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ARCHIMEDES 

 
Cartooning,,,  
 
That makes also different connections in the brain and you're able to translate that in humor and 
even you can draw that magic process isn’t it? 
I bet there are no theories and proofs who can explain that. 
 
Of course I talk as well to scientists, professors etc.   
But they only have factual information. 
They learned that at school and teach the same stuff to their pupils (so nothing new, no imagination 
and a fact remains a fact for them). 
 
Lately I discussed the discovery of the theory "specific gravity" by Archimedes when his bad was 
overflowing. 
1 liter water=1 kg. 
 
I asked the professor what would have been the measure in case Archimedes would have had a lot of 
garlic for dinner and let a fart in the water. 
The volume would change because of all the air in his blown belly. 
The professor thought that I was crazy, but I was serious (he could not even smile). 
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ARTOPIA   

 
VAN GOGH & ARTOPIA 
 
Vincent van Gogh had als ideaal om een kunstenaarskolonie te stichten. Hij schreef daarover aan zijn 
broer Theo. Het Gele Huis in Arles zou daarvan een voorbeeld worden. 
Een paar kunstenaars zijn er wel geweest en Paul Gauguin zelfs enige tijd. 
De kruisbestuiving van creatieven brengt meestal vooruitgang door hun werk en dialoog. 
Het zou van Goghs droom doen uitkomen als zo'n kolonie tot stand zou komen waar kunstenaars 
permanent kunnen werken, wonen, exposeren, verkopen, doceren en daarbij gemeenschappelijk 
een business en gezamenlijke communicatiemiddelen hebben en een sociaal ontmoetingscentrum 
met aantrekkingskracht voor bezoekers. 
Een leefbaar open dorp met alle faciliteiten in de buurt van Nuenen? 
  
Voorstel: 
Deze wens te kunnen uitvoeren met een modulair betaalbaar systeem en woon en werkgedeeltes te 
combineren met expositie en verkoop. 
Het zou een mooi spraakmakend internationaal project kunnen wezen. 
Of blijft het een Utopie? 
  
Vincent van Gogh "ARTOPIA"  kunstenaarsdorp. 
  
Peter NagelkerkeArtopia 

 

 

Artopia is de naam voor een internationaal en voor cultuurtoeristen en kunstminnaars aan-

trekkelijk dorp waar creatieven van alle slag wonen en werken. Een ontmoetingsplaats waar 

kunstenaars zich presenteren, cursussen en workshops geven en werk verkopen, in opdracht 

vervaardigen en waar jaarlijks internationale manifestaties plaatsvinden. De plaatselijke 
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horeca heeft zich geheel hierop ingesteld. Artopia onderscheidt zich van gangbare woonwerk-

plakken omdat het een community is en vanwege de aanwezigheid van publiekgerichte func-

ties en haar toeristische aantrekkingskracht. Artopia is dan ook een plaats om regelmatig 

naar terug te keren om de kunstenaars en de ontdekking en de ontwikkeling van hub werk te 

volgen. 

In het dorp is iedere kunstenaar aandeelhouder van het concept en koopt of huurt woon-

werk-verkoop-modules die op een kosteneffectieve manier zijn ontworpen en vervaardigd. De 

woonwerkmodules zijn schakelbaar, uitbreid baar en kunnen worden aangepast aan speci-

fieke wensen en verlangens. Artopia wordt gesitueerd in een attractieve en landschappelijke 

omgeving waar ook hoveniers kunnen experimenteren en waar ruimte is voor tuintoerisme 

(botanica is een belangrijke trekpleister in Engeland, die vele bezoekers trekt). 

Artopia wordt door de zakelijke leiding gerund op basis van een gedegen businessplan en fi-

nanciële participatie van kunstenaars. Het geheel past in revitaliseringsplannen voor plat-

telandsregio’s. 

Veel kunstenaars zijn nu afhankelijk van vaak tijdelijk gebruik van ruimten of atelier is niet di-

rect in de buurt. Zij moeten fors betalen voor deelname aan kunstbeurzen of zeer hoge per-

centages afstaan aan galeriehouders waar ze veelal afhankelijk zijn voor de distributie en ver-

koop van hun werk. Door te participeren in  Artopia kunnen deze kosten worden geïnvesteerd 

in woonwerkplekken en kan het werk worden aangeboden tegen een aanzienlijk lagere prijs 

omdat de tussenhandel wordt uitgeschakeld. 

Voorbeelden 

Kyoto Japan 

In de keizerlijke tuinen van Kyoto huisden kunstenaars. Vanuit heel Japan kwam men er de 

familie een dagje naartoe om kennis te maken met de Japanse cultuur. Om te kijken, te kopen 

of een opdracht te plaatsen. 

St. Yves Verenigd Koninkrijk 
St. Yves is een beroemd kunstenaarsdorp aan de zuidwestkust in Engeland. Het dorp huisvest 
sinds tientallen jaren een grote kunstenaarsgroep die daar ook les geeft, cursussen verzorgt 
en werk exposeert en verkoopt. Sinds jaar en dag heeft het dorp een grote toeristische aan-
trekkingskracht door de aanwezigheid van kunstenaars die grote bekendheid genieten. Het 
dorp heeft zich daar geheel op ingesteld en wordt door de plaatselijke VVV ondersteund en 
gepromoot. Ook de horeca heeft zich daarop aangepast en er zijn een 20-tal kleine galerieën 
die door de kunstenaars beheerd worden. Er is zelfs een dependance van de beroemde TATE 
Gallery gevestigd en jaarlijks worden er kunstmanifestaties en muziekfestivals georganiseerd. 
 
