beeld te krijgen en een wat gerichter doel heb voor mezelf. 

How?
In het midden heb ik mijn vraag gezet en er om heen heb ik mijn persoonlijke doelen en interesses 
gezet zodat ik hier bewust over na ging denken. 

Resultaten 
Ik heb duidelijker in beeld wat ik wil en waar ik naar toe wil gaan werken. 



Bijlage 2 Doelgroep onderzoek Mogelijkheden

When? 
08/02/2021

What? 
Onderzoek naar alle mogelijke doelgroepen en wat daarbij komt kijken. Doormiddel van deskresearch, 
mindmaps en interviews

Why?
Inzichten in de mens zodat ik gerichter mijn onderzoek kan doen en mijn hoofdvraag kan opstellen.

How?
Deskresearch naar de categorieën waar wij mensen in zitten. Mindmaps met alle activiteiten en doelen 
en wat interviews per categorie om dit aan te vullen. 

Resultaten 
Een beeld van de mogelijkheden zodat ik daar later een keuze in kan maken.



Bijlage 3 Mindmap + analyse

When? 
08/02/2021

What? 
Mindmap met al mijn waardevolle bezittingen en analyse daarvan.

Why?
Zodat ik meer inzichten krijg in de emotionele waarde van tastbare spullen, hier een grote methode 
voor kan opzetten zodat ik mijn deelvraag kan beantwoorden. 

How?
Mindmap gemaakt waarna ik alles met kleuren heb gecategoriseerd zodat ik linken kon gaan leggen. 
Daarna de 5 belangrijkste eruit gepakt en gekeken wat de overkoepelende onderdelen waren waarom 
het een waardevol object is.

Resultaten 
Mijn waardevolle bezittingen bestaan uit drie delen, generaties, herinneringen en liefde. Om dit vast te 
kunnen stellen ga ik dit als een grote methode uitzetten bij verschillende doelgroepen en leeftijden. 





Bijlage 4 Brainstorm Probleemstelling en analyse 
herinneringen

When? 
09/02/2021

What? 
Brainstormsessie over mijn onderwerp en wat hierin een probleem zou kunnen zijn. Dit probleem zou 
ik dan in mijn hoofdvraag kunnen zetten. 

Why?
Meer inzicht in mijn onderwerp

How?
Nadenken over mijn onderwerp, dit allemaal opschrijven zodat ik hierna verbanden kan leggen en 
kan zien wat het probleem is. Of waar ik nog geen kennis over heb zodat ik daar een deelvraag van kan 
maken.

Resultaten 
We hechten emotionele waarde aan spullen die we vaak achter glas zetten en niet meer gebruiken. 
Bewaren wij spullen bewust van onszelf of doen we dit vooral voor andere of juist van andere? Of zijn 
het juist de herinneringen die we hieraan koppelen? Zijn we niet bang om dingen te vergeten?



Bijlage 5 Onderzoek deskresearch bewuste doelgroep 

When? 
09/02/2021

What? 
Mindmaps over welke doelgroep bewust is van mijn emotionele bezittingen en herinneringen. 
Interview Pierke Hulshoff 

Why?
Inleven in wat mijn doelgroep meemaakt, waar ze op letten en hoe ze bewust zijn van wat ze 
achterlaten.

How?
Mindmaps over welke doelgroepen hier bewust van zijn (naar verwachting) en verbanden leggen. Het 
interview/gesprek met Pierke analyseren en koppelen aan de doelgroep. 

Resultaten 
Mensen die wat hebben meegemaakt zijn bewust van hun herinneringen met mensen, en dat deze 
mensen ooit weg gaan. Aan de andere kant dat de mensen die weten dat ze eerder dood gaan dan de 
gemiddelde mens bewust zijn van hoe zij herinnerd willen worden. We weten wat ze achter laten en 
zijn daar bewust mee bezig. Hieruit zijn verschillende nieuwe vragen ontstaan zoals;
 - Wat laten we achter?
 - Wanneer besef je dit?
 - Wat wil ik aan waardevolle herinneringen achterlaten?
 - Wat voor herinneringen wil ik bewaren en koesteren voor later?







Bijlage 6 Expert brainstormsessie Pierke Hulshof

When? 
10/02/2021

What? 
Brainstormsessie met docent design Pierke Hulshoff

Why?
In deze week liep ik vast en vond ik het lastig om vanuit bijna niks onderzoek te gaan doen naar 
dingen.

How?
We zijn in gesprek gegaan over emotionele waarde van spullen en hoe wij mensen daar mee om gaan.

Resultaten 
Meerdere vragen waaruit ik onderzoek kon gaan doen. De tastbaarheid van emotionele waarde en de 
vraag of deze spullen een eigen identiteit hebben. Ook over hoe ik herinnerd wil worden later en hoe 
ik dan achtergelaten wil worden. Het geen waarde hechten aan een graf maar wel waarde hechten aan 
bepaalde dingen dien mensen achter laten. 



Bijlage 7 Inspiratie TED Talks

When? 
12/02/2021

What? 
Kijken van drie TED Talks

Why?
Om de desk research een beetje af te wisselen en inspiratie op te doen van mensen.

How?
David Kelly; Convidence in Creativity 
David Kelly; Human Centered Design 
Anne Basting; How to meanfully reconnect with those who have dementia 

Resultaten 
Bewust zijn van onze kracht als designers, dat je de mens zelf voorop moet zetten. Onderzoek moet 
doen naar wat ze willen, doen en vooral nodig hebben en daar iets voor ontwerpen. Geloven in mijn 
eigen kracht, de slang aanraken zoals David zei en niet in een box denken. Alles is mogelijk wat we 
willen, dus me niet laten tegenhouden door iets wat onmogelijk lijkt. 



Bijlage 8 Luisterboek De dingen de baas

When? 
12/02/2021

What? 
Luisterboek De dingen de Baas van Belcampo 1950

Why?
Inspiratie opdoen en doordat iemand mij deze aanraadde. 

How?
Buiten wandelen en deze als luisterboek opzetten. 

Resultaten 
Op een grappige manier wordt er een verhaal verteld over een gezin in Amsterdam waarin spullen een 
eigen wil krijgen, ze verzamelen en de stad overnemen. Gebruiken wij ze wel waar ze voor gemaakt 
zijn, welke dingen zijn door de mens gemaakt en welke zijn nog puur natuur. Behandelen wij ze wel 
met respect, als ze ooit gaan leven, vinden ze ons dan nog aardig? Of juist niet? 



Bijlage 9 Marktonderzoek en analyse Producten 
herinneringen

When? 
12/02/2021

What? 
Marktonderzoek herinneringen

Why?
Om te zien wat er al bestaat en wat ik hierin mis. 

How?
Rouw sites opzoeken, op bol.com en andere sites kijken wat er al op de markt is om herinneringen te 
koesteren en bij te houden naast de gewone fotoboeken.

Resultaten 
Alles is met foto’s of tekst. Het zegt weinig en je betaald voor het concept, verder is het volledig aan jou 
om te dingen mee te doen. Het is tastbaar maar alleen met tekst met jouw eigen herinneringen. Weinig 
ervaring en wat mij betreft allemaal wat plat. 







Bijlage 10 Analyse afgestudeerde Design Academy 

When? 
15/02/2021

What? 
Analyse afgestudeerde werken Design Academy 

Why?
Onderzoek wat er al is, hoe een eindwerk eruit kan zien en inspiratie opdoen

How?
De site van hun bekijken van werken van 2015 tot 2020. Die in mijn dummy geplakt en geanalyseerd. 

Resultaten 
Geïnspireerd door waar hun niveau ligt en door de producten die ze opleveren na hun onderzoek. 







Bijlage 11 Mindmaps Waardevol en herinneringen

When? 
17/02/2021

What? 
Mindmaps waardevolle herinneringen

Why?
Inzichtelijk welke momenten waardevol zijn, wat daar mee te maken heeft en welke begrippen bij mij 
opspringen.

How?
Mindmap maken en alles opschrijven wat erin mijn hoofd komt.

Resultaten 
Veel woorden die ik dus als ik richting een concept ga denken moet onthouden en daar dus ik moet 
stoppen. 



Bijlage 12 Deskresearch Progressieve ziektes

When? 
17/02/2021

What? 
Onderzoek naar progressieve ziektes

Why?
Informatie en data over mijn belangrijke stakeholder verkrijgen zodat ik me daar in kan verdiepen en 
inleven.

How?
Sites, blogs, filmpjes en verhalen lezen over mensen die helaas geconstateerd zijn met een progressieve 
ziekte. 

Resultaten 
Besef dat het een erg verdrietig proces is waar deze mensen in terecht komen. Ook dat er heel 
veel verschillende soorten, varianten etc. in zijn en ik niet een deel van de mensen wil vergeten of 
overslaan. Dus is het woord progressieve ziekte het overkoepelende woord voor al deze nare dingen. 



Bijlage 13 Marktonderzoek Concepten nabestaande/
afscheid

When? 
18/02/2021

What? 
Marktonderzoek herinneringen nabestaanden 

Why?
Zodat ik weet wat er al op de markt is op dit gebied en wat hierin nog mist.

How?
Sites bezoeken en producten bekijken die helpen mensen herinneren. Deze uitprinten en in mijn 
dummy geplakt zodat ik alles kon analyseren

Resultaten 
Het is allemaal of heel persoonlijk, met onderdelen van de overledene erin. Of het is iets dat je zelf 
samenstelt en ervoor zorgt dat je je eigen herinneringen koestert aan die persoon. 





Bijlage 14 Methode foto collage Emotionele waarde 

When? 
22/02/2021

What? 
Methode foto collage

Why?
Ik wil meer inzicht in de emotionele waarde van spullen om zo mijn eerste deelvraag te kunnen 
beantwoorden. 

How?
16 mensen een methode gegeven met een opdracht. Kies de 5 bezittingen die voor jou de meeste 
emotionele waarde hebben en maak daar een foto van. Beantwoord per los object wat vragen en leg uit 
waarom het voor jou zo waardevol is. Van de 16 mensen heb ik er 10 terug gekregen. De testpersonen 
bevonden zich in de leeftijdscategorieën 5 ™ 65 jaar. Hiervan zijn er 5 man en 5 vrouw. Daarna is alle 
data die verkregen is geanalyseerd.

Resultaten 
De methode is uitgezet en inmiddels heb ik er al een paar terug gekregen. Tussendoor kreeg ik wel wat 
vragen omdat mensen eigenlijk weinig waarde hechten aan spullen, hoe ze dat dan moesten doen. 
Toch geloof ik in het feit dat je pas weet wat je mist als het er niet meer is. En alles is wel vervangbaar 
en je kan leven met niks. Maar toch ben ik benieuwd naar die paar dingen die je liever houd, want 
anders zou je het al lang weg gegooid hebben bijvoorbeeld. Ik hoop er achter te komen welke spullen 
de meeste emotionele waarde hebben en waarom.  







Bijlage 15 UCVEI Vragen

When? 
19/02/2021

What? 
Vragen beantwoorden voor mezelf over de urgency, context, vision, effect en innovatie.

Why?
Om voor mezelf een beeld te krijgen waar ik sta, wat ik wil en wat ik dus nog moet doen. 

How?
De vragen beantwoorden per onderdeel.

Resultaten 
Een helder beeld over waar ik nog over moet nadenken, welke aspecten er nog bij komen kijken en wat 
ik al weet. Hieruit een deelvragen op kunnen stellen en de methode opgeslagen voor later in dit proces. 



Bijlage 16 Snelle schetsen Concepten

When? 
19/02/2021

What? 
Snelle schetsen 

Why?
Om wat ideeën uit mijn hoofd op papier te zetten, misschien handig voor later en fijn om dingen een 
beeldende vorm te geven in plaats van alles in tekst.

How?
Snel schetsen wat ik denk en met tekst onderbouwen hoe dat zou kunnen. 

Resultaten 
Concepten zijn uit mijn hoofd waardoor ik weer verder kan en in mijn dummy gezet zodat ik ze niet 
kwijt raak. 



Bijlage 17 Interviews Nabestaande / naasten 

When? 
Door het heel proces, van 05/02/2021 tot 25/06/2021

What? 
Interviews en gesprekken met mensen om mij heen

Why?
Zodat ik een beter beeld krijg van hoe andere denken, doen, voelen etc. en ik niet alleen maar alles in 
mijn eigen hoofd aan het bedenken ben. 

How?
In gesprek gaan, samen dingen bedenken en vragen stellen. De diepere laag soms opzoeken en 
proberen naar een kern te zoeken die echt waardevol is zodat ik daar iets op kan gaan ontwerpen.

Resultaten 
Veel nieuwe inzichten, het is fijn in deze lockdown om met andere mensen dan mijn eigen hoofd 
te sparren. Ook gaven ze vaak dingen waar ik zelf nooit over na had gedacht. Soms emotioneel en 
soms heel grappig. Het was allemaal fijn. Ik had het wel graag intiemer gewild maar helaas door 
de maatregelen kon dat niet en is het grootste deel via de telefoon of Teams gevoerd. De zwaardere 
gesprekken hebben ik gelukkig op 1,5 meter afstand kunnen voeren. 

Deze interviews zullen aan het einde van alle bijlages staan. 





