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VERHALEN/OPINIES
CULTUURRAAD
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EINDHOVEN LICHTSTAD?
Met deze kwalificatie wordt meestal bedoeld de enorme industriële geschiedenis van de gloeilamp en
hopelijk binnenkort opgevolgd door LED-technologie, welke efficiënter, milieuvriendelijk en kostenbesparend is.
Wat een contrast met wat er de laatste jaren gebouwd is aan nieuwbouw, met gebruik van donkerbruine, antracietkleurige en heel veel zwarte bakstenen.
Ook hadden we in deze omgeving vroeger steenfabrieken die mooie bakstenen fabriceerden.
Oude gebouwen in Eindhoven zijn daar getuige van en hoe mooi zijn de gerenoveerde huizen aan de
Boschdijk.
Nu echter komt er een overvloed aan donkere gebouwen.
Geloof me!
Ze zijn talloos!
Van de hoge torenflats zoals het Dronken Echtpaar, het Woensel Winkelcentrum parkeerterrein, Marconilaan, de 4 Jaargetijden in Gestel, Smalle Haven en je hoeft alleen maar over de rondweg te rijden.
De zwarte bakstenen met glazuur geven nog wel een reflectie, maar als het 's avonds donkert en vooral 's winters, wordt het licht geabsorbeerd.
Het gezicht van een stad met zwarte tanden.
Ga 's avonds maar eens door donkere gebouwen en
straten; het lijkt soms wel op een verduistering.
Het draagt niet bij tot het veiligheidsgevoel waar iedereen zo'n prijs op stelt.
Geboefte voelt zich beschermt door de duisternis en laten voor hun snode plannen zelfs hun schaduw niet achter op de zwarte muren.
Er is ook extra verlichting nodig om dit weer te compenseren. Meer licht, meer lumen, meer energie, meer kosten.
Zwart schijnt momenteel de favoriete kleur te zijn
van architecten. Echter, als dit uit de mode is staan de
gebouwen er nog steeds. Het nieuwe Lakerlopen langs de Tongelresestraat is om depressief te worden.
Wie niet kan genieten als we in andere landen vertoeven en die honingkleurige steden bezoeken of die
mooie oogstrelende lichte dorpjes tegen de berghellingen in de zon zien.
Hoe mooi is en hoe trots zijn we op ons Witte Dorp,
Witte Dame, Hoge Rug, Strijp-S en ook het laatste plan
bij het Havenkwartier van Diederendirrix is om euforisch van te worden.

Er is een suggestie gedaan door Cees Donkers (hoofd
Stedelijke Ontwikkeling) om daarover maar eens te debatteren met belangstellenden, strategie-bepalers, architecten, bewoners, enzovoort en dan een opinie te horen over deze observaties en consequenties daarvan.
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Ook zou bij bouwverenigingen gekeken kunnen worden hoeveel procent "zwart" er gebruikt mag gaan
worden.
Ik zou het als een gemiste kans beschouwen als we in Brainport niet in staat waren een "High-TechDesign" steen te ontwikkelen.
Voor mijn part ecologisch met het afval en puin van Van Gansewinkel?
Een uitdaging om die stenen te voorzien van een lichte coating, wisselend isolerend voor warmte en
koude, reflecterend, graffiti bestendig, enzovoort.
De specificatie daarvoor is al een leuk onderwerp.
Met een paar patenten erop hebben we nog een aardig attractief exportartikel.
In Amerika wordt al geëxperimenteerd met een coating met Nano-zonnecellen om die energie om te
zetten en verlichtingskosten te drukken.
Dat kunnen we hier ook!
Een uitdaging voor onze researchers!
En wie weet! Eindhoven "GLOW-stad"?
01-07-2009
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HERSCHEPPING
Er was eens een groepje wetenschappers, miljoenen jaren geleden, die na de zoveelste "Big Bang" in
dezelfde omstandigheden verkeerden zoals nu ongeveer, van een wereld die zichzelf bedreigde.
Ze hadden elkaar gevonden via telepathie wat wel verder ontwikkeld was dan per vandaag.
Daarom deelden ze hun bezorgdheid voor onze planeet en bevolking.
Dus waren ze bijeengekomen, toen Rome nog niet bestond, om over een toekomst na te denken en
hadden uiteindelijk besloten om verschillende mogelijke richtingen te gaan onderzoeken om te kunnen voortbestaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1 dacht dat het beter was om de aarde te verlaten en terug te keren als reizend sterrenstof naar waar we vandaan gekomen waren.
Groep 2 onderzocht of de zee dan een oplossing was want die besloeg 70% van het oppervlak
en was her en der kilometers diep, gaf voldoende plaats voor walvissen, zeepaardjes tot aan
plankton toe. Een flinke zondvloed zou de rest doen.
Groep 3 vond dat het luchtruim meer perspectief zou bieden indien we allemaal zouden kunnen vliegen als vredesduiven.
Groep 4 besliste om ondergronds te gaan zoals mollen en wormen.
Groep 5 wenste te blijven voortbestaan als vegetatie, vol zon, vruchtbare grond, wat vocht en
meer hadden ze eigenlijk niet nodig.
Groep 6 zou gewoon willen blijven waar ze waren maar aangepast aan de omstandigheden.
Groep 7 oplossing was om naar een microwereld te gaan en te leven als insecten, vooral mieren en bijen, en zagen dat wel zitten als grote families. De vlinders vonden het ei van Columbus
uit om steeds weer te reïncarneren en te wisselen tussen 2 levensvormen.
Groep 8 dacht meer aan minuscule organismen zoals bacteriën of desnoods eencelligen en de
virussen mochten ook meedoen zolang ze niet elektronisch waren.
Groep 9 wilde heel vaag een esoterische en transparante gemeenschap, alhoewel de anderen
dat wat spookachtig en holistisch vonden.

Er was afgesproken dat de zintuigen op elkaar afgestemd moesten blijven en moesten zorgen voor de
communicatie tussen de groepen.
Toen alle studies klaar waren en ze allemaal de voors en tegens hadden uitgewisseld besloten ze dat
iedereen vrij was om uit te maken bij welke groep men ingedeeld wilde worden en de toekomst in te
gaan, maar men mocht ook coalities aangaan.
En na wat bekvechten werd een compromis bereikt om e.e.a. in versneld tempo te laten muteren,
want er was wel haast bij.
Ook was men het erover eens tenminste twee personen te laten blijven wie ze waren; als een laatste
optie om de mensheid alsnog een laatste kans te geven.
Er waren twee vrijwilligers die zich daarvoor beschikbaar stelden, genaamd Adam en Eva.
Ze kregen de wereld helemaal voor zichzelf alleen, maar moesten wel beloven dat ze zelf geen roofbouw zouden plegen om nog meer overdaad te krijgen dan wat ze al hadden.