Ascone Zwitserland 
Een dorp aan de Zwitserse kant van het Lagio Maggiore. Het dorp is een woon- en verblijf-
plaats van veel kunstenaars. Tevens is het dorp, vooral hierdoor, een belangrijke cultuur toe-
ristische trekpleister. 
 
Peter Nagelkerke 
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ASML 

 

Tijden geleden schreef ik over de relatie van Vincent van Gogh en zijn litho van de Aardappeleters in 
1885. 
Van korreltje zand naar chip en het blijft toch silicium. Het principe van lithografie is als basis nog 
hetzelfde sinds de uitvinding van Senefelder in 1796. 
Daarover had ik indertijd ook overleg met Hr. P.L. Vrijdag van Vrijdag Premium Printing (drukkerij 
Vrijdag sinds 1905) en van het Steendrukmuseum in Valkenswaard en een artikel dat verscheen in 
Groot Eindhoven en in ons boekje Van Gogh & Eindhoven. 
Het lijkt me leuk voor de communicatie van ASML om deze litho ook op nano-niveau uit te voeren op 
een chip? 
Daar kan je dan niks mee..... maar het is wel leuk om een keertje te doen en een wereldprimeur te 
hebben? Guiness Book of records? 
Is maar een ideetje maar wel aardig, dacht ik, te gebruiken in de communicatie. 
Van Gogh en firma Gestel (sinds 1880, indertijd nog met J. Baert) zijn in Eindhoven toch verbonden 
door de litho's die hij daar vervaardigde en liet drukken. 
Mocht hij nog geleefd hebben zou hij beslist aan de deur gestaan hebben en daarom doe ik het nu 
maar anno 2013. 
 
Peter Nagelkerke. 
 

LIHO DE AARDAPPELETERS - BRIEVEN VAN VAN GOGH 
 
Brief aan Theo - 493 - 
13 april 1885  
"Ik ben heden naar Eindhoven geweest om een klein steentje te bestellen, daar dit de eerste 
moet worden van een serie lithografies die ik voornemens ben weer te beginnen. Toen ge hier 
waart vroeg ik U naar de kosten met ’t procedeeG&C.Ge zeidet toen meen ik frs 100.-Welnu-
het oude-nu zoo weinig in tel zijnde gewone lithografischeprocede is toch- vooral hier in Eind-
hoven misschien- hier heel wat goedkooper. Ik krijg nu gebruik van den steen-greien, papier & 
drukloon voor 50 ex., voor F3. -Ik denk te maken een serie motieven uit het boerenleven,enfin-
les paysans chez eux-" (JH 737).  
 
Brief aan Theo - 494 -  
18 april 1885 
"Ge ontvangt per post een paar afdrukken van een lithografie. De schets die ik in de hut schil-
derde zou ik met eenige wijzigingen wel in definitieve vorm van schilderij willen overwerken. 
En er zou welligt een zijn dat Portier exposereen kon of dat we naar een tentoonstelling kun-
nen zenden. Tenminste ’t is een geval dat ik gevoeld heb, en een zoodanig waar ik zelf net zoo 
goed als andere critici gebreken en bepaalde fouten in zou weten aan te wijzen, -Doch zit er 
een zeker leven in en misschien meer dan in zekere schilderijen waar gansch geen fouten in 
zijn. Dit kan me nu overigens niet veel schelen want om onafhankelijk te zijn wil ik zelf litho-
grafeeren leeren. Als ik de schets omwerk tot schilderij dan maak ik tevens een nieuwe lith. En 
wel zoo dat de figuren-die tot mijn spijt nu omgedraaid zijn- weer regt komen."  
 
Brief aan Theo - 499 - 
2 mei 1885 
"Hetgeen gij zegt van de lith., dat het effect wollig is, vind ik zelf ook en is in zooverre mijn ei-
gen schuld niet, daar de lithograaf beweerde dat, om dat ik haast nergens wit op den steen 
had gelaten, het niet goed drukken zou. Ik heb toen op zijn aanraden lichte plekken uitgebe-
ten, als ik ’t eenvoudig gedrukt had zoo als de tekening was zou het algemeen donkerder 
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geweest zijn maar niet gerammeld hebben, en er zou atmosfeer tusschen de plans zijn geble-
ven."        
 

Herinneringen van Dimmen Gestel in Eindhovens dag-
blad 20-12-1930 in 15 afleveringen. 
"Eens liep Vincent ook onze drukkerij binnen  en vroeg 
naar drukinkt. Hij zeide dat hij daarmee schilderde om 
nog zwarter te kunnen zijn dan met verf. Later kwam hij 
er meermalen om en vroeg bij zulk een gelegenheid naar 
een lithografisch steentje. Na eenige tijd kwam hij daar-
mee terug, nadat hij het met lithografisch krijt geteekend 
had met een voorstelling van de Aardappeleters.  
 