Bijlage 18 How What Why 

When? 
Elke laatste dag van een week of denk proces

What? 
How, what, why vragen beantwoorden voor mezelf

Why?
Zodat ik voor mezelf scherp een doel houd en elke week kan zien wat voor stappen ik heb gemaakt. 
Ook omdat we hier in worden getoetst en ik dit dus makkelijk kan tackelen door hier heel het proces 
over na te denken. 

How?
How, what en why in mijn dummy schrijven en daar zelf elke keer antwoord op geven en dat er onder 
schrijven. 

Resultaten 
Nieuwe inzichten elke week en het proces zodat het helder voor mezelf blijft waar ik sta, wat ik wil en 
wat ik nog nodig heb om dat te bereiken. 





Bijlage 19 Analyse Hoofdvraag

When? 
24/02/2021

What? 
Kritische analyse op mijn eigen hoofdvraag

Why?
Zodat ik deze correct opstel en als doel kan gebruiken binnen mijn onderzoek.

How?
Hoofdvraag opschrijven, ontleden en mijn doel erbij schrijven. Daarna bekijken of het doel klopt met 
wat ik heb opgesteld. Daarna analyseren en corrigeren. 

Resultaten 
Een aangepaste betere hoofdvraag die past bij wat ik weet, wil en wat mijn doel is. 



Bijlage 20 Moodboard Textuur en structuur

When? 
03/03/2021

What? 
Moodboard van texturen 

Why?
Om te kijken wat voor texturen er allemaal zijn en daar bewust van te worden.

How?
Verschillende bladen bekeken en daar alle texturen uit geknipt. 

Resultaten 
Een hele pagina vol met texturen. Wanneer je naar ze kijkt weet je in je hoofd hoe ze voelen. Bij 
texturen is dat heel interessant. Ik ben benieuwd of dat ook met geluiden, gerechten en geuren is. 



Bijlage 21 Data analyse en digitalisatie Waardevolle 
bezittingen

When? 
05/03/2021 - 15/03/2021

What? 
Data analyse en digitalisatie vanuit de methode foto collage

Why?
Om zoveel mogelijk data om te zetten naar informatie. Zodat ik dat voor mijn onderzoek kan 
gebruiken en er conclusies uit kan trekken.

How?
Door alle onderdelen en data te visualiseren, mindmappen en koppelen zodat er verbindingen 
ontstaan en ik er patronen en interessante dingen uit kan halen. 

Resultaten 
Spullen krijgen emotionele waarde door het overkoepelende aspect ‘herinneringen’, daarnaast zijn er 
meerdere onderdelen waardoor iets emotionele waarde krijgt. Liefde, tijd, trots en functie zijn naast de 
herinneringen er aan de vier onderdelen waarom mensen emotionele waarde hechten aan spullen. 

 Liefde
 Familie, vrienden en dieren, het houden van, het liefhebben en de steun en     
 toeverlaat die bepaalde objecten en mensen voor ons zijn. 

 Trots 
 Een gezamenlijk doel die is behaald, de prestatie van iemand alleen of samen. Een    
 zelfgemaakt object die speciaal is, een trots gevoel door een school- of een     
 sportprestatie. Of iets dat te maken heeft met persoonlijke groei, het afsluiten  van een   
 periode of een nieuw begin. Die trots op jezelf of andere.
 
 Functie 
 De functie die een bepaald object heeft die waardevol is. Het object zelf is in dit    
 geval makkelijk vervangbaar wanneer het de functie verliest of het beter kan. Vaak is in dit   
 geval het een technisch object zoals een koptelefoon voor muziek, een smartphone    
 voor de communicatie met geliefde of juist een tablet voor het  uitbreiden van kennis. 

 Tijd 
 Een object die je doet denken aan een bepaalde periode of gebeurtenis in je leven. Iets dat je  
 bijvoorbeeld al sinds je geboorte bij je hebt of dat je hebt geërfd. 

 Herinneringen 
 Het overkoepelende begrip wanneer iets emotionele waarde heeft is dat het je    
 terug brengt naar een bepaalde herinnering aan een persoon, een gebeurtenis, een  prestatie,  
 een liedje of een periode. De herinnering die dat met zich mee brengt. 















Bijlage 22 Deskresearch Zintuigen

When? 
17/03/2021

What? 
Onderzoek zintuigen en herinneringen

Why?
Om zo te kijken wat er al is onderzocht op het gebied van je zintuigen en het opslaan van 
herinneringen. 

How?
Wetenschappelijke artikelen lezen, desk research doen en de oude module Sensors & Senses 
doornemen.

Resultaten 
Je ogen zijn de poorten waardoor we in contact staan met onze omgeving. Je neus kan levendige 
herinneringen doen ontwaken omdat het dicht bij de hippocampus, je emotionele centrum in je 
hersenen, ligt. Horen is een onderdeel dat wij mensen over het algemeen filteren en alleen specifieke 
geluiden opslaan zoals muziek of een lach. Voelen is een onderdeel dat we wel kunnen herinneren 
maar niet een speciale rol heeft in de zin van herinneringen opslaan zoals bij geur en zicht. Proeven is 
wel een belangrijk onderdeel omdat dit dus in contact staat met je neus en die weer gekoppeld zijn aan 
emotie. 





Bijlage 23 Mijn mooiste herinnering in zintuigen

When? 
18/03/2021

What? 
Twee van mijn mooiste herinneringen uitwerken en in een moodboards gemaakt met de focus op 
zintuigen.

Why?
Om te kijken of ik dit als methode kon gaan inzetten om er achter te komen hoe mensen hun mooiste 
herinneringen ervaren. En of ze daar hun zintuigen bij betrekken?

How?
Het beeld dat er in mijn hoofd opkomt tekenen met stift en kleur op een A4. Deze aanvullen met 
kranten knipsels en andere plaatjes. Niet alleen hoe het er uit ziet maar ik teken er ook bij hoe het ruikt, 
wat ik vaak eet een drink. Hoe dingen voelen etc. 

Resultaten 
Twee moodboards waarin mijn herinneringen visueel gemaakt zijn. Je ziet de visuele onderdelen die je 
kan zien met je ogen. Maar je ziet ook hoe dingen ruiken, horen  en voelen.





Bijlage 24 Programma van eisen 

When? 
18/03/2021

What? 
Programma van eisen opgesteld

Why?
Zodat ik met wat mede studenten de methode Crazy Eight kon doen en ik voor mezelf duidelijk had 
wat ik wil als eind concept. 

How?
Meerdere vragen beantwoorden over de eisen van mijn concept en eind product. 

Resultaten 
Zie Programma van Eisen

Programma van eisen
Voorbereiding Crazy Eight 

Naam: 

1. Hoofdvraag: 
Op welke manier kan ik door zintuigelijke elementen toe te voegen, herinneringen van naasten van 
mensen met een progressieve ziekte, ervaarbaarder en waardevoller maken?

2. Probleemstelling: 
Herinneringen koppelen we aan tastbare spullen. Wanneer we daar dan naar kijken of voelen denken 
we terug aan die ene mooie herinnering. Maar we kunnen ook iets specifieks ruiken waardoor we weer 
helemaal worden meegenomen naar die ene plek, persoon of gebeurtenis. Deze herinnering hebben 
wij ervaren met onze ogen, maar ook met al onze andere zintuigen. Ik wil een tool ontwerpen zodat 
mensen bewust worden van hun zintuigen en dus meerdere elementen gaan prikkelen tijdens het 
ervaren van zo’n herinnering. Dus hoe rook deze mooie herinnering, hoe voelde, proefde of klonk het? 
En hoe zouden we deze elementen kunnen vangen, zodat ze dit later kunnen pakken en hun mooie 
herinnering zintuiglijker kunnen beleven. 

3. Doel 
a. Wat moet het kunnen doen?
Zintuigen om meerdere vlakken prikkelen en dus moeten mensen dit zelf kunnen vangen zodat ze dit 
later kunnen doen.
b. Wat moet het juist niet?
Een houten doos worden waar je spullen in stopt en dit dan eruit kan halen en aan kan voelen. Of een 
boek, dat bestaat al. 
c. Welk resultaat moet het kunnen leveren?
Herinneringen later met meerdere zintuigen kunnen beleven. 
d. Welke oplossingen zijn er al?
Boeken met foto’s en verhalen
koffers waar je spullen in doet
dozen waar je dingen in kan stoppen en het een herinneringbox noemen
kookboeken met eten van vroeger



Ring met as erin
Souvernirs van een traan 
Kleed van kledingstukken 

4. Eisen 
a. Wat is het budget?
Ja… Als ik maar 1 concept hoef uit te werken is dat makkelijker dan als ik er 5 wil doen. Maar het moet 
wel getest worden. Volgens school is €1000,- niet gek maar vind het wel veel. 
b. Soort materiaal?
Natuurlijke materialen gecombineerd met nieuwe technologie. 
c. Zijn er eisen strijdig aan elkaar?
Die komen nog denk ik 

5. Extra info (technisch/fysiek/online etc.) 
Ik wil iets technisch koppelen aan een fysiek concept die je echt kan vast houden en dus tastbaar is. 
Liefst geen app maar dat zou wel als aanvullen kunnen zijn voor geluid of foto’s. 



Bijlage 25 Herinneringen moodboard test 3D

When? 
20/03/3021

What? 
Herinneringen moodboard maken met twee studiegenootjes en mijn zusje

Why?
Zodat ik inzichten krijg in hoe deze mensen hun herinneringen visualiseren en wat ze nog herinneren 
over de geur die ze daar aan koppelen.

How?
Allemaal verf spullen, canvas en allemaal gekke voorwerpen en structuren op tafel leggen en ze laten 
maken.

Resultaten 
Het is bijzonder dat ze alle drie een herinnering hebben gekozen die ze vanaf hun jeugd al hebben en 
elk jaar opnieuw ervaren. Iets waar ze zijn opgegroeid en nog steeds komen. Ook noemen ze beide de 
geur en het gevoel van de omgeving op je huid. De geluiden spelen mee en het zicht is natuur. Wat ook 
bij alle drie overeen kwam is dat het momenten zijn dat ze weg uit de maatschappij zijn en daar op dat 
moment geen druk van ervaren. Ook zijn ze met vrienden en familie en geven ze aan tot rust te komen. 
Wanneer ik vraag of ze dat moment niet in hun dagelijks leven kunnen stoppen met de onderdelen van 
de zintuigen die ze noemden gaven ze aan dat dat niet werkt. Dat moment is echt dat moment, en kan 
je lastig nabootsen. Het mooiste is om er aan terug te denken, meer verlangen. En dan extra genieten 
als dat weer kan. 





Bijlage 26 Helikopter View Onderzoek

When? 
21/03/2021

What? 
Als een helikopter boven mijn onderzoek gaan vliegen en kijken wat ik aan het doen ben, waar ik sta en 
waar ik heen wil.

Why?
Omdat het voelde alsof ik een beetje in de informatie aan het verdrinken was en van mijn doel afweek. 

How?
Door even los te laten en heel mijn dummy vanaf het begin door te nemen. Daarna mijn doelgroep 
kritisch bekeken en mijn geciteerde onderdelen uit mijn deskresearch doorgenomen.

Resultaten 
Mijn doelgroep, de naasten van mensen met een progressieve ziekte, die zijn al bewust. Ik moet hun 
wijsheid en ervaring gebruiken om de mensen die nog niet bewust zijn bewust te maken om hun 
herinneringen vast te leggen. Dit wil ik doen door mensen hun herinneringen multizintuiglijk vast te 
laten leggen. Ook heb ik ervoor gekozen dat ik mijn doelgroep los laat en voor iedereen iets ontwerp. 
Mijn doel is in dit onderzoek belangrijker dan het bepalen van een doelgroep. Herinneringen maken 
en koesteren hoort bij elke leeftijd, het goed vastleggen daarvan is zelf het belangrijkste, alleen komen 
we daar pas later achter. Als het eigenlijk al te laat is. 





Bijlage 27 Crazy Eight Methode

When? 
23/03/2021

What? 
De methode Crazy Eight samen met 4 andere studiegenootjes.

Why?
Zodat we richting concepten gaan denken en het dus een vorm gaat krijgen. Na heel veel deskresearch 
is het fijn om even wat visueel te maken en lekker te schetsen.

How?
Vanuit het programma van eisen pitchte iedereen om de beurt hun onderzoek en eisen. Daarna 
vouwden we een A4 vel in 8 delen en werd er een timer gezet van 13 minuten. Het doel was om 
binnen die tijd 8 concepten te verzinnen voor elk onderzoek. Na die 13 minuten lichtte iedereen 
zijn concepten toe en mocht de desbetreffende persoon de concepten mee nemen. Daarna ging de 
volgende. 

Resultaten 
5x 8 concepten die ieder heel anders zijn maar wel binnen jouw hoofdvraag iets oplossen of 
aankaarten. Heel inspiratie vol en leuk om zo ieder zijn inbreng te zien. Later alle concepten nog even 
bekijken om te zien of er een paas passende tussen zitten. 







Bijlage 28 Focus Groep 

When? 
25/03/2021

What? 
Gesprek met vijf mede studenten over herinneringen en het ervaren daarvan.

Why?
Zodat ik inspiratie op kan doen en hoor hoe zij bepaalde dingen ervaren. Ook hoe ze over dingen 
denken of hoe ze al bepaalde dingen vastleggen.