De grootste straf zou zijn dat ze kleding moesten gaan dragen en konden zich desnoods daarin wel
vinden.
Met die afspraken waren ze helemaal blij en kregen twee zonen, genaamd Cain en Abel.
Abel was de zachtaardige en een beetje een sufferdje.
Cain daarentegen was meedogenloos.
Op een kwaaie dag sloeg hij zijn broertje dood, om in zijn eentje de mensheid voort te zetten en z'n
DNA over te dragen, echter in zijn domheid vergat hij aan wie dan wel.
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Hij wist niet dat Abel een geheime verhouding had gehad met een mutatie uit de eerste generatie van
het dierenrijk.
Haar naam was Bambi en was in haar vorige leven al verliefd geweest op Abel.
Abel had haar direct herkend aan de grote bruine ogen en uit hun verhouding waren een zoon en drie
dochters geboren, waarvan de jongste tot hun verbazing op haar achterste benen kon lopen en een
hermafrodiet was.
De zoon hadden ze Darwin genoemd en deze was bijzonder intelligent..
Hij had uitgevonden hoe je via de vrouwelijke chromosomen de mens kon reproduceren en sindsdien
was iedereen door navelstrengen verbonden geweest.
Ondanks alle wetenschappelijke kennis was men er indertijd niet in geslaagd om de genen van goed
en kwaad te scheiden waardoor alle groepen in liefde of haat naast elkaar bleven bestaan van welke
groep dan ook.
Om te leven of overleven, werd steeds vrede met oorlog en vernietiging afgewisseld.
Degenen die de liefde predikten en uitdroegen moesten steeds het onderspit delven door hun zachtmoedigheid.
En de genen die de haat uitdroegen vernietigden uiteindelijk ook nog eens elkaar.
De ware oplossing blijkt tot op heden niet gevonden te zijn, dus wordt er binnenkort een nieuwe poging gewaagd, maar het zal altijd wel een sprookje blijven.
PETER
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GALERIEKRANT
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2 ONGEPUBLICEERDE ARTIKELEN
HONDJES
Als u op een opening of liever vernissage van een galerie of museum iemand rond ziet lopen met een
boekje en potlood en de exposerende kunstenaar aanspreekt, zou dat hoogstwaarschijnlijk een bekende van me kunnen wezen.
Als dweperige tiener werden al handtekeningen van popsterren en beroemdheden verzameld.
Met het klimmen der jaren is er echter een nieuwe obsessie bijgekomen.
Er wordt namelijk de kunstenaar gevraagd om een "hondje" te tekenen.
Wat blijkt! Dat veel van deze kunstenaars dat helemaal niet eens kunnen. In 9 van de 10 gevallen.
Ze moeten een voorbeeldfoto of "model" hebben anders lukt het helemaal niet.
Natekenen, kopiëren gaat nog wel.... maar uit het blote hoofd.... is lachen.
Of de kunstenaar doet een poging om er onderuit te komen of zoekt een afleidingsmanoeuvre, door
iets belachelijks te tekenen en de meesten hebben daarbij een slap excuus, maar het is overduidelijk.
De waarheid is dat ze het gewoon niet kunnen en dat is toch wel wat met de Rembrandts van vandaag
de dag.
Er was natuurlijk ooit een slimmerik die het abstracte schilderen heeft uitgevonden omdat hij geen
hondje kon tekenen, laat staan schilderen.
Het zijn de favoriete kunstenaars ....omdat je dan kunt zeggen: "Complimenten met uw werk".
Ik heb nooit eerder zo'n treffend abstract beest geschilderd gezien en hoe gedurfd om die kleuren te
gebruiken.
Zoudt u toch een gewone hond voor me willen tekenen?
Maakt niet uit welk ras, het mag een herdershond, bouvier of teckel zijn.
Teckels vinden ze vaak wel een idee want dat is meestal herkenbaar met dat lange lijf
Het boekje bevat dan ook wel veel teckels maar ook "bobbies" uit kuifje.
Eigenlijk zou het wel leuk zijn om van al die kunstenaars een expositie te hebben van hun hondjestekeningen.
Het is ook kunst om te verbergen dat je geen hondje kunt tekenen en omdat niet met schaamrood op
de kaken te hoeven bekennen.
Of je krijgt een filosofische beschouwing waarom het zinloos is om hondjes te tekenen als je ze ook
kunt fotograferen.
Soms helpt een groot doek, met forse vegen zodat het enige gelijkenis heeft met een dier zoals het in
een volgende evolutieperiode eruit zou kunnen zien.
Kubistische exemplaren met veel horizontale en verticale lijnenspel wil het ook nog wel eens doen,
maar daar zou Picasso zich bij omdraaien in het graf.
Bij landschappen en bloemstukken mag je rustig een blaadje en takje vergeten.
Een hond heeft meestal 4 poten tenzij je hem van de zijkant bekijkt, staarten en oren zijn wel gewenst.
Wel moeilijk hoor........ en kun je nagaan hoe dat met mensen, en helemaal met kinderen, is.
Dit verhaal is natuurlijk een ode aan de handvaardigheidsaspecten welke we toch enkele decennia
verloren hebben.
Behalve bij de ware kunstenaar.
Dus ! Gaat U binnenkort exposeren! Ga gauw oefenen voordat u wordt benaderd door:
Annie stijl
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VALS
Wie vervalst er nu eigenlijk echt?
Iedereen kent natuurlijk de verhalen van meester-vervalsers.
De schrik van elke inkoper.
De beroemdste is natuurlijk onze eigen Han van Meegeren en niet zo lang geleden Geert Jan Janssen.
Ik denk dat ze alleen maar zielig willen bewijzen dat ze net zo goed kunnen schilderen als de grote
meesters en heimelijk uit zijn op een valse erkenning.
Schilderkunst is echter niet alleen de kunst van het schilderen.
Er zullen vast niet veel vervalsers zelf rijk zijn geworden, maar wel de tussenpersonen die het trachten
aan de man te brengen.
Dat zijn de echte onvervalste charlatans.
Menig vervalser loopt uiteindelijk tegen de lamp en de handelaar blijft buiten schot.
Bij tijd en wijle duiken geheimzinnige kunstwerken op, die bijvoorbeeld zogenaamd in de 2e Wereldoorlog verloren zijn geraakt of aantekenboekjes van Van Gogh, vermeende brieven, lijkwade in Turijn,
Karel Appels waarvan hij bij leven niet eens meer wist of hij het wel gemaakt had en naar ik geloof ze
alsnog als echt verklaarde ook nog.
Herman Broods zijn ook aardig in omloop, alsof hij tweemaal zo lang geleefd had of stiekem was teruggekeerd.
Natuurlijk zijn we als Nederland niet de enigen die daarin uitblinken en zijn er zelfs grote internationale
veilinghuizen die aan het spelletje meededen.