Nadat mijn broer hem enkele aanwijzingen had gegeven 
begon hij op de drukkerij er nog eens dapper aan te ar-
beiden, geheel in strijd met de manier waarop in steen-
drukkerijen de litho’s worden bewerkt. Onze lithograaf, 
die hem dit werk zwijgend afneusde, vond zooiets toch 
uit den boze en voorspelde een totale mislukking. Toch 
viel de afdruk niet tegen en jarenlang is er op onze druk-
kerij een bewaard gebleven." 

 
Een afdruk naar vriend Anthon van Rappard leverde zijn kritiek (brief 503) op. Zondag 24 Mei 
1885 vanuit Utrecht, die Vincent ontstemde en de brief terug stuurde , waardoor de vriend-
schap lange tijd verbroken is geweest.  
 
PS 
Dimmen Gestel schreef over de werkwijze aan Albert Plasschaert 13-7-1912:  
Ook vriend Anton Kerssemakers schijnt een afdruk gehad te hebben maar omdat het papier 
zo slecht was is er niets over gebleven; 
Vincent stuurde minstens 9 afdrukken naar broer Theo in Parijs; 
Wisseling heeft een kopie gekregen. 
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BIG BANG 

 

Een denkbeeldige Big Bang. 
 
Fotonen verlaten de aarde en keren terug zoals volgens mij alle energie nog aan het uitwaaieren is 
maar niet denkbeeldig door de zwarte gaten dat het terug kan keren en wederom een Big Bang kan 
veroorzaken of keer op keer. 
Om dit te visualiseren heb ik een modelletje gemaakt van 5 limonaderietjes die door de ribbeltjes 
een cardan-constructie vormen en alles gelijktijdig laat draaien. 
Door de gaatjes in de buis komen "lichtpuntjes" over de vloer, plafond, mensen, enzovoorts ( lang-

zaam draaien). 
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CIRCEL 

 

Het ei is een perfecte oervorm. 

Het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt! 

 

Van boven belicht is de schaduw een perfecte cirkel 

en vanaf afstand een ovaal. 
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COLUMBARIUM 

 

We hebben er een gewoonte van gemaakt om bij het overlijden van familieleden, goede vrienden en 
vriendinnen een fles champagne te laten knallen en het glas te heffen ter ere en nagedachtenis  aan 
de "mooie" momenten.  
Als we de fles geleegd hebben, gooien we die dan met een boog in de achtertuin waar deze dan blijft 
liggen totdat de begrafenis of crematie achter de rug is.  
Zolang is dit ook een visueel aandenken. De lege flessen worden bewaard met naam en datum op de 
boven-planken in mijn atelier.  
Zo hebben we een eigen columbarium, zonder de as, maar wel de geest symboliserend vervat.  
 
PS 
  
Het is wel voorgekomen dat de fles op een steen terechtkwam en in 1000 stukjes uit elkaar spatte.  
Ook dat we een fles uit het slaapkamerraam gooiden en na een paar tuimelingen, ondersteboven op 
zijn kop met de hals in het gras bleef steken.  
Met een glimlach zagen we daarin nog een reflectie van ……………… en na het leven. 
 
Peter Nagelkerke, 4 mei 2013. 
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DANSEN OP HET STADHUISPLEIN 

 
Idee! 
  
Om op het Stadhuisplein op een paar tegels "de danspassen" te plakken, bijvoorbeeld tijdens Amee-
zing. 
Of op een podiumpje voor demonstraties die de bezoekers dan kunnen herhalen! 
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DIGITALE RESTAURATIE 

 
Bij archeologische opgravingen worden vaak slechts scherven gevonden. De gedachte is om met be-
hulp van de weinige gegevens de vondsten digitaal te reconstrueren. 
  

1. Scherf opmeten LxBxH, diameter enzovoorts. 
2. Gegevens in C.A.D. (computeraided design of computer aided manufacturing tool) intekenen 

met digitale gegevens (bijvoorbeeld als draadmodel). 
3. Op het scherm een " huid" eroverheen leggen en eventueel de originele "scherf" aangeven. 
4. Completeren met kleur, textuur, decoraties; je kan het voorwerp op scherm laten draaien en 

van alle kanten beoordelen. Grappige bijkomstigheid is dat je ook nog op bijvoorbeeld de on-
derkant een virtuele "stempel" met info kunt plaatsen zoals "Archeo Eindhoven datum en 
vindplaats"? 

5. Data naar stereo-lithografie-machine sturen. Dit is een "bak" met vloeibare kunststof en met 
de digi-info kan je met een laserstraal puntje voor puntje deze op elkaar plakken zodat naar 
verloop van tijd het gehele voorwerp wordt opgebouwd uit de kunststof puntjes en je het uit 
de machine kan halen. 