How?
Gerichte vragen stellen en verder heel veel luisteren naar wat er gezegd wordt.

Resultaten 
Heel veel ideeën over hoe je multizintuiglijk je herinneringen kan vast leggen. En verhalen over mooie 
momenten. Ook leuk hoe zij als jongere dingen vastleggen of bijhouden en hoe zij herinneren. Een 
interessante vraag was ook wanneer je momenten herinnerd en hoe je dat proces wilt doen. Verder 
bestaande dingen die te maken hebben met herinneringen en zintuigen die naar boven kwamen. 



Bijlage 29 Onderzoek Opslaan van geur

When? 
26/03/2021

What? 
Onderzoek of je geur kan opslaan en hoe het werkt.

Why?
Zodat ik inzichten krijg in wat er mogelijk is met geur aangezien dat het zintuig is waar ik me naast het 
zicht op wil focussen.

How?
Deskresearch naar geur en hoe mensen dit vangen.

Resultaten 
Geur zijn moleculen en vervliegen. Ook ruikt een geur in het begin (de topnoot) anders dan na een 
bepaalde tijd. Dan komt namelijk eerst het hart en daarna de font pas. Geuren worden ook aangetast 
door externe factoren zoals huidvet en bacteriën in de lucht. Het is dus vrijwel onmogelijk om geuren 
te vangen en voor een lange tijd op te slaan. Er zijn wel oplossingen om geur op te roepen voor een 
bepaalde tijd en die op te slaan. Zoals geur stickers in tijdschriften en Geurinkt in pennen of voor 
merken. 
Ik heb een afspraak gemaakt bij Scents, de grootste geurkaarten importeur van de Benelux. Zij leveren 
Yankee Candle, WoodWick, Edwin Jagger en Millefiori. 



Bijlage 30 Methode Thinking Aloud

When? 
25/03/2021

What? 
Twee studenten die ik hardop heb laten denken over herinneringen en het bijhouden daarvan. De ene 
is haar vader vorig jaar verloren aan longkanker, de andere woont op zichzelf en houd een boek bij van 
mooie momenten met haar vriend sinds 2018. 

Why?
Om inzichten te krijgen in hun bewustzijn van het herinneringen opslaan.

How?
Door ze hardop te laten vertellen over hun ervaringen, gedachtes, doen en laten. 

Resultaten 
Twee hele andere gesprekken waarbij ik ben gaan nadenken over de manier waarop we herinneren. 
En de tijd wanneer we dat doen. Je hebt niet altijd zin om dingen te herinneren, want er zijn veel 
positieve momenten maar ook zeker negatieve. Ook hoe er een boek wordt bijgehouden met allemaal 
momenten, foto’s en spulletjes die erbij in het boek passen. Allemaal onderdelen om later helemaal 
terug te komen in dat moment. 



Bijlage 31 Brainstorm Latente behoefte

When? 
26/03/2021

What? 
Brainstorm sessie 

Why?
Om inzichten te krijgen in onze latente behoeftes van het multizintuiglijk opslaan van onze 
herinneringen.

How?
Door in gesprek te gaan bij ons aan de eettafel over die latente behoefte

Resultaten 
Vanuit dit gesprek is de kans aanwezig dat het een latente behoefte is, alleen is dat niet alleen bij de 
naasten van mensen met een progressieve ziekte. Dit is bij iedereen zo. Oudere mensen geven aan dat 
we dingen moeten opslaan voordat we ze vergeten. 



Bijlage 32 Vraag instagram Waardevolle spullen

When? 
18/02/2021

What? 
Marktonderzoek herinneringen nabestaanden 

Why?
Zodat ik weet wat er al op de markt is op dit gebied en wat hierin nog mist.

How?
Sites bezoeken en producten bekijken die helpen mensen herinneren. Deze uitprinten en in mijn 
dummy geplakt zodat ik alles kon analyseren

Resultaten 
Het is allemaal of heel persoonlijk, met onderdelen van de overledene erin. Of het is iets dat je zelf 
samenstelt en ervoor zorgt dat je je eigen herinneringen koestert aan die persoon. 



Bijlage 33 Analyse methode fotocollage Fotoboeken

When? 
26/03/2021

What? 
Nieuwe analyse van mijn methode naar de fotoboeken

Why?
Om te zien of er verbanden liggen tussen de emotioneel waardevolle objecten.

How?
Analyseren, verbanden leggen en conclusies trekken

Resultaten 
Babyboeken worden als zeer waardevol beschouwd. Dit komt omdat dit een periode is die wij zelf als 
mensen later niet kunnen herinneren. Voor ouders gaat deze periode zo snel dat ze het vastleggen en 
er later nog eens in kunnen kijken. Ook zodat hun kinderen later zelf de periode kunnen bekijken die 
we niet meer herinneren of bewust meemaken. 
Gewone fotoboeken zijn al voor een hele lange periode onderdeel van ons leven. Vroeger dagboeken, 
poezieboekjes en plaatjes. Later camerarollen die je moest laten afdrukken en die je dan in een boek 
plakte. Ook hebben we nog dia’s gehad en nog wat later videobanden. Op dit moment kunnen mensen 
zo makkelijk zo veel foto’s maken en op een cloud zetten dat we door de bomen het bos niet meer zien. 
Mensen geven aan het ook heel veel werk te vinden om alles uit te zoeken. En dat terwijl de behoefte er 
is om het in een boek vast te leggen. 
Fotoboeken en foto’s zijn ook de dingen die mensen als eerst naast levende organisme mee zouden 
nemen als het huis bijvoorbeeld in de fik zou staan. 

In foto’s zitten ook de vijf onderdelen van emotionele waarde. Herinneringen, liefde, trots, tijd en 
functie. 



Bijlage 34 Quick Sketch Methode

When? 
01/04/2021

What? 
Snel wat schetsen van ideeën 

Why?
Om even wat praktisch onderzoek te doen en het idee op papier te zetten.

How?
Snel schetsen wat er in me op komt en daarna onderbouwen en uitleggen met tekst.

Resultaten 
Idee staat op papier en ik kan verder met waar ik mee bezig was omdat het nu uit mn hoofd is. Altijd 
handig om later nog eens naar te kijken. 





Bijlage 35 Tijdlijn Reminiscentie Visualisatie 
onderzoek

When? 
06/04/2021

What? 
Getekende tijdlijn met beschrijven van een onderzoek genaamd Reminiscentie.

Why?
Zodat ik het visueler beter begrijp en daar wat mee kan doen.

How?
Het onderzoek goed doorlezen en tussendoor aantekeningen maken en dingen citeren. En later deze 
info verwerken en in een tijdlijn zetten, ik ben een beelddenker en vind het fijn om zulke informatie 
visueel voor me te zien. 

Resultaten 
Een tijdlijn waarin je op de X as de leeftijd hebt en de Y as hoe goed je herinneringen opslaat en 
herinnert. Van 0 tot 5 weet je vrijwel niks en bouwt dat langzaam op. Vanaf 8 jaar onthou je heel erg 
veel en van 10 tot 25 jaar herinner je het meest van je hele leven. Daarna bouwt dat af tot de leeftijd van 
35 waarna je heel weinig opslaat. Daarna kom je in je recente herinneringen die je op korte termijn nog 
goed zult herinneren maar later niet meer. 
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Bijlage 36 Uitschrijven Doelgroep

When? 
07/04/2021

What? 
Uitschrijven van mijn doelgroep

Why?
Ik wist waarom ik mijn doelgroep wilde laten vallen alleen kon ik het niet helder en scherp uitleggen. 
Ik heb dus alle deskresearch en onderzoeken erbij gepakt en voor mezelf een A4 vol geschreven met de 
uitleg van mijn keuze. Zodat ik dit helder op papier heb en deze keuze inzichtelijk is. 

How?
Uitschrijven van mijn keuze om mijn doelgroep te laten vallen op papier.

Resultaten 
Een heldere uitleg voor mijn keuze die ik kan verantwoorden. 



Bijlage 37 Mooiste herinnering gesprekken

When? 
06/04/2021

What? 
Gesprekken over je mooiste herinnering

Why?
Om inzicht te krijgen in hoe mensen dat ervaren en welke aspecten ze dan als eerste noemen. Ook de 
dingen die veel indruk hebben gemaakt en welke zintuigen daarin een rol spelen. 

How?
Verschillende vragen stellen:
 1. Wat is je mooiste herinnering?
 2. Hoe en wanneer denk je daar aan terug?
 3. Welke geur, geluid, gevoel koppel je daar aan?
 4. Wanneer heb je behoefte aan een terugblik van herinneringen?

Resultaten 
 1. Wat is je mooiste herinnering?
Lotte: Dat dagje strand met het hele gezin toen papa er nog was.
Rosa: Werkweek Rome waar ik Lars mijn huidige vriend heb ontmoet.
Doortje: Toen we met een kater naar de Efteling gingen met twee vriendinnen en twee   
vrienden. Dit is ook de dag dat ik mijn huidige vriend heb ontmoet.
Sarah: Onze vakantie in Denemarken met de hele familie. Daar wilde ik ook graag heen.

 2. Hoe en wanneer denk je daar aan terug?
Lotte: Warm, liefdevol en gezellig. Door het warme weer zoals vandaag denk ik terug aan die dag. Ik 
heb daar helemaal weer zin in en ik wordt er gelukkig van.
Rosa: Met heimwee alleen zou het niet nog eens kunnen. Het was zo speciaal en nieuwe dat een 
tweede keer anders zou zijn. Ik kreeg die vakantie ook verkering. 
Doortje: Als ik de Efteling weer zie of als ik een terugblik krijg op Snapchat of Instagram dat denk ik 
daar aan terug.
Sarah: Door ale fotoboeken die je hebt en door de terugblikken van Google enzo. 

 3. Welke geur, geluid, gevoel koppel je daar aan?
Lotte: Zee lucht en dat zoute. Zeemeeuwen, de zee en de wind.
Rosa: Limoncello, daar heb ik dat voor het eerst op. Ook de geur van pizza en een speciaal liedje van 
Avicii die toen uitkwam en we heel de vakantie hebben gedraaid. En een grapje van ons met het liedje 
Mag ik dan bij jou van Claudia de Brei
Doortje: De parfum van Xavie. Als die op is geef ik die ook altijd aan hem. En het muziekje van de 
Efteling alleen dan de hardcore versie. Omdat we die de dag ervoor hoorde dachten we kom we gaan 
naar de Efteling. 
Sarah: Het eiland en het huisje, dus de zoute lucht en de zee. Het geluid van de zee en het water. 

 4. Wanneer heb je behoefte aan een terugblik van herinneringen?
Lotte: Wanner ik dei geur ruik, denk ik altijd terug aan dat moment. Of als ik er behoefte aan heb zoals 
vandaag dat het mooi weer is en ik naar buiten wil.
Rosa: Als ik de geur van Limoncello ruik.
Doortje: Als ik die herinnering op Snapchat krijg.
Sarah: Ja gewoon als ik die zeelucht ruik en die kou op je gezicht. 





Bijlage 38 Bewustwording Zijn we dat wel?

When? 
06/04/2021

What? 
Sticker met de vraag; 
Ben je bewust bezig met het koesteren/bewaren van mooie herinneringen? Ja of Nee 
Hoe komt het dat je daar zo bewust van bent?

Why?
Om te kijken of mensen wel bewust bezig zijn en hoe ze dat doen.

How?
Vraag te stellen

Resultaten 
76% van de mensen is er bewust mee bezig en 24% niet. Dit vond ik een verassende uitslag omdat ik 
merk dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn. Ze leven maar en ze maken wel foto’s maar verder 
doen ze er weinig mee, met natuurlijk wat uitzonderingen. 
Veel mensen geven aan dat het door hun persoonlijke ervaringen komt: 
 - ze bang zijn om dingen te vergeten. 
 - Het leven kan zo voorbij zijn 
 - Er is al zoveel ellende 
 - Het leven gaat heel erg snel 
 - Waardering voor momenten omdat we in een lockdown zitten.

Ik denk dus vanuit alle gesprekken dat mensen wel bewust zijn van de momenten. Alleen niet hoe ze 
het vast leggen. Ze willen het graag goed opslaan, maar of dat echt gebeurt is een interessante vraag. 





Bijlage 39 Deskresearch koppelen Geur

When? 
08/04/2021

What? 
Deskresearch koppelen geur

Why?
Het was zoveel informatie dat ik geen inzichten meer had ik wat nou bij welk onderzoek hoofde.

How?
Ik heb dus alle belangrijke info geciteerd en even bij elkaar geschreven zodat dat wat overzichtelijker 
werd. 

Resultaten 
Veel waardevolle informatie zodat ik mijn keuze voor geur goed kan onderbouwen. 



Bijlage 40 Uit het hoofd Vragen

When? 
01/04/2021 - 20/04/2021

What? 
Vragen die afgelopen dagen in mijn hoofd kwamen op een apart vel geparkeerd.

Why?
Zodat ze uit mijn hoofd zijn, ik ze niet hoef te onthouden en er later op terug kan kijken. 

How?
Alle losse gedachtes en vragen op een vel zetten en ze daar letterlijk even laten staan tot je ruimte en 
tijd hebt om ze te behandelen. 