Sympathieker is het "Vervals Museum in Vledder" met een mooi overzicht probeersels, tot aan een
waar vervalste Mona Lisa toe.
Je kan ze ook gewoon bestellen in China of via het web tegen schappelijke prijzen, variërend in formaat
en van 355 tot 875 Euro.
En zeg nu zelf, wat is de echte fysieke waarde van een schilderij?
Een doekje, wat verf voor een paar Euro en wat uurtjes en je bent klaar en is soms de lijst een stuk
duurder.
U zegt natuurlijk dat het pas echte kunst is als de kunstenaar bekend is, maar die armoedzaaier heeft
er waarschijnlijk ook maar een fractie van gekregen.
Dat men bereidt is om gigantische prijzen te betalen ligt natuurlijk aan mensen en is door een "kunst"
matige markt bepaald.
Kunst is ook de spiegel van de beschaving en dan is vervalsen een teken aan de wand door de "schilders" die zelf de creativiteit missen om een eigen idee te verwezenlijken of teveel?
Anton Heijboer produceerde wel heel veel en de ene kwast signeerde veelvuldig de andere.
Of zoals Salvador Dali , hij verkocht gesigneerde blanco vellen waarop de vervalser dan zijn eigen prints
kon maken.
Dus als u een Dali heeft aangeschaft, goedkoop of duur, is de kans groot dat in elk geval de handtekening echt is.
Ik heb ook zelf vernomen (van iemand die het kan weten), dat er vervalsers zijn die voor een pittige
prijs een oude eerste druk van een boek opkopen en dan op de openingspagina een "opdracht " neerpennen in het vervalste handschrift van de schrijver en een vriendelijk zinnetje plaatsen aan een van
de hoofdpersonen in het boek.
Ze moeten wel beiden al enige tijd dood zijn
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Even een datum erbij en klaar is Kees
Een tienvoudige prijs wordt dan vlot betaald.
Dat is nog een stukje erger of gewiekster dan dat men een heel kunstwerk moet kopiëren, en het risico
is kleiner.
Een ets is ook gemakkelijk, omdat je een eenvoudige grafische opname kunt maken op een grafische
film en dan weer een nieuwe ets maken door het uit te etsen op een koperen printplaat en drukken
maar.
Zo schijnen er nogal wat Rembrandts en Picasso's te circuleren.
Zeefdrukken zijn nog gemakkelijker.
Elk drukkerijtje heeft deze grafische mogelijkheden om iets 1 op 1 te kopiëren.
De technologie helpt deze vervalsers zelfs met echtheidsverklaringen.
Het is vooral het pijnlijke stelen van het gedachtegoed van de kunstenaar, die er soms een leven lang
voor moest worstelen, zich ontwikkelen en zo'n jarenlange strijd wordt in een keer afgepikt.
Het is niet eens het adopteren van geesteskinderen maar pure kidnapping.
Het moet toch mogelijk zijn om in schilderijen, prenten, beelden, een gecodeerde identificatie-chip
mee te geven van echtheid, zodat er geen twijfel mogelijk is??
Maar ja, er zijn ook meester-vervalsers in paspoorten, creditcards en bankpasjes die geskimd worden,
dus waar houdt het op?
Och, de wereld heeft altijd belazerd willen worden en heeft zijn eigen wetten en voor sommige tussenhandelaren maakt het niet uit, als het maar oplevert.
De bonafide galeriehouder kent zijn "stal" van kunstenaars en heeft een jarenlange verstandhouding
opgebouwd en gunt de kunstenaar het succes.
Ze zullen het ook niet wagen om hun integriteit op het spel te zetten en hun naam te grabbel te gooien,
zoals sommige nepexperts die dat slechts eenmalig na ontmaskering kunnen doen, voordat ze terecht
voor eeuwig afgebrand zullen zijn en hun geloofwaardigheid voor altijd hebben verloren.
De hoogste motivatie is toch de liefde voor de kunst en dat het in goede handen terecht komt, zoals
bij:
Annie Stijl
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HET MEUBILAIR VAN DE KONINGIN
Lang geleden, toen ik nog meedraaide in het lezingencircuit betreffende "The Future", kreeg ik een
uitnodiging, namens koningin Beatrix, om met 100 "creatieve” uit de Nederlandse cultuur wereld "kennis te komen maken voor een presentatie, dinertje en afterborrel".
Mijn vrouw Margaret vroeg zich meteen af wat ze zou moeten dragen bij zo’n koninklijke ontvangst.
Het was een teleurstelling om haar te vertellen dat de uitnodigingen persoonlijk op naam waren.
De locatie was de grote zaal van het Paleis op
de Dam in Amsterdam en er waren inderdaad
ongeveer 100 genodigden, bekenden uit de
Nederlandse design, kunst en cultuurwereld.
De meesten kende ik van tijdschriften, tv of
communicatiewereld en maar weinig ontwerpers eigenlijk. Ik weet nog steeds niet waarom
ik op het lijstje stond.
Prins Claus was er ook, dus zolang is het al geleden. In een lange rij konden we ons persoonlijk aan hen voorstellen. Frappant genoeg
kende koningin Beatrix de meeste mensen en wat ze deden, dus ze was goed voorbereid of ingesproken.
Van mij wist ze dat ik van Philips Design was en
uit Eindhoven kwam en me nogal bezig hield
met de toekomstvisie op het gebied van technologie en hoe zich dat sociaal zou ontwikkelen ten goede van de mensen (Quality of Life).
Na de introducties en presentaties werden we
verzocht om naar de prachtige grote zaal te
gaan en aan tafel "aan te zitten". Er stonden
wel 10-12 grote ronde tafels verspreid door de
zaal en ik had er eentje precies naast de koningin en haar belangrijkste gasten. Marthe Roling had het dacht ik geïnitieerd en zat naast haar aan tafel.
Ze zijn vriendinnen dacht ik.
Aan onze tafel stelden we ons aan elkaar voor aan de overige disgenoten en na enige tijd werd het
voorgerecht aangedragen door een legertje kelners. Echter had ik gemerkt dat mijn antieke stoel een
beetje wiebelde. Voelend met m’n voet achter de rechter voorpoot brak deze plotseling af. Gelukkig
ben ik niet gevallen of heb me aan de tafel vastgehouden want dan zou de ellende niet te overzien zijn
geweest.
Toen ben ik maar gaan staan en een kelner/personeelslid kwam meteen naar me toe en beloofde
fluisterend een andere stoel te halen en nam het kapotte exemplaar met zich mee. Het is onmogelijk
om staande een voorgerecht tot je te nemen en zeker niet zonder te knoeien.