6. Met UV-licht laat je dan het voorwerp en de kunststof uitharden. 
7. Nabewerking middels een kleurtje geven en desnoods meerdere exacte kopieën maken (voor 

scholen?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Je kan er zelfs digi-puzzels mee maken zodat de leerlingen de brokstukken bij elkaar 

moeten zoeken en op de juiste plaats aanbrengen. 
o 2 t/m 5 is een grafisch proces (software). 
o 6 vertaald dat in 3-D hardware. 
o 7 maakt het sterk. 
o 6 maakt het reproduceerbaar, kleur aanbrengen enzovoort. 
o Elk gescand product, bot of wat dan ook kan je op die manier reproduceren of restau-

reren. 
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DNATTRACTIE 

Voorstel aan Stichting Trudo in oktober 2005 om een unieke gezichtsbepalende publieksattractie te 
bouwen. 
Grote steden hebben hun toeristische iconen zoals Eifeltoren, London Eye, Vrijheidsbeeld et cetera. 
Het is altijd weer een sensatie om vanuit grote hoogte een stad te bekijken. 
Dit voorstel is een Helix of DNA-vorm waaraan gondels bevestigd kunnen worden om al draaiende de 
gehele stad te kunnen overzien. 
Nederlanders bouwden al het populaire en imposante Londense Wiel. 
Dat wiel vormt ook een basis om feestelijk verlicht te worden en ook soms als drager voor adembe-
nemend vuurwerk, waar velen voor uitlopen. 

 

 

Meubius 

Het futuristische, innovatieve, design en kunstlicht kunstobject zou de communicatie-ambities van 

Brainport kunnen versterken en wereldwijd attentie geven als publiekstrekker. 

  

  



 

 

 13 

EIDENTITY 

 

Vaak hoor je in vergaderingen en presentaties het dilemma: 
  
"Het is een kip- ei verhaal." 
 
Volgens het christelijke bijbel-verhaal schiep God de kruipende, zwemmende, vliegende dieren en 
niet de eieren. 
Of Darwin het daarmee eens was weet ik niet. 
 
Dus dan maar een compromis?  
 
"KIPEI of EIKIP" 
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FIETSGEDICHT 

 

Fiets uitvoeren met achterwiel (diameter 1 meter x 3,14 m = 3,14 M) en sjabloon waardoor met wat 
verf op in een bakkie je "een tekst" op straat/trottoir door de stad kan "fietsen". 
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GROENE DAK 
 
UIT 2005 
 
"Projekt het Groene Dak" 
 
Bijdrage en gedachtegang voor de voormalige Philips gebouwen "de Hoge Rug" op Strijp-S voor de 
wedstrijd van Stichting Trudo. 
Verbinding van de gebouwen en uitgevoerd als een botanische tuin (watercultuur?) met plantenkas-
sen, verlichting, beeldentuin, prieeltjes etc. 
 
Peter Nagelkerke 
 

Het idee voor het “Groene Dak” kan je aanspreken of niet en dan houdt het op. 
In Engeland is een zeer prestigieus project “Eden” ook zo begonnen en is een ongekend succes 
met verschrikkelijk veel publieke belangstelling (dus ik denk dat e.e.a. financieel haalbaar 
moet zijn). 
Sinds de hangende tuinen van Babylon is iets dergelijks nog niet vertoond.  
De hoge rug droeg in de oorlog het Duitse afweergeschut en zal wel sterk genoeg zijn. De 
aanvullingen op de kopse kanten zijn voor vervoer van mensen, restaurants en uitzichttoren, 
maar ook om het rechthoekige karakter van de gebouwen kompleet te vervriendelijken. 
Een openbare gelegenheid om helemaal over de stad te kijken of restaurant op die hoogte is 
er niet. 
Ben benieuwd wat je er van vindt en zoals gezegd wil ik best e.e.a. wat verder voor je uitwer-
ken. 
Volgens mij is het haalbaar met een goed businessplan en een prachtig contrast met de be-
tonnen gebouwen en de mensen die er komen te wonen. 
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HIGGS EN SYNESTHESIA 
 
Het "Higgs" deeltje is gevonden en een doorbraak in de natuurkunde. 
Het is het lang gezochte puzzelstukje (sinds 1960) dat er een deeltje moest bestaan dat andere deel-
tjes massa geeft. 
 
Synesthesia is de verbinding tussen de zintuigen, alleen is zo'n "deeltje" nog niet gevonden (of nog 
niet naar gezocht?). 
Zou er net zo'n verbindend element zijn in onze hersenen (of per ongeluk misschien wel hetzelfde 
deeltje)? 
 
Na 1900 hebben we voor de zintuigen wel een amplificatie gevonden in de technologie: 

• Microfoon en speaker = beter en verder horen en spreken. 

• Camera en tv = verder kijken en zien. 

• Pc = verder communiceren, tijdloos online waar dan ook. 

• Tom Tom = navigeren. 
 
Hoe de zintuigen zich ontwikkelden in het dierenrijk zal wel rudimentair zijn maar ondertussen niet 
uit-ontwikkeld of inmiddels verloren eigenschappen: 

• Navigatie van duiven, vissen et cetera. 

• Reuk van de speurhond. 

• Communicatie van dolfijnen. 
 
Zelfs het verpoppen van rupsen naar vlinders als een vorm van reïncarnatie is ons niet gelukt, laat 
staan een heerlijk winterslaapje. 
 
Reizend door het brein ... of van brein naar brein met wat we nu noemen telepathie, verplaatsend 
van het ene naar het andere en dat kan de nieuwe of echte ruimtevaart zijn of een superbrein zonder 
dat we het als individu in de gaten hebben. 
 