Resultaten 
Een rustig leeg hoofd voor de dingen die ik aan het doen was en een mooi lijstje met vragen die ik 
straks kan gaan beantwoorden. 



Bijlage 41 Onderzoek Nostalgie

When? 
07/04/2021

What? 
Onderzoek naar nostalgie

Why?
Ik kwam in het boek dat ik aan het lezen was, De kunst van herinneringen maken, een stuk tegen over 
nostalgie en wat dat doet met mensen vanuit het onderzoek van The Happiness Institute. 

How?
Deskresearch

Resultaten 
Weetjes over nostalgie en wat dat losmaakt bij mensen. Het geluk dat we ervaren en op een positieve 
manier naar het verleden kijken. We voelen ons er geliefd door en het is een universeel iets. 



Bijlage 42 Keuzemoment Onderbouwing

When? 
07/04/2021

What? 
Conclusies en keuzes uit het beantwoorden van mijn deelvragen die ik dus in mijn concept wil hebben 
onder elkaar gezet.

Why?
Om zo een helder beeld te krijgen van de keuzes die ik heb gemaakt en wat er in mijn concept moet. 

How?
Terugblikken en conclusies trekken vanuit informatie en data.

Resultaten 
Keuze voor een analoge foto omdat daar nostalgie in zit, het is tastbaar en de vijf onderdelen van 
emotionele waarde zitten erin. De geur die ik er aan wil koppelen door meerdere wetenschappelijk 
onderbouwde redenen. En de keuze voor het hebben van geen specifieke doelgroep. 



Bijlage 43 Psychologische tijdlijn Herinneringen deel 
1

When? 
12/04/2021

What? 
Psychologische tijdlijn van een moment dat een herinnering wordt concept 1.

Why?
Om zo in kaart te brengen wat er gebeurt, wat mensen voelen, denken, zien, horen, ervaren en doen. 
Wat er daarna gebeurt en waar ze behoefte aan hebben wanneer ze het willen herinneren. En op welk 
deel van de tijdlijn mijn concept moet zitten om zijn doel te bereiken. Namelijk een herinnering later 
multizintuiglijk kunnen ervaren. 

How?
Alles in een lijn opschrijven en visualiseren.

Resultaten 
Een eerste concept voor de psychologische tijdlijn. 



Bijlage 44 Empathy map Herinneringen maken

When? 
13/04/2021

What? 
Empathy map

Why?
Om zo bewust te worden van gedachtes en alle andere onderdelen.

How?
Empathy map tekenen en invullen vanuit de kennis die is opgedaan door alle gesprekken en 
interviews. 

Resultaten 
Een lijst met allemaal onderdelen waar ik later rekening mee moet gaan houden. 



Bijlage 45 Concept methode geur Korte termijn

When? 
13/04/2021

What? 
Concept voor een methode uitgewerkt.

Why?
Om te kunnen testen of mensen op de korte termijn geuren kunnen toevoegen aan hun dagelijkse 
leven en mooie spontane momenten. Waarna ze die geur kunnen opslaan zodat ze die later kunnen 
herinneren. 

How?
Het uitschrijven wat ik wil weten en hoe ik dat kan gaan doen. 

Resultaten 
Concept voor de methode 
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Bijlage 46 Context map Gebruikers

When? 
14/04/2021

What? 
Context map

Why?
Omdat er een verschil zit tussen wat de mensen zeggen, denken, doen en wat ze eigenlijk weten en 
voelen en dromen. 

How?
Door de interviews te analyseren en gesprekken terug te luisteren. Zag ik dat mensen graag alles 
willen bijhouden en er bewust van zijn. Maar uiteindelijk komt het er weinig van dat ze het allemaal 
bijhouden is een fotoboek bijvoorbeeld. Dit heb ik dus ik die driehoek gezet. 

Resultaten 
Een mooi doel om naar toe te werken, wat mensen eigenlijk weten, voelen en dromen. Zorgen dat ze 
dat echt gaan en kunnen doen. 



Bijlage 47 Analsye Midterm assessment

When? 
14/04/2021

What? 
Analyse feedback mid-term Assessment 

Why?
Zodat ik deze feedback goed begrijp en er wat mee kan doen.

How?
Door het gesprek terug te luisteren en de belangrijke momenten uit te schrijven.

Resultaten 
Het positief terug kijken op dit moment waarin ik wat stappen terug moet zetten, zodat ik terug 
naar de basis ga en later die stappen weer vooruit kan zetten. Zodat mijn eindconcept nog beter en 
waardevoller zal zijn. 



Bijlage 48 Geuren opslaan Deskreserach

When? 
16/04/2021

What? 
Deskresearch naar manieren hoe geur opgeslagen kan worden.

Why?
Omdat dit het ultieme doel zou zijn binnen mijn concept, geuren opslaan zodat je die later nog kan 
ruiken.

How?
Onderzoek te doen naar de neus en hoe geuren werken. Daarna zoeken of er al bedrijven of 
wetenschappers zijn die dit hebben geprobeerd. Door daarna in te schatten of dit voor mij haalbaar is 
en voor de mensen om mij heen later in het concept. 

Resultaten 
Er zijn verschillende methodes om geur te vangen maar het is onmogelijk om binnen deze 20 weken 
iets te ontwerpen dat geur letterlijk kan vangen zodat je dit na een jaar of tien jaar nog hetzelfde terug 
kan ruiken. Er moet dus iets anders bedacht worden waardoor mensen bewust van geur worden. 



Bijlage 49 Begrijpen wetenschappelijk document 
Nobelprijs winnaars Axel en Buck

When? 
17/04/2021

What? 
Analyseren, lezen en begrijpen van hun wetenschappelijke ontdekking

Why?
Omdat dit belangrijk is voor het onderzoek zodat ik begrijp hoe geuren worden opgeslagen in de 
hersenen. 

How?
Doordat er in dit document enorm veel lastige biologische en Latijnse woorden gebruikt worden 
snapte ik niet zo goed wat ze ontdekt hadden. Door de samenvatting ervan te vertalen en met de oude 
BiNaS van de havo heb ik ontrafeld wat ze hadden ontdekt. Hierna heb ik dit in mijn eigen woorden 
gezet en een vergelijking gemaakt met een soep en ingrediënten zodat het voor de lezers straks 
makkelijker is om te begrijpen. 

Resultaten 
Een stuk tekst waarin ik makkelijk heb uitgelegd wat ze hebben ontdekt. 



Bijlage 50 Concepten schetsen geur 

When? 
17/04/2021

What? 
Schetsen voor concepten aan de hand van de kennis die ik toen had

Why?
Om uit de deskresearch te komen en mijn kennis in een concept toe te passen.

How?
Door snel te schetsen en zo veel mogelijk verschillenden ideeën zoeken.

Resultaten 
Schetsen 











Bijlage 51 Onderzoek materialen geur

When? 
18/04/2021

What? 
Onderzoek naar wat voor materialen geur kunnen opnemen en hoe je geur kunt vangen. Daarna ben 
ik langs geweest bij Scents, zij leveren geurkaarsen en autoparfum aan de hele Benelux, hier kreeg ik 
geurkaarten mee voor de volgende methode. 

Why?
Omdat dit een onderdeel zou zijn die ik in mijn concept wil hebben.

How?
Deskresearch en testen met parfum op kleding

Resultaten 
geuren zijn bijna niet te vangen in een moment.







Bijlage 52 Methode woord, plaatje geur

When? 
19/04/2021

What? 
Methode woord, foto, geur waarna ik in gesprek ga over de geuren en de herinneringen die bij de 
mensen opkomen. 

Why?
Om meer inzicht te krijgen in de herinneringen die bij mensen opkomen in woorden, beelden en 
daarna in geur. 

How?
Door ze drie dezelfde dingen te laten ervaren waar ze steeds hun associaties, gedachten en 
herinneringen bij op moesten schrijven. Dit heb ik gedaan met verschillende dingen, bloemen, 
chocola, kokos, zee en tropisch fruit. 

Resultaten 
Bij de woorden en de plaatjes waren het oppervlakkige antwoorden met soms wat verhalen. Maar bij 
de geuren begonnen mensen enthousiast te vertellen over hun ervaringen met die geur en waar het 
hun aan doet denken. 



Bijlage 53 Marktonderzoek geur

When? 
20/04/2021 

What? 
Onderzoek naar bestaande kunstwerken over geur

Why?
Zodat ik weet wat er al bestaat en waar ik nog iets in kan betekenen. 

How?
Door te kijken naar hun vorm van presentatie en uitwerking van de boodschap en het concept. 

Resultaten 
Inspiratie en motivatie om er echt een tof concept van te maken. 





Bijlage 54 Locaties Herinneringen 

When? 
19/04/2021

What? 
Onderzoek locatie herinneringen 

Why?
Om te zien op welke locaties mensen herinneringen maken en bewaren.

How?
Door een vraag te stellen waar ze dat doen. 

Resultaten 
Het was een te gerichte vraag waardoor ik op locaties kwam, wat het doel ook was. Alleen ik kreeg er 
een andere inzicht uit, de locatie is niet het belangrijkste van de herinnering. Dat is de ervaring en de 
mensen, waar de locatie bij meespeelt. Uiteindelijk ga ik deze informatie wel bewaren en gebruiken 
om mijn concept in te gaan zetten. 



Bijlage 55 Gesprek Tobias Baeten multizintuiglijk 
maken van exploratie

When? 
21/04/2021

What? 
Gesprek Tobias

Why?
Ik had het idee om mijn exploratie multizintuiglijk te maken door er geluid aan toe te voegen. 

How?
Ik heb met hem de mogelijkheden besproken en gekeken hoe relevant het was. 

Resultaten 
Het idee was heel erg leuk, alleen in de uitvoering is het makkelijk te doen maar minder relevant. Nu 
heb ik ervoor gekozen om wat testjes in te doen die mensen tijdens het lezen kunnen doen, zodat ze 
tijdens het lezen leren door hun zintuigen te gebruiken. 



Bijlage 56 Survey herinneringen en zintuigen

When? 
22/04/2020

What? 
Online vragenlijst opgesteld over foto’s, herinneringen, zintuigen en bewustwording

Why?
Om hier misschien nieuwe inzichten uit te kunnen halen

How?
Door overige vragen en info die ik miste in een vraag op te stellen en deze te verspreiden onder 
mensen om mij heen. 

Resultaten 
Uiteindelijke heb ik ervoor gekozen om geen foto’s te gebruiken, de vragen die hier over gingen waren 
dus irrelevant. Wel was er een patroon onder de mensen onder de dertig en boven de dertig. Na 
een analyse met de kennis die ik heb kon ik daar een conclusie en resultaat uit trekken. Mensen die 
analoog zijn opgegroeid hechten weinig waarde aan dingen maar meer aan de momenten. De mensen 
onder de dertig die digitaal zijn opgegroeid zijn vooral bang om hun herinneringen te vergeten. 











Bijlage 57 Gesprek diepgang Pierke 

When? 
29/04/2021

What? 
Brainstorm sessie waarom we bang zijn om dingen te vergeten 

Why?
Om er achter te komen waarom we bang zijn om dingen te vergeten.

How?
Huilen, terugblikken en naar jezelf durven te kijken. En dit daarna uitschrijven en terugkoppelen naar 
andere. 

Resultaten 
Zie hoofdstuk diepgang exploratie. 



Bijlage 58 Analyse opdracht ‘ik ben niets’ 

When? 
10/05/2021

What? 
Analyse opdracht minor 

Why?
Om te zien wat de achterliggende gedachte en koppeling is tussen het niets zijn zonder herinneringen 
en je leven lang vechten om iets te zijn.

How?
Aantekeningen les nog een keer doornemen. 

Resultaten 
Een mooi inzicht over wat het niets zijn betekend en hoe zich dat uit. 



Bijlage 59 Vorm en materiaal onderzoek

When? 
01/05/2021

What? 
Schetsen, vorm onderzoek en materialen 

Why?
Om een vorm voor mijn concept te vinden 

How?
Zoeken naar vormen, inspiratie halen uit de natuur en de lucht en gewoon tekenen. 

Resultaten 
Een vorm met materiaal 



Bijlage 60 Ruiken door te denken

When? 
30/04/2021

What? 
Vraag; Denk aan een locatie, persoon of herinnering. Kun je je die geur herinneren?

Why?
Om te zien of mensen een geur kunnen herinneren naast de 1/3 mensen die geuren ruiken door er aan 
te denken. 

How?
De vraag stellen aan verschillende mensen en met hun in gesprek gaan. 

Resultaten 
Er zijn een paar mensen die de geur kunnen ruiken, zoals Caro Verbeek al aangaf. De rest kan tegen 
mijn verwachting in vaak wel denken hoe ene geur ruikt. Wanneer ze aan een moment denken kunnen 
ze de geur in beelden door de omgeving die daar was. Aten ze pizza, dan weten ze hoe die pizza rook 
en kunnen ze dat visueel inbeelden. Mensen die het kunnen ruiken zouden die pizza bijna weer in hun 
neus kunnen ruiken. Wanneer je dus de geur met het beeld opgeslagen hebt zou je door het beeld dat 
je nog hebt en de geur die je rook wel weten hoe het toen was. Wanneer je daarna de echte geur weer 
ruikt door iets zou alles nog sterker als herinnering terug komen. 