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Het duurde bijna een kwartier en ik dacht dat ze een andere bijpassende stoel gingen zoeken op het Waterlooplein. Ondertussen werd
het voorgerecht al geruimd en kwam het hoofdgerecht binnen en ik
kon nog steeds niet zitten. Je voelt je ook ongemakkelijk, als je als
enige staat en boven iedereen uittorent. Ze zien jou wel en iedereen
zit je aan te kijken en niemand snapt waarom.
Koningin Beatrix had het wel allemaal gezien want het gebeurde nog
geen vijf meter bij haar vandaan. Ze knikte een paar maal vriendelijk
en begrijpend alsof ze zich excuseerde. Ik knikte geruststellend en
vriendelijk terug omdat ik het voor haar ook vervelend en pijnlijk
vond als gastvrouw.
Uiteindelijk kwam er een nieuwe stoel en ik moest met grote spoed
het voorgerecht en hoofdgerecht naar binnen werken omdat het
toetje er al aankwam. Iedereen aan de tafels konden gezellig met elkaar keuvelen, dat is mij niet gelukt.
Wel heb ik ondertussen langdurig alle hoeken het plafond kunnen bewonderen met de handen op de rug. Even dacht ik nog dat het een
programma van Bananensplit was maar zag nergens een camera en fotograferen was sowieso verboden.
De nieuwe stoel heeft het tot aan de koffie goed uitgehouden en daarna gingen we naar een andere
zaal voor de drankjes. Prins Willem Alexander stond toen al geduldig maar enigszins verdekt opgesteld
op ons te wachten en mengde zich onder de gasten.
De creatieve waren te herkennen aan hun dorst, wat me wel bekend voorkwam. Het was een hele rit
vanuit Eindhoven en het bezoek was meer dan de moeite waard om zo’n nachtelijke koninklijke ontmoeting te mogen meemaken.
PS
De stoel zal ondertussen wel netjes en vakkundig gerestaureerd zijn.

Peter Nagelkerke, december 2012
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HOLLANDSE NIEUWE IS WONDERBAARLIJK
Er zijn nogal wat verhalen en saga waar vissen en mensen in voorkomen met een bijzondere gebeurtenis.
Er zijn natuurlijk de beroemde en klassieke uitvoeringen zoals van de wonderbaarlijke vis-vermenigvuldiging van Jezus toen er niet genoeg te eten was voor zijn volgelingen. Dan hebben we nog de mythe
van Jonas, die opgeslokt door een walvis en na
drie dagen weer levend werd uitgespuugd. Het
bekende verhaal van het vrouwtje van Stavoren
die met haar hoogmoed een kostbare ring in zee
gooide omdat ze niet blij was met de lading
graan die haar schepen terug brachten.
Eerder dan arm worden, zou die ring nooit meer
terugkeren.
Echter verscheen de ring wel degelijk in de ingewanden van een vis die er nodig was voor een
maaltijd en het vrouwtje zou uiteindelijk aan de
bedelstaf geraken.
Ook de tragische geschiedenis van kapitein Ahab die de zeeën nazocht om een grote witte walvis te
vangen, genaamd Moby Dick en daarbij zelfs zover ging om zich vast te binden op de walvis toen het
met harpoenen niet lukte hem te vangen en zodoende uiteindelijk in de golven verdween.
Mijn belevenis past een beetje daarin.
Op een dag had ik zin in een Hollandse nieuwe
haring. Op de terugweg van een of ander bezoek stopte ik op de Roostenlaan bij het "Visgilde” en bestelde twee haringen om mee te
nemen. Omdat ik niet kon wachten, at ik alvast
een haring in de auto op weg naar huis. Vrij plotseling voelde ik onder het rijden iets scherps in
m’n keel alsof ik een klein stukje zilverpapier of
aluminium folie had ingeslikt.
Het nare gevoel bleef daar maar hangen en nog
voordat de auto in de garage stond dacht ik dat
er iets mis was.
Eigenlijk meteen de dag erop een afspraak gemaakt met de huisarts, alhoewel ik daar al jarenlang niet geweest was. Het duurt even voordat je op het spreekuur kunt komen en zelfs tijdens het
bellen vergaat enigszins de lust door het automatische keuzemenu.
Toets 1 voor dit en 2 voor dat. Geen toets voor
last in je keel trouwens.
Het onbestemde gevoel bleef en het was niet
zoiets als een graatje of zo. De arts onderzocht
voorzichtig m’n hals.
Precies kon ik met de vinger aanvoelen aan de
buitenkant van mijn hals waar het volgens mij
niet goed was en het probleem zich voordeed. Niet pijnlijk maar toch vervelend.
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De huisarts vertelde me zeker te weten dat er niks aan de hand was en er niet iets verontrustends zou
kunnen wezen. Toch stond ik er op om een verwijskaart te krijgen voor de specialist. Normaal gesproken zou ik daar meteen naar toe zijn gegaan, echter schijnt dat dan niet meer vergoed te worden. Dus
dat zou dan een reden voor me zijn om het maar te laten zoals het was.
Toch maar de KNO arts gebeld voor een afspraak. Bij het onderzoek is met een camera
en een slangetje (flexibele scopie) door de
neus in de keel gekeken en zag hij op een
monitor bij de ingang van de slokdarm een
klein wit vlekje wat van alles kon wezen. Hij
vertelde me dat het waarschijnlijk zou verdwijnen binnen enkele tijd en was daarbij
voor 99,5% overtuigd dat er niks aan de
hand was. Voor de zekerheid toch terugkomen over 2-3 weken want als het vlekje dan
nog aanwezig was zou er onder narcose (aanvullende scopie) in de keel zelf gekeken worden en een
monstertje genomen moeten worden.
Na drie weken was dat het plekje nog steeds aanwezig. Er gaat dan weer enige tijd overheen voordat
een macroscopisch onderzoek, tijdens een dag opname, daarvoor aan de beurt komt. Daarna nog een
week wachten op het resultaat van een microscopisch onderzoek en de biopsie.
Margaret ging deze keer met me mee omdat ze ook wilde horen en weten wat de uitslag zou zijn. Onderweg vertelde ik haar dat
ik er niet gerust op was wat het oordeel zou
zijn.
De waarheid heeft dan maar een deurdikte
van 4 cm. In de wachtkamer ben je nog een
gewone patiënt, maar eenmaal binnen
komt de waarheid. De conclusie van de biopsie was een kwaadaardige tumor (plaveisel cel carcinoom).
Meteen dezelfde dag is al een afspraak gemaakt in het St. Radboud ziekenhuis in Nijmegen. We zijn daar twee dagen voor allerlei onderzoeken geweest en door een team van mensen
onderzocht.
In en uit scanners, echo- en bloedonderzoek, kaakchirurg, radiotherapeute et cetera. Al vrij snel was
men van mening dat een tweede biopsie inderdaad een kwaadaardige tumor opleverde, alhoewel
redelijk klein. Als men in zo’n geval van redelijk kan spreken.