 
Peter 10 Juli 2012 
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METSELMACHINE 
 

Wat me ook leuk lijkt is een meegroeiende steiger met de metselaars, bijvoorbeeld een "schaarste-
ger" met motortje en lopende bandje voor aanvoer van de stenen en cement(slagroom)spuit.  

Zie schets (vrij-metselaar) met: 

• stenentransport; 
• cementmixer met pomp; 
• variabele steiger. 

Er bestaat een automatische stratenmakers-machine en wat horizontaal kan, kan natuurlijk ook verti-
caal. 

Dus een automatische metselmachine en muurtjes in een wip optrekken. 

PETER NAGELKERKE 
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MULTIFUNCTIONEEL SPORTVELD 
 

Gedachte  om een  multifunctioneel terrein te maken  waarbij  bijvoorbeeld een hockeyveld haaks 
staat op het voetbalveld. 
 
Natuurlijk te maken met de normale afmetingen. 
 
Gedachte (concept)  ook  een  wegklapbare goalconstructie te bedenken (Van Der Leegte mag 
het patenteren,  ik  wil  wel  "intellectual owner" zijn + credit), welke  in een goot naar achter klapt 
(middels motortje) en niet hinderlijk is voor de spelers. 
 
De grasmat is natuurlijk kunstgras waaronder een "tracking" van  LED  lampjes die de lijnen aan-
geeft (ook bij fel daglicht)  en geprogrammeerd verwisseld  kan worden  naar gelang de sport die be-
oefend wordt. 
Zelfs kan je daarin audio-sensoren meenemen die meten  of  de  bal  over  de lijn  is geweest of dat 

men buitenspel staat. 
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NESTELEN 
 

WAAROM NOG? 

 

  



 

 

 22 

PINAUTOMAAT 
 

KLEIN IDEETJE 
 
Om ook op straat een halve cirkel te trekken rond de pinautomaat om aan te geven dat iemand pri-
vacy wil tijdens het pinnen. 
Makkelijk op trottoir aan te brengen en als mensen toch achter je komen staan weet je dat je extra 
moet oppassen. 
 
KOST NIKS EN TOCH EEN STUK VEILIGER? 
 
Normaal gesproken respecteren mensen dat en die er om heen staan houden de anderen in de ga-
ten. 
 
SOCIAL CONTROL! 
 
Peter Nagelkerke, september 2010 
 
 
PS 
FIERS-PREVENTION-LINE (haha).  
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POEME ELEKTRONIQUE 
 

Wederom uit de kast gehaald!  
 
Mijn fascinatie voor Poème électronique ontstond toen ik in 1958, achter op een NORTON motor, 
over de Belgische kasseien, als 14 jarige de wereldtentoonstelling in Brussel bezocht. 
Het Atomium met de aluminium bollen was vanuit de verte al zichtbaar en een ware belevenis, ech-
ter het bezoek aan het Philips Paviljoen sensationeel te noemen en heeft diepe indruk gemaakt.  
De mathematische sculptuur van Le Corbusier en de multimedia show van nog geen 10 minuten was 
overweldigend en leek of je even "in space" verkeerde met de nog nooit vertoonde elektronische 
muziek of alleen maar geluid. Het gebouw met de uitzonderlijke architectuur en constructie is na af-
loop opgeblazen en vernietigd. 
 
Bij Philips Design is nog vaak geprobeerd om het te laten herleven maar dat is nooit gelukt. Onder-
tussen zijn meerdere pogingen daartoe ontwikkeld en kwam het onderwerp elke 10 jaar wel ter 
sprake.  
In 1955 was Dick Raaijmakers afgestudeerd aan het conservatorium in den Haag en kwam bij Philips 
aan de lopende productieband te werken maar werd later assistent in het "Nat. Lab". De beroemd 
geworden kamer 603 stond vol met apparatuur en experimenteerde men er met elektronisch geluid, 
een nieuwe fascinerende techniek en niets was te gek.  
 
De "componisten" produceerden aanvankelijk balletten en opera muziek. Pionier Roelof Vermeulen 
is daarmee begonnen en in 1940 experimenteerde  hij al met elektronische muziekinstrumenten.  
In 1957 componeerde Dick, met pseudoniem Kid Baltan, een elektronische Rumba. Deze bliebgeluid-
jes leken op de signalen van de Russische Spoetnik die op 4-10-1957 in de ruimte rond de aarde 
draaide en van het eerste  popliedje "The song of the second moon" zijn overigens maar 2.000 stuks 
verkocht.  
 
De geluiden en structuren worden nog steeds gebruikt door enkele dj's van nu.  
Rond 1990 heb ik bij een kelderopruiming van Philips Design weer het rapport en beschrijving van 
het gebouw en muziek gevonden. Wederom was er een discussie om het te herbouwen in Eindho-
ven. Echter zaten we in de reorganisaties "Centurion" en voor dat soort "uitspattingen" was geen 
geld, nog aandacht.  
In 2008 is weer een serieuze poging ondernomen door Philips Design onder de toenmalige president 
Gerard Kleisterlee.  
De aanjagers waren reeds enige tijd Jeanne de Bont (zusje van de bekende filmer Jan de Bont) en 
haar partner Henk Lamers. Er is een projectteam samengesteld met een voorstel naar de raad van 
bestuur.  
Ook waren er initiatieven op de TU/e om met een voordeligere constructie en modernere bouwtech-
nieken de sculptuur te herbouwen, waar oorspronkelijk veel asbest in verwerk was. 
 