Bijlage 61 Customer Journey concept
When? 
04/05/2021

What? 
Rij van tekeningen en gedachtes die mensen zouden kunnen hebben tijdens het gebruik van mijn 
concept. 

Why?
Om zo inzichtelijk te krijgen wat ze doen en denken, wat daar fout zou kunnen gaan of wat er beter 
zou moeten. En om latere problemen vast voor te zijn, en te kijken waar er interactie toegevoegd kan 
worden. 

How?
Door te tekenen, te schetsen, hardop de denken en de mensen om mij heen daarop te laten reageren. 

Resultaten 
Zie beeld. 



Bijlage 62 Schetsen interactie

When? 
08/05/2021

What? 
Vormen van interactie onderzoeken en schetsen

Why?
Om te zien in welke vorm er interactie mogelijk is in het concept. 

How?
Situaties schetsen 

Resultaten 
Een duidelijk plan voor de interactie binnen het concept. 



Bijlage 63 Uitwerken plan houtbewerking

When? 
08/05/2021

What? 
Schetsen en oefenen houtbewerking en hout draaien 

Why?
Zodat ik weet wat er mogelijk is en nu daar al op kan gaan anticiperen.

How?
Oefenen op een draaibank en schetsen maken hoe ik het wil doen

Resultaten 
Plan voor de volgende vijf weken 



Bijlage 64 Customer Journey

When? 
11/05/2021

What? 
Schetsen van de interactie en tijdlijn die mensen doorlopen met mijn concept

Why?
Om te zien of alles werkt zoals ik zou verwachten en ik dit kan vergelijken met de test volgende week.

How?
Schetsen maken van de verwachte situatie.

Resultaten 
Een scenario schets van de stappen die gaan komen. 



Bijlage 65 User Journey 

When? 
12/05/2021

What? 
User Journey van de keuzes en afwegingen die er bij het openmaken van het potje kunnen zijn. 

Why?
Om zo inzicht te krijgen in het concept en of het zou werken hoe ik dat zou willen.

How?
Alle keuzes op te schrijven en daar een flowchart van te maken.

Resultaten 
Inzichtelijk welke mogelijke keuzes er zullen zijn.



Bijlage 66 Experiment klei en epoxy

When? 
13/05/2021

What? 
Vormen onderzoek met klei en materiaal onderzoek met epoxy

Why?
Om vast te zien hoe ik de bovenkant van het potje kan gaan realiseren. 

How?
Vormen kleien en Epoxy maken en in een mal gieten.

Resultaten 
Epoxy mallen en een concrete vorm voor het eindconcept 

Zie document



Bijlage 67 Reacties Low-fi prototype potje geur

When? 
08/05/2021

What? 
Vijf potjes met het concept aan een familie meegegeven die een week naar Limburg op vakantie gingen 
om te testen wat ze van het concept vonden. Een week later wat vragen opgestuurd om te zien wat ze 
ervan vonden en of het werkt.

Why?
Om te testen of het concept doet wat ik hoop dat het zal doen en dus het doel bereikt en de hoofdvraag 
antwoord. 

How?
Potjes meegeven met het concept en later feedback vragen. 

Resultaten 

Bericht: 
Goeiemorgen, hopelijk is iedereen weer een beetje in het werk ritme gekomen na een heerlijke week 
in Limburg. Ik heb bij jullie een low-fy prototype uitgezet en daar zou ik graag wat vragen over stellen. 
Vanuit het concept gaan ze er zo uit zien, kun je je geuren en herinneringen sparen door ze op elkaar te 
stapelen en gaan ze licht geven als ze bij een andere herinnering in de buurt komen. 
Jullie mogen gewoon de antwoorden op deze vragen typen/mailen of inspreken. 
1. Wat vind je van het oorspronkelijke concept dat je je geur vangt en opbergt? 
2. Zou je de herinnering ooit open maken, met het besef dat de geur dan vervliegt? 
3. Kan je je nu herinneren hoe die geur daar rook toen je hem even “bewust” in het potje deed? 
4. Zou je als je deze potjes tegen zou komen op andere locaties, meer potjes willen en die sparen? 
5. Heb je een naam voor dit concept? 
6. Heb je nog feedback of feedforward waar ik aan moet denken tijdens het verder door ontwikkelen 
van dit concept? 
7. Waar zou jij hem neerzetten? 
Mega bedankt voor de moeite en jullie hulp!!!

Antwoord Tim: 

1. Leuk, op deze manier zal ik meer bezig zijn met het opslaan van bepaalde herinneringen
2. Hangt van de herinnering af, maar ik denk het niet. Als ik hem dicht laat zal ik het idee hebben 
dat die daar blijft. Net als een schatkist alleen andersom. Ik weet wat er in zit en zou dat graag willen 
bewaren. 
3. Ja en met andere herinneringen zoals een week Barcelona weet ik niet meer. Daar rook het naar gras 
en koeienpoep.
4. Jaa als ze verschillende vormen en kleuren hebben zeker!
5.nee sorry
6. Nee eigenlijk niet, als die interactie gaat werken denk ik dat het een nog waardevoller object zal zijn. 
7. op de 10 grootste bezienswaardigheden van Nederland en het later uitbreiden naar verder in de 
wereld of Europa

Antwoorden Hans: 
1. Best een beetje een ‘moeilijk’ concept omdat geur niet echt tastbaar is. En niet altijd een geur 
aanwezig is op de plaats die je wilt herinneren, bewaren. Zelf ben ik denk ik meer van tastbare zaken. 



2.Nee, het potje zou ik dichthouden, om de illusie van geur in het potje te bewaren. 

3. Ja, dat was de geur van bos, net na een regenbui, zo’n heerlijk frisse boslucht. 

4. Ik denk het niet, ik ben meer van tastbare zaken, zoals stenen, schelpen, zand en dergelijke.

5. Geurinneringen of odor memory’s 

6. Dit kun je eigenlijk alleen aanbieden op plaatsen waar ook echt een uitgesproken geur aanwezig is. 
Denk aan boslucht, zeelucht, grachtenlucht in een stad en dergelijke. Komt denk ik minder goed tot 
zijn recht op geurarme locaties. 

7. Op de slaapkamer. 

Antwoorden Miranda:
1. Het idee is erg leuk. Zou heel mooi zijn als dit makkelijk kon. Iedereen heeft wel een geur die aan 
vroeger doet denken.

2. Als ik zou weten dat de geur dan weg zou zijn, denk ik dat ik hem dicht zou houden. Zou het zonde 
vinden als de geur dan weg was.

3. Ja. Dat vind ik tot nu toe het meest bijzondere. Normaal let je niet bewust op de geur. Maar nu je 
bewust de geur in je opnam blijft hij in je herinnering hangen. 

4. Ik denk het wel. Zeker als ze er leuk uitzien. En je er bijvoorbeeld op kan zetten waar het luchtje 
vandaan komt. 

5. Memory box. 

6. Misschien een extra vakje voor een meer tastbare herinnering. Klein steentje, Beetje zand of zoiets. 
Met onder het doosje een plekje om de lokatie op te schrijven. Dan zou ik zeker de doosjes gaan 
sparen. 

7. Denk een mooie stapel in de open kast. Of op mijn slaapkamer. Daar staat al een pot met stenen van 
verschillende plekjes. Maar daar staat geen lokatie op. Hierdoor weet ik niet meer welke steen waar 
gevonden is. Daarom die toevoeging. Het idee van een stapel vind ik wel erg leuk. 

Antwoorden Lianne:
 1. Ik vind zelf het idee heel leuk, het is niet zo standaard want het is niet het eerste waar je 
aan denkt maar wel als je er op let iets wat je minder zal vergeten.

 2. Ik denk het niet, niet omdat ik bang ben dat het dan ‘vervliegt’ maar dat het symbolisch 
wel mooi is dat het dicht blijft.

 3. Ik kan me de geur niet direct herinneren maar wel de omschrijving dus dat ik wel nog 
weet waar het naar rook

 4. Ik zou dat best willen maar dan vooral op plekken die ook een specifieke geur hebben 
want bijvoorbeeld in een grote stad ruikt het niet altijd even lekker dan is de geur niet wat het moment 
leuk maakte.

 5. Ik ben niet zo goed in dat soort dingen bedenken maar iets van scent moment



 6. Ehm dat weet ik niet zo goed misschien ervoor zorgen dat het een grote groep aan kan 
spreken ondanks dat het een vrij abstract idee is. Maar ik denk dat je echt heel goed bezig bent!

 7. Ik heb een kastje waar veel stenen en andere souvenirs staan daar zou ik hem bij zetten 
denk ik.





Interviews

 1. Suzanne de Bruin, Tante Truida 
 2. Pierke Hulshof, zijn oom 
 3. Britt van Westen, Oma van Westen 
 4. Susanne Schneiders, herinneringen 
 5. Eliane Geurts, herinneringen 
 6. Yentl Lemmers, herinneringen 
 7. Ella, Sarah en Rosa, Focusgroep
 8. Lotte Janssen, Thinking aloud 
 9. Doortje Bot, Thinking Aloud
 10. Femke de Jong, Aad de Jong herinneringen



Interview 1. Suzanne de Bruin, Tante Truida

Oud tante Truida is helaas op 9 februari 2021 overleden aan Alzheimer

Wat voor band had je met haar? 
mijn eigen oma is haar hele leven ziek geweest dus ik heb haar nooit gekend als mijn oma. En de 
moeder van mijn moeder woonde in België, dus als we daar heen gingen dan bleven we vaak een week 
of twee weken. Dus Tante Truida was de oma waar ik altijd heen kon en die vroeg hoe het met mij ging. 
Ik heb haar altijd gezien als bonus oma, zij was er altijd voor mij. 

Wanneer kwamen jullie er achter dat ze ziek was? 
Twee jaar geleden, het is erg snel gegaan. Zo’n ziekte als Alzheimer sluipt er eigenlijk in en merk je 
in het begin niet echt. Pas als je het door hebt ga je dingen merken en vallen dingen op. Als je dan 
iets hebt verteld en 10 minuten later vraagt ze er weer naar zeg je; ‘Ja Tante Truida dat heb ik net 
ook al verteld’. Je hebt het niet door, dan opeens gaat ze heel hard achteruit en dan moet ze opeens 
opgenomen worden. Dit was vorig jaar april. 

Viel toen alles op zijn plek?
Ja, toen snapte iedereen waarom ze zo deed, dat heeft best lang geduurd. 

Heeft ze nog kinderen of andere familie die ze achterlaat?
Ze is getrouwd met Ome Wout, dit is dus nu alleen. Verder hebben ze samen drie kinderen. Twee 
daarvan had ze nog heel erg goed contact, die doen alles voor haar. En ze heeft nog een zoon maar 
daar heeft ze nu 7 jaar geen contact meer mee helaas. Ze hebben in totaal nog 2 kleinkinderen. 
Haar man heeft vanaf het moment dat ze wisten dat ze Alzheimer had echt nog meer voor haar 
gezorgd. Ook zodat ze zo lang mogelijk thuis kon blijven wonen, hij deed echt alles voor haar. Op een 
moment hebben ze ook een bed in de woonkamer gezet zodat ze echt tot het laatste moment thuis 
heeft kunnen wonen. 

Wanneer hebben jullie afscheid genomen van haar? Vaak met Alzheimer heb je al eerder van haarzelf 
en ziel afscheid genomen, terwijl haar lichaam er dan nog even is. 
Dit was 22 december 2020, toen zijn ze gestopt met de medicatie want ze was echt gewoon op. Toen 
kreeg ze de titel dat ze terminaal is, dan is de vraag hoelang ze nog heeft. Uiteindelijk is ze op 9 februari 
2021 overleden, ze heeft het dus nog best lang volgehouden. Ze is in november 85 geworden, een 
mooie leeftijd dus.

Wat voor tastbare spullen heb je nog van haar? Of iets dat je aan haar herinnerd?
Tante Truida wilde altijd voor iedereen zorgen, ze gaf dus altijd een zakcentje. Ik heb niet iets tastbaars 
zoals een kettinkje of iets dat ik van haar heb gekregen. Meer herinneringen dus. 

Wat is jouw mooiste herinnering met haar?
Haha, dit is ongeveer 4 jaar geleden, toen lag ome Wout in het ziekenhuis. En Tante Truida loopt al 
heel lang achter een rollator, ze kon lopen maar die had ze nodig. Maar ze heeft nooit auto leren rijden. 
Dus ik belde haar en ik vroeg of ze samen bij ome Wout wilde gaan kijken. Dat vond ze een goed idee 
dus zei: ‘Ja! Kom laten we dat doen!’. Dus we gingen samen naar het Albert Zweitser ziekenhuis, daar 
lag hij toen. Maar we gingen met de Mini Cooper, en die rollator moest in de mini. Nou probeer maar 
eens een rollator in een mini te proppen als je niet weet hoe die ingeklapt moet worden. Ze heeft toen 
zo hard in de auto zitten lagen dat de tranen over haar wangen heen liepen. En ik stond daar maar die 
rollator in de achterbak te proppen. Dat is van de laatste jaren buiten alle vakanties om echt de mooiste 
herinneringen met haar. 