Een operatie was eigenlijk al meteen uitgesloten in verband met een tijdelijke kaakverwijdering, gezien
de lastige plaats van behandeling. Chemotherapie was niet nodig omdat er geen uitzaaiing in de lymfklieren was aangetroffen. Bestraling zou de enige optie zijn.
Dit zou inhouden dat er 35 x bestraald moest worden via een zorgvuldig uitgewerkt bestralingsplan en
er net zo vaak vanuit Eindhoven op en neer gereisd moest worden naar Nijmegen.
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Ter voorbereiding is ook een persoonlijk kunststof masker met mazen gemaakt om het hoofd steeds
op dezelfde manier te positioneren op een behandeltafel. Dat is beschreven verderop op onder STARS
en in het boekje ST RADBOUD NIJMEGEN (https:/peternagelkerke.nl).
Tijdens de bestraling-sessies is er ook regelmatig een afspraak met de radiologe en een gesprek over
het verloop. Een mondhygiëniste controleert regelmatig de mond en keel op blaasjes, kloofjes, kaken
en tandvlees in verband met de verbrandingsverschijnselen die optreden.
Verpleegkundigen houden de toestand van de (verbrandende) huid in de gaten, schrijven zalf of verbandbehandelingen voor. Voedingsdeskundigen beoordelen of je wel voldoende gezonde voedingstoffen in je lichaam krijgt omdat er natuurlijk slikproblemen ontstaan of smaakverval waardoor de eetlust
minder kan worden. Eventueel schrijven ze ook pijnstillers voor zoals paracetamol of als het erger
wordt de morfinepleisters.
Op een van de laatste bestralingssessies is er dan nog een visuele controle door de radiotherapeute
met wederom die camera door de neus. Er was toen bij mij op de 33ste keer geen zichtbare tumor
meer aanwezig. Het weefsel is dan nog steeds erg onrustig blijkbaar.
De volgende controle is dan zes weken later.
Het is natuurlijk een hele opluchting na al die weken als er geconstateerd is dat de tumor verdwenen
zou zijn. Men spreekt weliswaar niet over genezingskansen maar over overlevingspercentage en het
kan jaren of voor altijd duren voordat een sein groen gegeven kan worden.
Hoe langer de tumor wegblijft hoe meer kans men heeft.
Vooralsnog dank ik niet alleen het behandelende team van de radiotherapeute en de laboranten, maar
zal ik ook elk jaar snel als eerste de nieuwe haring gaan koesteren en terugdenken aan het reddende
signaal van dat visje.
Peter Nagelkerke, december 2012.
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KINDERGRAFJES
In 2002 leerde ik Theo de Koning kennen (Broeder Sigbertus). Hij was als gepensioneerde broeder
werkzaam op het kerkhof van de "Broeders der Liefde" op Eikenburg in de bossen achter de Aalsterweg.
Terugkomend na vele jaren waar hij vanuit het pensionaat de gehele wereld over was gestuurd, zoals
Afrika en Zuid Amerika, had hij als taak gekregen om het kerkhof bij te houden. Omdat ik regelmatig
een wandeling maakte door de oude bossen en door de poort eens naar het kerkhofje ging kijken had
ik hem daar aangetroffen, zittend op een bankje en wat tuingereedschap. Al snel kwamen we tot gemeenschappelijke onderwerpen. Ook vertelde hij dat hij nogal last had van vandalen die vernielingen
aanbrachten en ook beeldjes van de graven hadden gestolen en ook regelmatig de bloemetjes die hij
daar plantte. Ik beloofde hem nieuwe beeldjes te maken volgens zijn beschrijving.
Tijdens een van de gesprekken vertelde hij ook dat hij onder de heggen een klein grafsteentje van een
kind had gevonden. Door zijn navraag bleek dat men vroeger geen doodgeboren en dus ongedoopte
kinderen mocht begraven in geweide grond. De baby'tjes waren doodgeboren in het nabijgelegen Sint
Joseph ziekenhuis aan de Aalsterweg en direct van de moeder meegenomen zonder dat ze wisten wat
ermee gebeurde. De tuinman van het ziekenhuis kwam dat dan 's avonds in het geheim brengen in
een doosje zodat ze toch waardig begraven werden. Dat was dan niet op het kerkhofje zelf maar een
ruimte geheel achteraan tegen en onder de begroeiing.
Echter had Theo een klein kinderkerkhofje gemaakt en ingericht. Theo ging op zoek naar ouders die al
jarenlang niet wisten wat er met hun doodgeboren kind gebeurd was. Steeds meer mensen hoorden
van dit initiatief en kwamen heel vertederend een steentje leggen met de namen en "geboorte /overlijdens" datum. Ook brachten ze kinderspeelgoed wat ze nooit aan hun kind hadden kunnen geven.
Soms maakten ze een monumentje. Om hem te helpen heb ik een liggende plaquette gemaakt met
drie engeltjes.
Broeder overste begon genoeg te krijgen van teveel belangstelling en wilde de plaats ontruimen omdat
er overleden broeders van andere locaties herbegraven moesten worden. Door mijn contacten met de
media kon ik wat publiciteit krijgen, want het ging de broeder wel aan het hart dat de kindertjes voor
de 2e maal niet welkom waren. Hij kon dus zijn verhaal doen en daardoor ontstond overmacht en
kreeg hij een beetje verderop een ruimte om een klein kerkhofje in te richten. Ook maakte hij een
gedicht en heeft een namenlijst opgehangen want een en ander werd steeds meer bekend. De doodgeboren kindertjes na 1967 mochten weer gewoon begraven worden.
Om naast het kerkhofje toch wat meer aandacht te krijgen voor de plaats heb ik als aandenken een in
klei gebakken embryo gemaakt en een 3-kantige betonnen sokkel gegoten en deze 's nachts stiekem
op het kerkhofje geplaatst. Ook had ik een paar plastic vazen gekocht om bloemen in te kunnen zetten
(zijn inmiddels ook gestolen). We hadden ook een namenlijst en brievenbusje aan een boom gehangen
met een sleuf er in voor donaties. Als er weer wat geld was, sprong de broeder op zijn fiets en ging wat
plantjes kopen ter verfraaiing van het kerkhofje.
In het brievenbusje werden ook bedankbriefjes en gedichten gestopt. Er kwamen steeds meer nieuwe
namen bij. Ook ontmoetten we daar ouders die na zoveel jaren heel emotioneel reageerden en blij
waren eindelijk een plekje te hebben om te treuren om hun nooit opgegroeide kindertjes.
Die gevoelens bleken nog heel diep te zitten en soms nog meer dan bij de kinderen die ze eventueel
nog daarna gekregen hadden.
Ook bij de burgerlijke stand waren de namen natuurlijk niet bekend.