Er was ook nog een oorspronkelijk schaalmodel opgedoken. Het hyper-parabolische kunstwerk van 
Le Corbusier en Y. Xenakis met een oppervlakte van 400-500 vierkante meter en met de begeleiding 
indertijd van Louis Kalff, het creatieve geweten bij Philips, onder aanvoering van Frits Philips zelf, zou 
ook het oorspronkelijke muzikale gedicht uit 1958 van Edgar Varese herleven. Het architectonische 
hoogstandje van voorgespannen beton kostte goud om het te herhalen en er was discussie of het 
wel in Eindhoven dan wel in den Haag zou moeten komen. 
 
De Stichting "Alice" maakte zich sterk voor het initiatief om het in Eindhoven te laten herleven. Ook 
was de vraag en discussie van verschillende partijen of je zo'n fossiel uit vroegere tijden wel moest 
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kopiëren.  In Spectrum van het Eindhovens Dagblad (20 juni 2009) heeft Chris Paulussen nog een 
mooi artikel daarover geschreven en duidelijk samengevat.  
 
Uitdaging 
 
Mijn voorstel zou zijn om per vandaag weer een eigentijds nieuw kunstwerk te maken met dezelfde 
visuele manifestatie, echter passend in deze tijd en mogelijkheden van de technologie. Daarbij dacht 
ik aan een open structuur, gevormd door een reusachtig vissersnet, maar dan met aangestuurde led-
verlichting  op de knooppunten van de mazen waarbij de draden, aangesloten en aangestuurd door 
een pc, een 3d screen vormen. Met een buizenstelsel kan het net gespannen worden als een natuur-
lijke "tent" in de mathematische vorm (en misschien wel verplaatsbaar?).  
 
Natuurlijk kijk je er dan dwars doorheen en is het geen "dak" waar je onder kan schuilen bij slecht 
weer. Maar door het licht waan je je dan toch in zo’n ruimte en ook van buiten zie je de iconische  
vorm. Het oppervlak kan je aansturen en programmeren vanuit een P.C. en voorstellingen dynamisch 
zichtbaar maken. Daar kan alle ongelimiteerde creativiteit voor gebruikt worden zoals voorbijtrek-
kende wolken en vogels, graffiti-achtige taferelen of teksten van gedichten. Men kan  vanuit huis be-
denksels mailen die dan wisselend op het oppervlak verschijnen. Eigenlijk is het dan een enorm ge-
welfd pixel-screen geworden door de led technologie en is dit al eens besproken op haalbaarheid 
met bedrijven uit de regio.  
 
Het kostenplaatje behoeft in elk geval geen zware fundamenten of constructies te bevatten en waar-
schijnlijk wat geavanceerde "elektronische tent haringen".  
 
Door het verlichte dak krijg je aan de binnenzijde het multimediale oppervlak waar men presentaties 
kan projecteren met "klank en kleur" en helemaal  met de technologische manipulatie  van vandaag. 
Met de inspiratie van bijvoorbeeld  componist Ad Maas  kan je de schilderijen van Vincent van Gogh 
laten spelen, zoals Ad dat improviseerde tijdens m’n TEDx  presentatie op de campus in 2011 te Eind-
hoven. 
 
Vincent van Gogh nam pianolessen om verband te leggen tussen klank en kleur waarbij frequenties 
parallel lopen, wat al door Aristoteles en Newton is verondersteld.  
Ook Kandinski en Schonberg zouden dat soort pogingen wagen om harmonische composities te laten 
horen en zien. Het lijkt me een uitdaging en alternatief als een licht-tempel en ook een culturele 
hoofdstad waardig.  
 
Peter Nagelkerke 1 juni 2013.    
  



 

 

 25 

 
  



 

 

 26 

 
 

  



 

 

 27 

 

 

 

  



 

 

 28 

REGENBOOG 
 
Zou het niet verschrikkelijk mooi zijn om over Eindhoven een kunstmatige regenboog te creëren? 
Het kan eigenlijk eenvoudig met enorme out of focus projectoren, alleen moeten we dan ook een 
mist creëren zoals de Russen regen maken door een nevel te verspreiden. 
 
Je hoeft er geen Eiffeltoren voor te bouwen om een wereld-icoon tot stand te brengen. 
Mooi als je van afstand komt aanrijden of vliegen en een regenboog fascineert altijd voor iedereen. 
 
Eindhoven is innovatie, licht, design dus wat wil je nog meer! 
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SHAVER FIETS MET GEDEELD ACHTERWIEL 
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STADION 
 

SUGGESTIE 
 
Bouw een stadion gecombineerd met appartementen, (sport) winkels en fitness business. 
Voordeel is dat het relatief weinig ruimte inneemt en appartementen verkocht/verhuurd/geëxploi-
teerd kunnen worden (businessplan). 
  