Heb je iets specifieks dat je herinnerd aan haar? Een geur, kleur, kledingstuk of een woord of eten? 
Ohh ja! Ze zag er altijd tip top uit en ze had altijd een sjaaltje om dat bij de rest van haar outfit paste. Ik 



zal me haar ook altijd herinneren als iemand niet nooit oordeelt en altijd lacht. Ze had geen vijanden 
en je kon echt niet boos op haar worden. Ze lachte altijd, dat zal ook altijd bij mij blijven. En qua 
tastbare zijn dat echt haar sjaaltjes. 

Kun je iets meer vertellen over haar sjaaltjes?
Dit waren van die dunne zijde sjaaltjes in de zomer, en in de winter van die wolle sjaals. Het zijn van 
die sjaals die je echt binnen draagt van die zachte dunne. 

Hoe zou ze zelf herinnerd willen worden? Ik denk hetzelfde als hoe jij haar herinnerd als ik dat zo hoor.  
Ja zeker weten. Altijd lachen en jezelf op de tweede plek zetten en heel liefdevol. Op een verjaardag kon 
ze ook gewoon zitten en naar iedereen lachen en zwaaien en dit heeft ze ook tot het laatste moment 
gedaan. Heel liefdevol en dankbaar was ze, en dit was echt hoe ze was. Jezelf nooit op de eerste plek 
zetten, ze dacht altijd eerst aan andere. Dit was wel op de goeie manier natuurlijk. 
Als ze geen sjaaltje om had dan had ze wel een ketting of een bijpassende armband om. Ze was altijd 
helemaal af. 
Cora, de dochter van Tante Truida heeft al haar kleding bij een tehuis gebracht. Dat was altijd van 
goeie kwaliteit en zag er nog netjes uit en daar wonen mensen die dat niet konden betalen. Maar al 
haar sieraden en sjaaltjes heeft ze dus zelf gehouden als aandenken en dat zelf te dragen. 

Zonde dat zo’n mooie vrouw nu al is gegaan. 
Ja zeker maar het is goed zo. Maar de laatste periode was ze opeens heel erg haarzelf, ik denk dat ze 
toen had geaccepteerd dat ze ging. Toen was ze weer aan het lachen en naar iedereen aan het zwaaien, 
dat was fijn. 

Was jij bewust van het maken/koesteren doordat je oma ziek werd, ben je er toen anders naar gaan 
kijken?
Weet je wat ik denk. Heel veel dingen zijn ritme. Oh ik heb oma lang niet gezien, laat ik even langsgaan. 
Oh ik heb mn diploma gehaald even aan opa laten zien. Oh ik ben jarig  even opa en oma uitnodigen. 
Zo lang alles in het leven “goed” gaat zijn heel veel dingen vanzelfsprekend. Op het moment dat je 
hoort dat iemand ziek is bijvoorbeeld ga je heel anders om met die momenten. Dan ga je, omdat het 
misschien wel de laatste keer is. Die “gewone” keren dat je langs bent geweest worden dan ineens 
veel meer waard. Dus ik denk dat als je weet dat iemand ziek is dat je je er veel bewuster van bent om 
herinneren te maken en te koesteren. En dat ook op dat moment veel sterkter de mooie herinneringen 
van al die jaren naar boven komen. Dit is wel een soort wake-upcall dat je altijd mooie herinneringen 
moet koesteren en maken



Interview 2. Pierke Hulshof

Brainstorm sessie over herinneringen 

Hoe maak je je vraagstuk specifiek en wat is je doel? Een fotoboek is leuk en soms door je telefoon, dan 
gooi je er een paar weg. Maar de foto kan je weggooien en toch blijft de herinnering. 

Het is interssant om te kijken waarom je spullen in een doos gooit en er niet meer naar kijkt. En als het 
huis afbrand, wat neem je dan mee?
Ik heb het daar wel eens met mijn vrouw over, en we zouden natuurlijk onze kinderen en de katten 
mee nemen. Maar ik zou denk ik de rest laten staan. Tuurlijk zou ik het erg vinden dat mijn fotoboeken 
dan afbranden. Ik ben best wel gehecht aan al mijn spullen en ik gooi weinig dingen weg, maar ik zou 
zonder al die spullen kunnen leven. 

Maar wil je er zonder leven?
Ja, dat is inderdaad interessant. Ook om te kijken naar waar de waarde van dat object zit. Heeft het een 
identiteit omdat je daar zo’n mooie herinnering aan hebt. Bruno Latour en The Parlement of Things. 
Ook het boek De Dingen De Baas, over spullen die gaan leven en de menselijke wereld over gaan 
nemen. 

Wil je iets vertellen over jouw oom?
Mijn favoriete oom had Huntington, maar de laatste jaren niet meer. Hij had zichzelf niet meer in de 
hand en kon zich niet meer beheersen. Dan gaf hij je een had maar kneep hij heel te hard. Uiteindelijk 
werd hij ook paranoia. Hij smeerde altijd twee boterhammen met mosterd. Opeens was hij weg en 
toen lagen zijn boterhammen er nog, dit zal hij nooit doen en dus wisten we dat er iets mis was. 
Uiteindelijk heeft hij ook zelfmoord gepleegd. Dat was heel verdrietig omdat hij dat alleen heeft 
moeten doen, maar die boterham met pindakaas en mosterd is een leuke herinnering van ons aan 
hem. Als ik nu een boterham met dat eet, wat ik dus bij hem altijd deed, dan denk ik aan hem. Als ik 
met mijn neef over hem praat, die ook Huntington heeft, dan zijn dat onze herinneringen aan hem. 
Hij liet ook een briefje achter, deze hebben ze een keer gelezen en daarna weggegooid, want dit was 
helemaal niet interessant.

Maar dit was wel het laatste van hem, dat briefje. 
Ja maar dit was niet de herinneringen die ze aan hem wilde hebben. Hij was op dat moment ook 
helemaal niet zichzelf. Dus je moet kijken naar voor wie je welke herinnering tastbaar gaat maken. 
Want is dat een verhaal die je schrijft en verteld, of de laatste dag van iemand of een boterham die 
iemand zijn hele leven hetzelfde heeft gesmeerd. Of een stoel die iemand heeft gemaakt. Maar 
uiteindelijk is het maar een stoel, een materiaal, en wij zijn op zoek naar die tastbaarheid. Het zegt iets 
over iemand. 

Hoe neem je een ander mee naar de urgentie van jouw onderwerp, dat stukje storytelling. 
Herinneringen zijn verhalen en dat is een mooi iets, hoe creëer je die dan.



Interview 3. Britt van Westen, Oma Adrie

Interview Adrie van Westen 

Wil je zelf wat vertellen over je oma voordat ik vragen stel? 
Mijn oma was altijd een hele lieve oma, en iedereen om ons heen wist dat ook. En door deze nare 
ziekte kwam ze in een tehuis, en iedereen kende haar als een irritant, oud vervelende oma. Ze was 
vooral aan het schreeuwen en ze kende haar niet als die lieve oma. Dat vind ik heel lastig om te zien. 
Maar dat probeer ik altijd uit te zetten en te herinneren hoe ze was voordat ze ziek werd, anders wordt 
je gek. 

Ze is gelukkig het langste van haar leven zo geweest, ze was alleen zo de laatste periode toch? 
Ja gelukkig weten de meeste mensen dat wel, alleen de nieuwe mensen die de laatste periode voor 
haar hebben gezorgd kennen haar alleen zo. Ze komt uit 1937 10 oktober dus ze het is een lange 
periode geweest waar ze zegmaar wel zichzelf bleef. 

Ik kan me herinneren dat ze afgelopen zomer echt ergere klachten had, toch?
Mijn oma kreeg klachten, ik denk 5 jaar geleden, ze is heel lang ziek geweest alleen is het heel erg lang 
goed gegaan. Dus 5 jaar geleden merkte we het voor het eerst aan haar, ze vergat dingen enzo, beetje 
van de ouderdom kwaaltjes. En toen afgelopen zomer hebben we het door medicatie lang kunnen 
rekken. Toen twee jaar terug heeft mn opa de eerste echt heftige momenten met haar gehad. Ze ging 
echt uitvallen tegen mensen, en ze was wat boos. Dit viel gelukkig wel mee, soms een snauw tegen 
opa maar dat werd steeds meer. Voor deze zomer was ze steeds vergeetachtiger. Dan waren we daar 
en vroeg ze wie er jarig was, en dan zei ik Ja opa is jarig, en dan reageerde ze met oh ja oh ja. Toen ben 
ik wel met Michael op zomervakantie geweest. En daarna heb ik haar niet meer normaal gezien. Toen 
ging het steeds slechter, en wilde we altijd iemand in de buurt hebben zodat als we wat gebeurde dat 
opa ons kon bellen en er iemand langs kon komen als stand-by voor als ze weer zou uitvallen. We 
denken dat het komt door de hele warme week, toen mocht ze niet meer naar buiten omdat het zo 
warm is. En toen is het heel erg snel gegaan.

Want ze had Alzheimer?
Ja dat klopt, 5 jaar terug kreeg ze de diagnose dat ze Alzheimer had. 

Wat voor band heb je met je oma? 
Ja oma was echt de liefste vrouw die er bestond. Na school ging ik daar vaak langs om tosti te eten. We 
gingen daar ook heel vaak slapen. Tot een jaar terug ging ik daar wel eens heen en dan ging ik op haar 
schoot liggen. Dat is echt wat ze altijd heeft onthouden. Als ik er dan was dan vroeg ze of ik even kwam 
liggen om op mijn hoofd te kriebelen. Ze vergat veel maar dit wist ze altijd nog. 
Hoe ging je opa met deze periode om?
Opa probeerde het allemaal zelf op te lossen om ons er niet mee te belasten. Maar uiteindelijk ging 
dat niet natuurlijk en toen heeft hij aan de bel getrokken. En toen waren zij er 24/7 beschikbaar. Het 
is gelukkig langzaam gegaan maar hij wist het wel. Doordat het zo geleidelijk ging kon hij het telkens 
accepteren. Hij ging er goed mee om. 

Wat is je mooiste herinnering met je oma? 
Dat kroelen en het kriebelen in mijn haren dat altijd zal blijven als herinnering. En onze laatste 
vakantie met z’n alle op curaçao, maar toen snapte ze er ook al niks meer van. Als we dan wakker 
werden met tijdsverschil, wist ze niet meer waar ze was en 10 uur had gevlogen. Dit was de laatste 
grote vakantie met z’n alle. die zal altijd bijblijven. 

Wat voor tastbare spullen heb je van haar die voor jou een speciale waarde hebben?
Ik heb een keer een tas voor mijn verjaardag gekregen en die gebruik ik nog steeds dus dat is wel iets 
tastbaars van haar. Hij is alleen kapot maar ik doe hem niet weg. Ik weet eigenlijk niet waarom, het kan 



wel maar ik kan het nog niet. Het is niet dat ik veel waarde hecht aan materialen dus als ik volgende 
keer een opruim ronde heb dat kan het best dat ik hem weg gooi. 

Waar hecht je dan wel veel waarde aan?
Ja, die herinneringen en momenten met haar. Als ik dan een fotoboek heb en daar in kijk dan denk ik 
weer aan die mooie momenten. 

Heb je specifieke dingen die aan je oma doen denken? Dit kan alles zijn. 
Er lag altijd een roze kussen op de bank en die legde ze dan op haar schoot. Dat draaide ik hem om met 
de rits naar beneden zodat ik daar niet met mijn hoofd op lag. En dan lag ik daarop op haar schoot. 
Dus dat kussen. 
En als ik twee mensen hand ik hand zie lopen dan doet me dat denken aan mijn opa en dus oma. 
Pas zag ik twee mensen en ik dacht nog, hee dat is oma! Maar dat kan natuurlijk niet meer. Maar zij 
wandelde altijd hand in hand dus dat doet me aan hun denken. 
Ze waren ook altijd bij elke korfbalwedstrijd. Dus komend seizoen zal het bankje waar ze altijd zaten 
wel gek leeg zijn. 

En qua eten? Je noemde al tosti’s, is dat iets speciaals dat je altijd deed?
Ja niet echt speciaal tosti’s, we aten daar gewoon na school wat. Vroeger aten we daar ook altijd op 
donderdag avond, aardappelen, groente en vlees. Als ze dan doperwten had dan had ze speciaal voor 
mij worteltjes omdat ik geen doperwten lust. En oma’s gehaktbal is echt de beste ooit, dat kan niemand 
anders maken. 

Als nu een herinnering ervaarbaarder zou kunnen worden, welk zintuig zou je daar aan toe willen 
voegen? Bijvoorbeeld ruiken, proeven of horen? 
Proeven! Haar eten en gehaktballen zou ik dan graag nog eens willen proeven. En horen. Ik lag 
natuurlijk altijd op haar schoot en dan hoorde ik altijd haar buik borrelen en dat doet me daar aan 
denken. 

Hebben jullie nog bewust iets gedaan voordat ze ging hemelen? Je vertelde dat je voor je idee eerder 
afscheid van haar had genomen omdat ze zichzelf niet meer was. 
Nee, niet echt. Het kon ook niet echt meer. Het ging zo plotseling hard achteruit dus dat ging ook niet 
echt meer. Het zijn ook meer de herinneringen die ervoor gemaakt zijn die ik wil houden en niet die 
van de periode van dat ze ziek was. 