De ouders hadden hen namen gegeven en de datum in hun geheugen gegrift.
Broeder Sigbertus hield een boek bij met namen.
Echter, na zijn overlijden heb ik dat niet meer terug kunnen vinden.
Peter Nagelkerke, 8-1-2013.
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KROM AUTEURSRECHT
Als de bal de voet verlaat van "de Kromme" en iemand schrijft daar over of maakt een foto, komt het
auteursrecht bij de laatst genoemden te liggen. De noodlijdende maker van het doelpunt krijgt daarvan geen cent alhoewel het door zijn actie is en anders toch nooit had kunnen worden beschreven of
vastgelegd.
Dus een creatie van de voetballer en gebruikt door derden die daar rechten aan willen ontlenen. Voor
de keeper die pijnlijk de bal mistte en daarbij in diskrediet raakt is geen financiële schade compensatie.
U gaat nu blijkbaar 36 cent per woord copyright claimen. Als ik de column van Jos Kessels natel, wat
vandaag 262 woorden waren, zou dat € 94,32 kosten en dat nog inclusief "de, het en een" waarvoor
je geen journalistieke opleiding nodig hebt en Nederlands eigendom is (punten en komma’s gratis).
Krijgt Jos dat geld of moeten daar de extra mensen van betaald worden die dit allemaal moeten uitzoeken als dagtaak en waarschijnlijk een veel hoger uurtarief hebben?
Daar komen nog bij de kosten van juristen, curators, deurwaarders voor het achter de broek zitten
van wanbetalers. Op zich natuurlijk een hele industrie op zichzelf van Beancounters, FTE-ers die niks
toevoegen aan een krant ,maar wel een boel kosten en nooit hun salaris terug verdienen. Jullie corebusiness.
Ook vraagt u "publieke opinies". Krijgen deze notoire schrijvers een deel van de pot? En ook hebt u de
Mijnkrant geïnstalleerd en vraagt mensen een bijdrage te leveren en nog beeld materiaal ook. Dit lijk
me geen stimulans en moeten straks de inzenders hun eigen verhaaltjes terugkopen? Vallen overlijdensadvertenties ook eronder? Want die schrijven jullie niet zelf. En dat valt allemaal onder Uw copyright?
Krijgen we ook korting bij taalfouten of worden die meegeteld? Jullie, door mij hooggewaardeerde
journalisten hebben allemaal een cursus "kortschrijven" gehad. Moeten ze nu minstens 51 woorden
gebruiken of wordt het "hoe langer hoe beter" (woorden schieten me te kort haha)?
De mensen die niet geslaagd zijn op de cursus, schrijven meer woorden en hebben dan eigenlijk voor
de krant een bonus verdiend. Ik dacht altijd dat het "onze" krant was en dat ik er dingen uit mocht
knippen, inplakken of een hoedje van vouwen.
Als we een stofzuiger kopen wordt het ONZE stofzuiger en hoef ik toch niet voor meneer Philips het
aantal zuigbewegingen te registreren en een naheffing te verwachten of per vierkante meter gezogen
tapijt een toeslag te betalen (of zou er al stiekem een elektronisch tellertje in zitten?).
Of dat ik het tuincentrum moet betalen omdat de bollen dit jaar wederom prachtig zijn uitgekomen
om maar niet te spreken van de voedzame tuinaarde en kunstmest. Dit is de tijd van hergebruik, recycling anno 2013 en in deze vluchtige wereld zou juist alle informatie gedeeld moeten worden tot nut
van het algemeen en u gaat een beetje terug naar de oude vakbonden. De sociale media hebben u
daarmee allang ingehaald.
Als je de krant aan de buurman geeft, wordt deze dan aangeklaagd of jullie abonnee? Ook kan ik me
voorstellen dat ik de krant op een terrasje las en dat iemand over mijn schouder met zijn telefoontje
gauw een pagina fotografeerde en doorstuurde op zijn Facebook.
Ik zal dit geschrift eerst op m’n eigen website plaatsen zodat jullie het mij niet meer kunnen verbieden
(mocht het in de krant komen) en ik geen advocaat op mijn dak krijg.
Zelf, ben ik altijd een beetje trots als mensen mijn werk willen gebruiken. U zult dit wel als een
"kromme" gedachte beschouwen maar wel door mij gratis "geschoten".
Peter Nagelkerke, 1 mei - Dag van de arbeid - 2013.
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MEESTERVERVALSINGEN
Ze zaten jolig bij elkaar op hun stekkie op het terras van de Irish pub in de Jan van Lieshoutstraat in
Eindhoven, genietend in het zonnetje rond de asbak met dikke sigaren en het winkelende publiek
voorbijtrekkend. Guiness, Killkenny, Jameson en Bavaria hadden daartoe bijgedragen. Het was de zoveelste Karel Vermeeren Stichting vergadering met voorzitter Jacques Vermeeren, Bart Schellekens als
penningmeester, Frank Stroeken van Holland Art Gallery, Hans Matheeuwsen (de grote man achter
het glossy magazine ” Frits”) en Peter Nagelkerke, de gepensioneerde Philips Design medewerker in
ruste.
Ze hadden net te horen gekregen dat alle moeite om Vincent van Gogh te positioneren in Eindhoven
niet was geaccepteerd door het Gemeentelijk College en Citymarketing en er klonk ook geen creatieve
ambitie omdat te gaan doen. Van Gogh zou niet bij het DNA van Eindhoven passen was de eindconclusie, omdat het niet voldeed aan de criteria Light, Design en innovatie zoals het hoge snelheid fietspad
tussen Helmond en Eindhoven. Ondanks alle onderzoek en naspeuringen naar de contacten van Van
Gogh met zijn Eindhovense vrienden uit die tijd tussen 1883 en 1885 en de toenmalige upper-ten van
cultuur en industrie met als uitgangspunt het onderzoek en de geschriften van Karel Vermeeren in zijn
boeken daarover.
Grondige studie was gedaan naar die geschriften en uit "de brieven van Van Gogh" aan zijn broer Theo
in Parijs; maar ook de correspondentie met vriend Anthon van Rappard, maar ook betreffende de antropologische aspecten en de verbindingen met het heden als rode draden. De brieven van moeder
van Gogh, waarbij ze naar Theo in Parijs schreef dat ze zo blij was dat Vincent ondanks zijn isolement
in hun dorpje eindelijk conversatie had gevonden bij deze Eindhovenaren en aan wie hij ook les zou
geven. Er waren de ooggetuige verslagen van de indertijd jonge vriend en lithograaf Dimmen Gestel
van de gelijknamige drukkerij waar onder andere de litho van "de Aardappeleters" was vervaardigd
en in 15 afleveringen opgetekend in het Eindhovens Dagblad. En ook nog de brieven van Anton Kerssemakers aan Plasschaert in de Groene Amsterdammer met zijn beschrijving van hun bezoek aan Antwerpen en Amsterdam en hoe het atelier van Vincent bij koster Schafrat eruit gezien zou hebben.