Ik vermoed dat er ook mensen in de buurt willen wonen waar een nieuwe sportieve levendigheid 
ontstaat en er bij wijze van spreken onderdeel van worden (altijd bedrijvigheid). 
  
Ook kunnen in het stadion oefen, revalidatie (fysiotherapie praktijk?), fitness centra gehuisvest wor-
den. 
 
CONCEPT 
  
Is op verschillende en velerlei manieren te realiseren in verschillende fasen. 
  
Voorstel: 

• Is terrasvormig rond het veld (echte pitch). 

• De binnen kwadranten met zitplaatsen. 

• De buiten kwadranten voor de bewoning en business. 

• De getrapte constructie kan gemaakt worden met bestaande of modulaire betonconstructie 
(prefab ?). 

• 2-3-4-5 of meer verdiepingen of woonlagen. 

• Je kunt ook kiezen voor meerdere woonlagen en slechts een paar voor de zitplaatsen (naar 
gelang het aantal stoelen dat je wilt hebben rond het veld, bezoekersaantallen). 

• De bouw kan in fasen of meerjarenplan aangepakt worden. 

• Bijvoorbeeld:  Je bouwt een zijde en als het een succes is de volgende fasen. 
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Met high tech goal: 
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THE BRICK 
 

Naast het leveren van een observatie wil ik ook altijd graag meedenken over oplossingen. 
 
HIGH-TECH-DESIGN-BRICK 
 
Volgens een Engelse studie zijn huidige natte bakstenen tijdens regenweer slecht voor de isolatie en 
wordt daardoor een groot percentage warmteverlies geleden. Ik geloof dat hiervoor oplossingen 
kunnen worden gevonden. 
Buitenzijde kan Nano-waterafstotend zijn? 
Of als een kameleon mee kleurend?  
Met temperatuurverschillen en/of oplichtend als het donker wordt? 
Kees de Man heeft ook belangstelling om wat met het idee te doen en zou zo'n project kunnen lei-
den? 
Ben ervan overtuigd dat het een goede business en exportartikel kan zijn van Eindhoven. 
 
SUBJECT: ZWART/LICHT 
 
Al vele jaren volg ik in de kranten de nieuwbouw die in Eindhoven plaats vindt. Daarbij valt op dat 
steeds meer gebouwen een groot "zwart-gehalte" hebben. Ziet er natuurlijk goed uit op de bouwte-
keningen en in de plannen van de architecten. 
Er worden steeds meer zwarte, donker rode, bakstenen gebruikt. Zwart is al 10 jaar een trend. 
Echter: wij wonen in de "Lichtstad" en zijn die Franse en Italiaanse dorpen met crèmekleurige tuf-
steen niet prachtig in de zon? 
Ook die grote steden hebben dat uiterlijk. 
  
Als ik over de rondweg rijdt zijn er overal steeds meer zwarte gebouwen of met een groot zwart-ge-
halte. 
Ideaal voor kwaadwillende want je kunt zelfs hun schaduw niet zien op plaatsen waar ze hun slag wil-
len slaan. 
Woensel Winkelcentrum heeft rondom het gehele parkeerterrein hoge zwarte muren. 
Ook worden er steeds meer panden gewoon zwart geschilderd (blijkbaar mode geworden). 
Niet alleen de bedrijfsgebouwen maar ook een sterke opmars in de woonwijken. 
Vaak moet je dan ook extra "bij verlichten". 
  
 
MIJN BEZWAAR IS DRIELEDIG 

• Dit is maar een tijdelijke trend en dan zitten we er later mee. 

• Als gebouwen licht waren zou je je veiliger voelen. 

• Je bespaart op openbare straatverlichtingskosten. 
  

1. Een eigen  hightech Eindhovense ontwikkeling kan economisch interessant zijn. 
Er zijn ook verfsoorten met een hoog mica-gehalte wat je makkelijk kunt toevoegen (iriodin) 
en geeft een grote reflectie. 

2. Voorstel: Leg een project neer bij TU/e om een (design) baksteen te ontwikkelen (bijvoor-
beeld samen met een afvalverwerker) met een coating die reflecterend/isolerend werkt. 
Warmer in de winter, koeler in de zomer. 
Met voldoende patenten en productiecapaciteit kan het zelfs een gezonde business zijn (uit-
daging). 
In Amerika experimenteert men met Nano-zonnecellen in de verf om dezelfde reden. 
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3. Ook kan iemand eens uitrekenen hoeveel je zou besparen als je met lichte gebouwen en re-
flecterend oppervlak een hogere lichtopbrengst bewerkstelligt. 
Naar mijn inschatting is dat een hoog percentage en dan kun je ook uitrekenen hoeveel ener-
gie je zou kunnen besparen op de gemeentelijke elektriciteitsrekening. 
Natuurlijk niet alleen economisch interessant maar ook voor milieu. 

4. Bekijk bij elke bouwvergunning aanvraag het aantal vierkante meters wat zwart of donker is 
(en stel bijvoorbeeld een beperking en zeker voor zwart op ooghoogte). 
Iemand van Vergunningen zou daar alert op kunnen wezen? 

  
Peter Nagelkerke 2010. 
 