Het is de eerste keer dat ik er nu opeens zo over nadenk. Ik merk ook dat ik het niet echt toe laat. Het 
is pas twee maanden geleden maar het voelt ook als veel langer geleden is. Ik wil dan niet als een hard 
persoon overkomen zonder emotie maar het is wel lastig. 

De emotie die vrij komt is juist alleen maar mooi in jouw geval, zegt veel over de liefde en het gemis 
natuurlijk. Wanneer je vanavond even wil bellen dan kan dat echt altijd. Het is best wel grappig dat 
ik dit project zo doe terwijl ik nooit zelf iemand dichtbij verloren heb. Dus ik sta er volledig blanco in, 
gelukkig kan ik mij heel goed verplaatsen in mensen. 

Jij kijkt er ook op een hele andere manier naar, dus dat is veel objectiever. Daardoor kan je er denk ik 
veel meer uit halen, en voor veel verschillende mensen omdat je het niet op jezelf betrekt. En niet om 
alle mensen om je heen waar je voor ontwerpt. Jij bent een persoon die zich kan inleven dus ik denk 
dat het voor jou precies goed is. 

Ja het is eigenlijk zonde dat wij al onze andere zintuigen niet gebruiken om iets zo intens te kunnen 
ervaren dat er niet meer is. Dus dat ga ik proberen te vangen en om te zetten in iets zodat we 
geprikkeld worden om dit wel te doen. 



Interview 4. Susanne Schneiders, herinnering

Wat is jouw mooiste herinnering? 

Oké mijn mooiste herinnering is zomerkamp afgelopen zomer. En dan een dag dat we heel de avond 
bezig waren geweest met dingen te doen het drinken, gezelligheid enzo. En als je dan terug loopt naar 
de boot om te gaan slapen is het een beetje fris buiten. De boot is van ijzer dus dat voelt zo (liet het 
voelen) en dan voel je zo’n koud briesje. (Je moet echt even in dit water ademen) Dat is een soort van 
de koude lucht die je dan ruikt, ook dit hoort erbij en je ziet dan in de verte de open hemel, echt super 
mooi zomers weer dus het is niet koud. Maar met een vestje is het goed te doen. En het is helemaal 
rustig en je hoort alleen maar een klein beetje het water en je hoort alleen maar klein beetje het water 
zo. En hier zie je nog wat riet en het onderste deel is het koude ijzer. 

Ik heb het schilderij in de koelkast gelegd en ik heb er glaasje koud water bij gezet voor het gevoel en 
de geur. Je moet ruiken voor de frisse lucht. 

Is de frisse lucht belangrijker is dan het geluid van het water?

Ja het gevoel van die frisse lucht op je huid of op je handen of je gezicht. 

Als je dit en deze herinnering in een andere vorm zo kan gaan ervaren, dus je hebt deze herinnering en 
zonder dit schilderij zeg jij; “Ik wil dit zintuigelijker maken hoe zou je dat dan gaan doen?”

Ja koud staal en frisse lucht, dus dit geluid is ook goed. Als je met je met je schoenen over de boot loopt 
hoor je dat geluid. 

Als ik bij jou op je kamer in een stalen pijp neer zou zetten met ventilator ervoor en jij gaat ervoor en 
jij loopt erover heen dan denk jij aan dit of jij hebt een moment in je leven waarin je daar aan terug wil 
denken? Wat voor mensen dat zijn dat je daar weer terug aan wil denken? Wanneer denk je daar dan 
aan?

Ja, eigenlijk niet heel vaak genoeg. Maar het is wel een heel fijn een soort van zen momentje Het is het 
allemaal, heel de wereld slaapt en alles is rustig en vredig en was zo lekker. 

Ben je bang deze herinnering kwijt te raken?

Ja niet per sé denk ik, nee want dan zou ik de scouting ook kwijtraken en zo.

Denk je niet dat je ooit deze herinnering zal vergeten?

Nee ik zou niet weten wanneer ik hieraan herinnerd wordt per se. Maar ik denk niet dat ik dit ooit meer 
vergeet. Het is ook iets dat zich herhaalt. We gaan 4 keer per jaar op kamp en vaak heb je dan twee van 
zulke nachten. Dus zo’n avond zou in principe iedere avond kunnen zijn. En dat dan 3 nachten 4 keer 
per jaar. 

Tijdens die avond ben je dan ook bewuster van dat je dit wil meemaken? 

Nee, want je komt sowieso buiten. Maar ik zou wel even het momentje pakken en erbij gaan zitten. 
Normaal zou ik dat niet zomaar doen. Als ik  s avonds naar huis fiets ga ik ook niet ergens zitten maar 
dit is gewoon heel chill. 

Maar waarom ga je daar dan zitten?



Ik weet wat ik krijg, dan die rust en dan dat tevreden gevoel. Het is een soort van ‘alles is oké’ gevoel. 

Dus het gaat meer om het gevoel dat je dan krijgt op dat moment?
 
Ja gewoon dat chille, en dan dat staal en die frisse lucht. 

Dus door dat staal, die frisse lucht en de geur krijg je dat moment terug en voelt het chill?

Kijk als er geen sterren waren of het is bewolt, dat is prima. Maar het moet wel stil zijn, overdag zijn er 
dus teveel geluiden. En ’s avond is het stil en rustig met water geluid. 

Als je nu op het balkon gaat zitten buiten, het is helder en het waait een beetje, krijg je dan hetzelfde 
gevoel? 

Ja, dat denk ik wel, het is hier stil en donker alleen mis ik dan het water. De geur en het geluid van 
water hoort er wel echt bij. 

En als ik nu dat glas dat jij daar hebt voor het water geluid en gevoel naast je hou en dat geluid na doe, 
is het dat hetzelfde? 

Nee dat is anders 

Maar je gaf net zelf het voorbeeld dat dat hetzelfde geluid is, wat is er dan toch anders?

Ik denk dat als ik aan het strand zou zitten dat dan die golven hetzelfde geluid zouden geven. Het staal 
is ook belangrijk. Dat representeert het wachtschip. Dat schip is altijd mee. Het landschap maakt dus 
niet uit maar dat schip is er altijd. Dus dat is wel waarom dat staal belangrijk is voor de geur, het geluid 
en het gevoel. 

Dus als het donker is zie je niks, maakt daarom het landschap ook niks uit en zijn je andere zintuigen 
belangrijker? 

Nee maar dat donkere en een beetje koud is het belangrijkste. En stil! Dus stil geluid met een beetje 
water en de frisse lucht in je gezicht en je neus. 

Heb je dan niet het idee van oké dat gevoel dat je had dat was prettig, en ga ik  vaker opzoeken of dat 
simuleer ik of zorg ik dat ik dat vaker kan doen?

Eigenlijk wil ik het wel vaker voelen maar in zon setting zijn is eng om alleen te doen. Als ik nu in mijn 
eentje naar het strand rijd om daar midden in de nacht stil en alleen te gaan zitten. Dat is niet veilig 
zegmaar. 

Als ik met mijn vrienden zou zijn of met roel ofzo, dan zou ik het wel doen. 

Maar dat doe je nooit?

Ik kan denk ik niet die rust vinden om daar midden in de nacht te gaan zitten. Omdat ik dan 
doelbewust daar heen ga om dat te doen en dan is er een soort van druk of zo dat je je zo moet voelen.  
Wat  kom ik hier doen dan? Ik kom hier zitten.. dat werkt dan niet. 
Ik denk dat het vooral werkt als we daar al zijn en dan evolueert dat naar zo’n avond dat het dat 
iedereen klaar is met dingen doen of zo want dan is het even goed dat het stil. 
Iedereen accepteert dat het mooi is geweest dan op de avond voorbij is. 



Is het misschien ook de afsluiting van zo’n dag?

Ja, ik denk dat wel inderdaad. 



Interview 5. Eliane Geurts

Wat heb je gemaakt?

Gemaakt bos, denk ik, dus je voelt je dennenbomen van een vakanties waar ik altijd ben in Zweden 
en dit stro wat hier ligt, voelt een beetje als gras en bomen, denk ik, en en deze kleur groene daar doen 
we gewoon denken aan de natuur, omdat het daar echt altijd heel helder groen is en belangrijk is, 
denk ik, de geur van denneboom aan denneboom zijn echt heel lekker. Die geur kan ik gewoon niet 
omschrijven als echt heel sterk, net als je kerstboom, eigenlijk alleen dan 1000 bij elkaar dan.

Zoals een hanger met dennengeur voor in je auto? Die geur erbij?

Ja, die bestaan wel, maar dat is niet hetzelfde.

Nee?

Zo veel sterker.

Wat als ik een doosje maakt met alleen maar geur aroma met dat nu om je neus, en dan kan je dit 
voelen.

Ja, dan zou die geur al genoeg zijn

Dus je hoeft niet te voelen?

Nee.

Wat kun je nog meer koppelen aan deze herinnering? Geluid?

Er is bijna geen geluid, is altijd heel stil.

Is dat misschien ook een geluid?

Het geluid van wind, denk ik, door die boom of zo vogeltjes je hoort soms ook wel de weg bijvoorbeeld, 
maar dan hoor je vaak maar één keer in de zoveel tijd in de auto. En hier in Nederland, daar wordt je 
gewoon bijna nooit de auto. Maar ik denk dat geur belangrijkste is. En dan de stilte, denk ik, als geluid.

Waarom heb je deze herinnering gekozen? 

Omdat ik al heel mn leven daar kom en het daar heerlijk vindt

Vind je daar fijner dan hier?

Het leven en daar zijn is gewoon echt heerlijk, rustig en wat is anders dan hier? Ehm, kijk, als ik op 
vakantie ging, ging ook wel vaak ergens anders heen dan naar daar. Dan wil je vaak dingen doen en 
dan wil je dingen ontdekken. En als je hier naar huis ging, naar zweet, dan vakantie, dan kende het 
allemaal ook familie en vrienden, en daar deden heel veel leuke dingen mee, en zo maar. Dan was het 
meer thuis. Komen, alleen dan hoefde je niks, want ik kon daar niks. Ik had ook geen internet niks, dus 
ik kon daar gewoon letterlijk niks. Nu wel, maar maar ja, dat was dat was ik eigenlijk de enige plek waar 
ik echt gewoon relaxed was, waar ik moest relaxed. 



Kan je dat hier niet dan?
Ik kan dat niet uit mezelf. Ik relax nooit, alleen daar. 

Waarom niet, als je daar wel behoefte aan hebt?
Ik kan gewoon niet stilzitten.

Maar daar wel 
Ja daar wel 

Waarom?
Ik kan daar gewoon stil zittne. Ik ging daar wel een rondje wandelen, of zo dat dat wel, maar ik kan 
daar wel stil zitten, dan dan heb ik ook echt heel rustig te lezen. Maar dan is er gewoon geen druk van 
buitenaf. Want in Nederland heb ik altijd die druk denk ik, maar je zit daar ver overal vandaan, dus ik 
kan gewoon lekker niks.

Maar kan je dat hier in Nederland dan niet?

Maar ik denk dat andere mij ook wel herkenning denk dat ik misschien mis in de grenzen, niet 
aannemen dat andere dan gebruik van maken en dat ik daardoor die grenzen niet aangeef.

Leggen je die druk op jezelf, of voor andere misschien?

Ja, maar ik leg de druk vooral voor mezelf. Het is ook echt afkicken als ik dan in Zweden ben.

Maar je bent ook met jezelf op vakantie, en dan heb je die druk die je jezelf oplegt niet. 
Ik denk dat andere daar gebruik van maken

Dus je kan het wel.

Ook daar ook, maar dan laat ik los, denk ik dan ook kun je niet. Ik heb als ik thuis mijn best doen en 
dan dat komt sowieso nooit voor omdat ik niks te doen heb. Maar als ik niks te doen heb en dan dagjes 
inplan en eindelijk een keer een dag vrij, staatsmijn zus voor de deur, weet je wel.

Zijn heel veel factoren om je heen die zorgen dat je nooit kan relaxen

Ja. En ik haal.

En de geur die herinnert aan het gevoel van de niks hoeven doen.

Ik denk het wel.

En als je kamer inricht met takjes op de grond, en dan met dennengeur?

Dat zou ik dan weer niet doen

Daar zou je niet in gaan lopen?

Nee, want ik denk dat het gewoon de hele sfeer daar maakt, want je hebt hier in Nederland 
dennebomen weet je wel, maar het is meer doordat daar de rust gewoon is en het hele plaatje klopt. 
Zeg maar, en dat is.



Die omgeving in Nederland, zou dat bestaan? 

Nou, waar mijn ouders wonen, waar ik zeg maar terwijl ik ben opgegroeid. Dat is best wel een heel 
rustig dorp. Echt zit geen supermarkt, niks, dus daar is altijd wel echt heel veel rust en ik woon zelf 
ook een dorp. Heel rustig dus wat dat betreft, ik ben zelf heel druk, maar woonde ik wel een rustige 
omgeving, zeg maar dus ja, ik zoek het ook wel vaak op ik ga vaak wandelen, bos of zo weet je wel.

Dan dus je hebt wel zulke moment hier die je zelf opzoekt.

Ja.