Er was veel tijd en moeite besteedt aan het onderzoek welke contacten en op welke plaatsen de werken door van Gogh in die periode gemaakt waren samengebracht en beschreven in een publicatie van
"Vincent van Gogh & Eindhoven" door Peter Nagelkerke en Willem van der Sommen.
De antropologische aspecten en de filosofische onconventionele gedachten die Vincent indertijd in zijn
brieven ventileerde waren in het rapport naar de gemeente nauwelijks aan bod gekomen.
Bekend was ook dat Vincent vaak bij Anton Kerssemakers in zijn atelier aan huis aan de Parallelweg
was gekomen en er samen met Toon Kers, waarmee hij een hechte vriendschap kreeg, vele stillevens
had gemaakt maar ook de oude opslagplaats van het station had geschilderd vanuit Toons atelier, wat
Toon altijd zou bewaren als voorbeeld.
Vincent bracht zelfs zijn beroemdst geworden schilderij "de Aardappeleters" naar Toon voor tenminste
een weekje, omdat hij bang was om het te verprutsen als hij eraan door zou werken, schreef hij aan
Theo.
Maar hoe komen we aan het "origineel" van "de Aardappeleters"? Door Toon Kerssemakers was de
grote vraag en hoe kopieer je dat. Volgens Bart zou hij dat wel kunnen organiseren met de Vrienden
van het van Abbe Museum dat er een van Gogh tentoonstelling zou komen in Eindhoven. Frank zou er
voor kunnen zorgen via zijn contacten in de kunstwereld dat er minstens een stuk of 50 van Goghs in
bruikleen gegeven zouden worden.
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Allen waren het er wel over eens dat ze niet zomaar met hun vijven dat zouden kunnen regelen en dat
er machtige hulptroepen nodig waren van de "hot shots" van Eindhoven.
Peter kwam met het plan om een mobiel lab te bouwen tezamen met VDL in een hightech Phileasbus
met geblindeerde ramen en een supersnelle scanner. De schilderijen zouden dan op een nacht digitaal
gekopieerd moeten worden als de bus geparkeerd stond naast het museum en gescand worden door
een hoogwaardige FEI-elektronen microscoop die dat op Nano-niveau kan. Door contacten bij een
bekend beveiligingsbedrijf was dat wel te regelen waarbij het securitysysteem zou worden omzeild. Er
moest hoogwaardige software ontwikkeld worden om verfsoorten, pigmenten, bindingsmiddelen,
houtsoorten, materialen zoals het origineel geweven canvas inclusief de spijkertjes, karakteristieke
penseelvoering in alle facetten en liefst ook nog een vingerafdruk erop los te laten. Ook moest de verf
versneld gedroogd worden in een mini-cyclotron om de veroudering tot op de juiste datum in 1885 te
kunnen vergelijken. Een professor van de universiteit van Antwerpen had daar ervaring mee opgedaan
en publicaties van zijn hand waren verschenen.
Bij ASML, in de clean rooms, zou dan de replica gemaakt kunnen worden met behulp van de Océ printer
technieken die nu ook in 3D en in verschillende lagen uitgevoerd konden worden bij de voormalige
werkgever van Jacques Vermeeren, Océ in Venlo, en bij van der Leegte een laatste generatie industriele robot waarmee exact de "reproductie" tot
stand zou kunnen komen.
Ze waren al gespecialiseerd in het met grote precisie aanbrengen van sensoren en micro componenten. Na afloop van de tentoonstelling zou het
schilderij verwisseld kunnen worden in dezelfde
Hightech bus via een dubbele ruimte achter een
geheime afscheiding. Iedereen was het erover
eens dat het een geweldige uitdaging voor Brainport zou kunnen wezen.
Vaak hadden Vincent en Toon in de omgeving
samen geschilderd zoals bij de Genneper Watermolen en er was zelfs een schilderij van Toon,
waar de hand van Vincent nog te herkennen was
en waarbij ze samen het schilderij gesigneerd
hadden. Toon had zorgvuldig de techniek, kleur
en materiaalgebruik van Vincent gekopieerd en
volgens Vincent maakte hij hele goede vorderingen ondanks zijn leeftijd.
Bij zijn vertrek uit Eindhoven naar Antwerpen in
1885 heeft Vincent nog een schilderij geschonken. Door het contact met nazaten van de amateurschilders uit die tijd kreeg Peter ook te horen dat Toon stiekem indertijd een doek had besteld bij
Jan Baijens uit de Rechtestraat. Jan was de leverancier bij uitstek en contact voor de plaatselijke kunstenaars. Hij wreef ook zelf goedkopere verf en leverde een doek met dezelfde afmetingen als "de
Aardappeleters" van Vincent voor Toon Kers. Toon had deze tijd gebruikt om dat die in week tijd
perfect na te schilderen. Gewoon omdat hij wilde bewijzen wat hij geleerd had van Vincent en zijn
vorderingen. Maar ook als een ode aan zijn leermeester.
Hij verstopte het schilderij achter een gordijn en zette zijn eigen kopie op zijn schildersezel. Vincent
mocht graag zijn Brandy drinken en toen hij langs wilde gaan bij Kerssemakers om zijn schilderij op te
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halen kwam hij net van Dr. Karel v.d. Loo op de Willemstraat waar hij zich had laten onderzoeken
omdat hij ongerust was over zijn gezondheid en zenuwachtigheid.
Deze huisarts van de van Goghs had al ooit de heup van moeder van Gogh moeten zetten en met
antigif de zelfmoord van Margo Begemann voorkomen toen ze met Vincent in het veld wandelde en
arsenicum had ingenomen ondanks haar ongelukkige liefde voor hem. Het consult bij Dr. v.d. Loo resulteerde er eigenlijk in dat de Emile Zola- achtige dokter de verzekering gaf dat Vincent nog best oud
kon worden. Hij schreef een recept voor tegen een mondslijmontsteking van het aftreksel van lepelkruid genaamd Cochlear, wat ook een beetje een hallucinerend en een geestverruimend middel was
en verkrijgbaar was bij Apotheek Vrijman op de hoek van de Vrijstraat.
Toen Vincent op de terugweg naar Nuenen zijn schilderij ging ophalen om mee te nemen was Toon
Kers in de tuin van de Koninklijke Harmonie Apollo’s lust met de bestuursleden daarvan die een vergadering hadden in de tuin. De vrouw van Toon Kers heeft toen per ongeluk de kopie meegegeven.
Vincent had wel zijn twijfels maar kon zich eigenlijk ook niet meer precies herinneren wat hij in een
roes had meegenomen. Het schilderij was verdraaid goed en uiteindelijk was Toon zo trots als een aap
dat Vincent het verschil niet had gemerkt.