 
PS 
Zie "The Brick" alleen als een poging tot uitvoeringsvorm; er zijn natuurlijk een boel oplossingen mo-
gelijk. 
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TUINBANK 
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VERTICALE PLANTENKAS 
 
Nederland staat vol met plantenkassen en soms honderden meters groot. 
Idee was om dat verticaal in de hoogte te plaatsen met roterende vloeren en watercultuur (lichtge-
wicht) om kostbaar grondoppervlak te vermijden. 
De planten kunnen permanent naar het zonlicht gedraaid worden om elk plantje optimaal te laten 
groeien en geautomatiseerd bewateren en oogsten. 
Met sensoren zoals in de industrie kan je ook "precision" de vruchten zoals aardbeien, tomaten en 
rozen afknippen en meteen verpakken. 
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VOETBALKIKKER 
 

Hierbij een ideetje voor voetbaltrainers. 
Vaak word geoefend met vrije trappen op goal. 
Sommige spelers zijn specialist om de bal in te krullen. 
Het oefenen is vaak op een "statische" manier. 
Echter, na het fluitsignaal als de speler gaan trappen springen de tegenstanders. 
De ene hoger dan de andere. 
 
Gedachte: 
Om de "dummy's" te voorzien van een springmechanisme, bijvoorbeeld 50-75 cm welk op afstand 
bediend kan worden (ad random) door de trainer. 
Een enkele pop of meerdere. 
De moeilijkheidsgraad is dan even onberekenbaar. 
Ook mooi voor de keeperstraining. 
Een goede technische oplossing kan voor 'n goede constructeur niet zo moeilijk zijn. 
Deze oefenhulp kan natuurlijk ook aan andere clubs verkocht worden (business)? 
 
Peter Nagelkerke, 25-05-2014 
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WORMLIFT 
 

In plaats van een lift, een groot verticaal wormwiel. 
Natuurlijk had Da Vinci zoiets al bedacht voor watertransport. 
Zo'n roterende constructie heeft het voordeel dat je geen wachttijden hebt voor de lift. 
Je kan op en uitstappen waar je wil "DEURENLOOS". 
Dus ook geen overvolle liften. 
Misschien iets om te ontwikkelen of het bedrijf dat bijvoorbeeld de transportbanden maakt op lucht-
havens, of een roltrappenfabrikant. 
Het lijkt me ook geweldig voor rolstoelen, rollators, gehandicapten maar ook de mensen die hun fiets 
meenemen naar hun loft. 
Zo'n permanent draaiend geheel kost waarschijnlijk niet zoveel energie of onderhoud als conventio-
nele liften (ook veiliger voor de gebruiker?). 
Waarschijnlijk ook geen torentje voor de liftschacht en aandrijving? 
Kan door het fundament gedragen worden. 
Diameter van gaten door de vloeren 3,5 - 4 meter? 
Enzovoort! 
Naar beneden natuurlijk dezelfde constructie  (linksom, rechtsom). 
Voordeel is ook dat je geen moeilijke schuifdeuren meer hebt met allerlei mechanische problema-
tiek, zonder ingewikkelde elektronica? 
Ook leuk voor mensen met claustrofobie? 
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 ZANDLOPER 
 

Veel mensen vragen zich af wat met hun as moet gebeuren na een crematie. 
Ergens uitstrooien is al gemeengoed. 
Toch zijn er mensen die zich bijvoorbeeld naar de ruimte willen laten schieten. 
In Amerika kan je een speciale kogel laten maken en met een geweer afvuren zoals ook vuurpijlen 
met een lading. 
 
Zelf dacht ik meer aan een drievoudige zandloper die bij temperatuurwisselingen flexibele bolletjes 
door een poortje laat en dan bij uitzetting of krimping een paar keer per jaar een slinger kunnen ma-
ken. 
Dan blijft er na de dood toch nog wat leven . 
De kijker zegt dan "daar gaattie weer". 
Het mooiste zou ik vinden als dat tijdens bijvoorbeeld de zonnewendes gebeurt. 
  
Maar ik maak voorlopig nog geen haast. 
  
Eerst maar eens uitvinden of het werkt! 
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3-D VIEUW WITH 1 EYE 
 

Zomaar een gedachte en ik weet niet of het kan maar misschien leuk voor studenten om aan te wer-
ken ? 
Mensen met 1 oog of slecht oog kunnen geen 3-d zien! 
Lastig bij traplopen, hobby's, eten, enzovoort. 
De gedachte is om op de juiste afstand van het goede oog een mini-camera te plaatsen in een mon-
tuur en de image digitaal overbrengen op de gele vlek van het andere oog.  
Ik weet niet of het werkt en heb hier met wc-rolletje en spiegeltjes geprobeerd dat na te bootsen (1 
spiegeltje moet dan een doorkijkspiegeltje zijn. 
Ik heb e.e.a. besproken met iemand met een oogprothese. 
Misschien wordt het helemaal niet als handicap ervaren maar laatst sprak ik ook weer met iemand 
met het probleem.  
Het wordt dan wel aangemoedigd om een bril te dragen en het goede oog te beschermen bij onge-
vallen. 
De meeste oog ongelukken gebeuren in de tuin met zwiepende takken en zo. 
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