Omgeving met dezelfde sfeer, die op zn niet dezelfde sfeer. Nou een soortgelijk, want hier zou jij dan 
niet kunnen wonen? 

Waarom niet? 

Dat is veel te druk.

Nou, dat is, dat is dus niet, dat is iets wat ik niet weet. Waar. Daarom wil ik ook op kamers, omdat ik 
niet weet hoe Ik ben daar nieuwsgierig naar, altijd in dorp gewoond, maar ik mis wel heel lang. De 
uitdaging is niks, niet, maar.

Wanneer pak je naar dit moment terug? 

Weinig eigenlijk. Ja, misschien dat ik er weinig aan terugdenken of zo, maar ik denk dat ik er misschien 
eigenlijk alles wel aan terugdenkt dus niet alleen die dennebomen maar ook.

Misschien behoefte?

Ja.

Misschien heb je wel behoefte aan alleen ben je niet zo bewust aan het nadenken daarover? Want als ik 
bijvoorbeeld denk aan chloor en een zwembad, dan denk ik ook meteen: want ging er altijd zwemmen

Ja, ik denk dat meteen aan het daar zijn, maar dat was gewoon een paar herinnering, ofzo dus ik ja.

Heb je iets tastbaars?

Ja, veel fotos maar ook heel veel vrienden en familie, of ja niet heel veel vrienden die we daar hebben, 
we dus dat ze ook wel tastbaar.

Maar ik bedoel hier dus die fotos van daar

Ja, bij mijn ouders, gewoon thuis, maar ik ben daar echt letterlijk opgegroeid, zo lang als ik het weet 
was ik daar, we hebben het daar zon fijn, 20 jaar of zo. Dus ik ben daar gewoon, ik denk dat ik vier of 
vijf als, dus ik weet eigenlijk gewoon niet beter, maar weet ik veel fotoboek fotolijstje. Sowieso foto ‘s en 
fotoboeken

Omdat we toch altijd daarheen gaan, was zelfs zo dat op een gegeven dat nou ga ik ook wel een keer 
ergens anders heen om, weer, daar weet je wel. Dus maar ja, er zijn zoveel dingen die we daaraan doen 
denken en ook.



De geur heel erg.

En van een boom, omdat we om te houden we hebben zeg maar een tuin en daarom één zit gewoon 
meteen bos. Dus die onze bos, maar kan me daar wel af te vragen. Maar dat we hebben een tuinhuisje 
verbouwd, bijvoorbeeld zelf weet je wel, horloges en zo, en dat doen we dat. Bosbessen in de straat, 
weet je wel, dus het gaat dus ook onverhard dus het is echt zon zon pad om naar ons huis te komen. En 
en alle huisjes hebben we een andere kleur en de straat, iedereen is een andere, wat ik echt heel leuk 
vindt. Fietsen doen we daar lopen naar de supermarkt, appeltaarten bakken of zo die geur er waren, 
ook meteen weer aan denken.

Als je iets tastbaars zo kunnen hebben wat je zeg, maar als je behoefte hebt aan daar zijn wat sowieso 
dat eruitzien ruiken, voelen, oren klinken. Als je nu zegt: was ik maar even daar en wat wij.

Thuis wil hebben gedaan, is daar een beetje nabootsen dus ehm, we hadden daar een houtkachel en 
dat zorgt gewoon voordat het hele huis je lekker warm en dat hebben we ouders m in hun huis ook een 
houtkachel genomen. Zeg maar om. Ik zeg niet dat ze dat hetzelfde willen doen, maar dat maakt doet 
wel. Weet je dat gevoel teruggeven, weet je wel eens dingetjes die we daalde, proberen we dan hier 
ook wel eens een beetje terug te brengen, om dat dan maar werkt dat dan niet, bijvoorbeeld heel stom, 
bijvoorbeeld wel daar hele lekkere jam altijd, er kocht hem en dan na een paar pot ermee ook thuis, en 
die werden vervolgens thuis niet opgegeten want dat het is niet hetzelfde. Het dan dat dan een aantal 
dat niet meer, 100, dat niet lekker terwijl is, weten we het ook echt de hele dag door. Maar thuis was dat 
dan wel het gevoel, dat allemaal niet meer. Dus dan doe je dat niet meer ofzo. 



Interview 6. Yentl Lemmers

Ik heb dus wintersport. En het is echt precies hetzelfde als wat jullie hebben. Het is iets waar ik ben 
opgegroeid, echt mijn hele leven. Ik kom daar echt al sinds ik geboren ben, dus ik kijk elk jaar ook uit 
naar die ene week dat we gaan. 

Als ik iets voor mijn verjaardag vraag heeft dat ook vaak te maken met wintersport. Heel veel dingen 
die ik ruik of hoor doen mij denken aan die ene week. Zelfs dingen die ik eet en proef. Dus toen ben 
ik gaan kijken welke dingen er elk jaar terug komen en ik mijn hele leven al herinner aan wintersport. 
Geld is en Zonder dat zou ik niet zo te zijn nou ik hou dus echt Toen het hier in Nederland sneeuwde 
ligt er dus sneeuw langs de weg, daar heb je dan vaak van die hoge sneeuw. En als daar dan in gaat 
staan hoor je dit (geluid). Dat knisperende zegmaar, als je dan op de grond komt hoor je het niet meer. 
En versgevallen sneeuw glitterd heel erg dus daarom zie je al die glitters. 

Deze veter is van mijn snowboard schoen en bij ons heb je de Carlift, dat is een hele lange sleeplift, een 
anker. En dat touw voelt precies zo. Als sneeuw net is geprepareerd zijn het perfect rechte strepen en 
dat zie je dus ook in mijn schilderij. ’s Avond heb je dus vaak deze lucht met deze kleuren en strepen, 
als ik ook aan wintersport denk en mijn ogen dicht doe dan hoor ik gewoon daar, en dan weet ik hoe 
het daar ruikt en voelt aan mijn gezicht. Daar heb ik eigenlijk niks voor nodig. 
Hier zie je de warme chocomelk die we daar altijd drinken en de blauwe lucht. En dit onderdeel staat 
voor alle lagen die je aan hebt als je dus naar buiten gaat en de binnenkant van mijn wanten voelen zo. 

Deze sprietjes zijn de dennenbomen die daar overal liggen en staan. Die takken kom je echt overal 
tegen en daar ski je vaak ook over heen. Ik ski ook sinds mijn vierde en snowboard sinds mijn 8e en 
toen even niet en daarna ben ik weer op mijn 12e begonnen. Dus nu doen we het allebei. 



Interview 7. Focusgroep aantekeningen

Dialoog over herinneringen en hoe ik dat met een concept kan vastleggen. 

My heritage waarin je foto’s bewegend kan laten maken en die dus helemaal tot leven kan wekken 
Teddy beren waarin je een stem of een hartslag kan stoppen 

Voor het moment dat het te laat is bewustwording creëren. 

Fotoboeken
 - Die maak je vaak later maar je doet het uiteindelijk wel 
 - Ik stop er ook bonnetjes en andere dingen bij die ik daarbij vond passen of gevonden 
heb 
 - Van onze vakantie in Noorwegen hebben we hem pas drie jaar later gemaakt. 
 - Er zijn natuurlijk al veel apps die het je makkelijker maken en albums samenvoegen 

Foto’s 
 - Van nu maar ook van vroeger 
 - Toegankelijk voor iedereen 
 - Moment of persoon vastleggen 
 - Foto van het moment erna maakt niet veel uit, je denkt aan dat moment 
Live foto’s 
 - Wanneer je je live foto’s aan zet dan hoor je er geluid bij en zie je beweging 
 - Op vakanties zet ik dat altijd aan om het hele moment te zien bewegen 

QR 
 - Wij stoppen altijd QR codes in met een link naar filmpjes uit een google account zodat 
we die later kunnen scannen en terug kijken 

Vindley 
 - Video kaarten die je kan opnemen en dan kan opsturen naar mensen 

Bambook 
 - een notitieblok die je helemaal zelf kan samenstellen met blanco papier maar ook met 
stippen of lijnen. Dit zou je ook bij een fotoboek kunnen doen. 



Interview 8. Lotte janssen

Mijn vader is natuurlijk vorig jaar overleden aan longkanker en de eerste periode denk je daar heel 
veel aan maar na een tijdje wordt dat steeds minder. Er staat wel nog altijd een foto van hem in ons 
raamkozijn, naast onze opa en oma die ook zijn overleden. 
Vanuit de plek waar ik altijd werk in de woonkamer kijk ik altijd precies naar die foto. En soms is dat 
fijn om hem te zien maar soms heb ik daar ook even geen zin in. Geen zin in die gedachte en dat 
gevoel. Dus vaak draai ik die foto dan even om. Ik woon nog thuis met mijn zusjes en mijn moeder en 
ik moet wel respect hebben voor hun, want zij vinden het wel heel erg fijn dat die foto daar staat. 

Het is mooi dat je dus iets terug kan pakken om jouw eigen beleving met die persoon weer kan 
ervaren, het maakt niet uit of die persoon dan overleden is of niet. 

Ook ben ik soms wel eens bang om zijn stem te vergeten, maar daar hebben we dan nog wel filmpjes 
van gelukkig. 
Met fotoboeken is is het ook nostalgie die je hebt en iets waar je op terug kan pakken. Maar wanneer 
grijp je terug aan die momenten? 



Interview 9. Doortje Bot

Ik maak sinds het begin van de verkering met mijn vriend Xavier een fotoboek bij met allemaal foto’s, 
momenten, bonnetjes en allemaal andere dingen die ik vind. Elke drie maanden laat ik die foto’s dan 
printen en ga ik het boek bijwerken met de foto’s en spullen en data erbij. Maar ook de locatie en de 
gelegenheid, omdat ik bang ben dat ik het ooit ga vergeten. Ik koester deze momenten en ik wil die 
graag onthouden. Door het een vorm te geven en het analoog bij te houden zorg ik ervoor dat dit blijft. 



Interview 10. Femke de Jong

Van dit interview is een vel met aantekeningen, voor volledig interview graag contact opnemen ivm 
privacy. 



Vragen 11. Herinneringen

Wat is je mooiste herinnering? 
Lotte Jansen: De dagjes strand met het hele gezin toen papa er nog was.
Rosa Juch: Werkweek naar Rome, daar heb ik Lars ontmoet.
Doortje Bot:  Toen we spontaan naar de Efteling gingen, we hadden een enorme kater en hier heb ik 
Xavier ontmoet. 
Sarah van Gestel: Vakantie Denemarken, omdat ik daar ook heel graag heen wilde.
Susanne Schneiders: Vakanties met de scouting en de boot.
Eliane Geurts: Alle keren dat we naar ons vakantie huisje in Zweden gingen.

Hoe denk je daar aan terug? Wanneer?
Lotte Jansen: De warmte, erg liefdevol en gezellig, door het mooie weer nu denk ik daar aan terug. Ik 
merk dat ik daar dan ook echt behoefte aan heb, daar wordt ik gelukkig van. 
Rosa Juch: Met heimwee, alleen zou het niet nog een keer kunnen dus dat is jammer. Het was zo leuk 
en toen kreeg ik verkering. 
Doortje Bot:  Als ik de Efteling weer zie of als ik terugkijk in het fotoboek of een terugblik op Snapchat 
krijg. 
Sarah van Gestel: Door alle fotoboeken die je hebt en door de terugblikken van Google, Snapchat die je 
krijgt via die Widgets. 
Susanne Schneiders: Wanneer ik de koude lucht op mijn gezicht voel of zee ruik. 
Eliane Geurts: Als ik bij mijn ouders thuis kom, daar staan veel spullen en foto’s van daar. 

Welke geur, geluid etc. koppel je daar aan? 
Lotte Jansen: Zeelucht, dat zout, de meeuwen, de zee en de wind. 
Rosa Juch: Limoncello haha, daar heb ik dit voor het eerst op met iedereen. En de geur van pizza, dan 
moet ik ook altijd aan die week denken. Italiaanse muziek en die sfeer van daar. 
Doortje Bot: Het parfum van Xavier, daar rook ik dat voor het eerst en sinds dien geef ik die altijd als hij 
op is, en het liedje van de Efteling natuurlijk. 
Sarah van Gestel: Het eiland en het huisje met de zoute lucht en wind, het water geluid van de zee 
erbij. 
Susanne Schneiders: Het koude van de boot, de zee wind en het geluid van water. 
Eliane Geurts: Dennenbomen! 

Wanneer hebben mensen behoefte aan het ophalen van een herinnering denk je? En wanneer doen ze 
dat? 
Wat is je mooiste herinnering? 
Lotte Jansen: Wanneer ik de geur ruik, het geluid hoor of er behoefte aan heb, dan zoek ik dingen die 
me er aan herinneren. 
Rosa Juch: Als ik de geur van limoncello ruik of er aan denk, ons jubileum bijvoorbeeld. Maar eigenlijk 
wil ik er wel beter en vaker bij stil staan omdat alles zo snel gaat.
Doortje Bot:  Als ik die herinnering op Snapchat krijg.
Sarah van Gestel: Ik denk als je het graag wilt of je komt iets tegen dat je daar aan doet denken. 
Susanne Schneiders: Als je er behoefte aan hebt denk ik of toevallig iets tegenkomt.
Eliane Geurts: Ja hetzelfde als Susanne. 