Vincent zou het schilderij naar zijn broer Theo sturen in Parijs, maar Toon durfde toen aan niemand
meer te vertellen dat hij de kopie had gemaakt, hoewel dat vaak gebruikelijk was tussen leermeester
en leerling.
Al die tijd was het origineel op zijn zolder verborgen gebleven en nadat Toon overleden was en de
boedel verdeeld kon niemand vermoeden wat een belangrijk schilderij op zolder had gestaan en voor
zijn "kopie" was geen belangstelling.
Tijdens het Sinterklaas bombardement op 6 december 1942 is het huis van Anton Kerssemakers schuin
tegenover het station, getroffen door de bommen en daarbij vernield zoals ook zijn schilderijen, maar
ook het origineel van Vincents Aardappeleters.
Recalcitrant als de leden waren, ontstonden allerlei
ideeën, theorieën en snode plannen, hoe van Gogh
dan toch wereldwijd op de kaart gezet kon worden. De
brainstormsessie begon uit de hand te lopen als ware
het een samenzwering. Peter kwam met het idee om
de aller modernste digitale kopie te maken van het
schilderij met de allernieuwste technologie van de 21e
eeuw zoals die voorhanden was op de Campus, bij FEIelektronische microscopen, die de top van de wereld
waren en bij ASML met hub World-class chip-productie
machines.
Tenslotte had Vincent ooit bij Gestel een Litho gemaakt van "de Aardappeleters" en in aantallen laten afdrukken. Het lithografische procedé, door Senefelder uitgevonden in de 18 de eeuw, is in principe nog steeds hetzelfde en gebaseerd op het scheiden van elementen die elkaar afstoten.
Dit was weliswaar nu een microscopisch mirakel geworden. Met het lenzenstelsel van Zeiss en de
wafer-technology is het een fluitje van een cent om deze litho op Nano-niveau op een chip aan te
brengen.
Maar wat te doen met een kopie Iets moest bedacht worden dat de ware aardappeleters van Toon
Kers op een geheime locatie verborgen zou blijven en later bewijzen dat "de museumversie" een

45

duplicaat was. Frank zou ondertussen op zoek moeten gaan naar potentiële kopers en de verkoopwaarde zou geschat moeten worden op minstens 100 miljoen. Natuurlijk zouden er ook hoge kosten
gemaakt worden, maar in het diepste geheim is afgesproken dat de grote "industriëlen" van Eindhoven
hun diensten zouden aanbieden, echter onder het mom van Europese Gemeenschap met hun research
subsidie budgetten. Het verdiende geld moest dan wel geïnvesteerd worden in de Cultuur van Eindhoven en in het potje van stichtingen terecht komen. Volgens Bart was dat allemaal wel te regelen.
Meulensteen werd benaderd om een heus Eindhoven-museum te bouwen voor de collectie en als alles
lukte kon je dezelfde truc en investering gebruiken voor meerde werken van kunstenaars in musea
rond de wereld. Meulensteen zou dan de echte krijgen en de kopieën netjes teruggeven tot dat een
legertje van experts de collectie in Eindhoven als ECHT gewaarmerkt zouden hebben.
Het museum zou een multi-sensoriële beleving moeten hebben, gebaseerd op het gegeven dat Vincent
van Gogh bij Hein van de Zande, indertijd de organist van de Sint Catharinakerk, pianolessen ging nemen omdat hij meende dat klank en kleur met elkaar in verband staan. Tegenwoordig noemt men de
verbinding tussen de zintuigen "synesthesie" en zou de Holy Grail kunnen wezen voor de Eindhovense
designwereld om daarin koploper te worden. De componist en muziekdocent Ad Maas zou met zijn
pianospel de schilderijen van klank kunnen voorzien zoals eerder vertoond in de TEDx presentatie van
Peter op de High Tech Campus.
Een spraakmakend museum zou net als het Poème Electronique op de wereldtentoonstelling in 1958
te Brussel indertijd ontworpen kunnen worden, waar ook Philips zich weer opnieuw zou kunnen manifesteren t.o.v. hun concurrenten met hun meest geavanceerde elektronica. Het museum zou bij
voorkeur ontworpen moeten worden door John Kormeling en natuurlijk gebouwd door Stam en de
Koning en het interieur verzorgd door Bart Hess die ook al de spraakmakende kleding voor Lady Gaga
had bedacht.
Volgens Hans Matheeuwsen zou de gehele operatie, vanaf de voorbereidingen tot de diefstal en verwisseling, in woord en beeld gebracht moeten worden en misschien zelfs wel verfilmd.
Peter bedacht nog dat de digitale scan gebruikt zouden kunnen worden om een holografische voorstelling in het museum te projecteren, zodat bezoekers zich zouden wanen in de hut van "de Aardappeleters" uit Gerwen. De suggestie om ook Toon Kers, als naaste vriend van Vincent, te herbegraven
zoals Vincents broer Theo in de heuvels bij Auvers nabij Parijs is helaas zittende de vergadering weggestemd.
Alle genoemde personen zijn gefingeerd en elke gelijkenis met bestaande personen is hoogst toevallig
en onbewust.
Peter zit momenteel een gevangenisstraf uit omdat een medewerker van CityDynamiek alles had verraden. Echter: in zijn levenslange verbanning naar het Caribische gebied waar Paul Gauguin is gestorven, bereidt hij zich voor om ook daarover een spectaculaire vervalsingsactie te bedenken.
Ondertussen vragen ze zich in Eindhoven af of ze nog ooit last zullen hebben van Peter. Het stichtingsbestuur laat Frank nog wel altijd met de kerstdagen een schilders doosje met wat verf, penselen en
een paar doekjes sturen zodat Peter altijd zich zal realiseren dat ware kunst zich niet laat bedriegen.
Naar waarheid opgetekend en met groeten vanuit een zonnig eiland,
Peter, 5 mei 2013.
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NACHTMERRIE
Vannacht ben ik drijvend van angstzweet wakker geworden.
Ik droomde dat dit jaar, 2012, de gloeilamp verboden wordt.
Toevallig had ik nog 5 van die 100 watt lampen die je nergens meer kunt kopen.
Uit een pak van 6 had ik er al eentje gegeven aan Jos Kessels, nadat hij in zijn column schreef dat hij
pas kon genieten van zijn schilderijen bij het volle licht van een 100 watt-lamp.
Dat wilde ik als kunstliefhebber en als lotgenoot met hem delen.
Maar hoe moet dat na september 2012?
Ik droomde dat ik ondergedoken zat in mijn kelder met mijn lamp aan en dat ik door het arrestatieteam
van de politie was opgepakt wegens verboden lampenbezit nadat ze met grof geweld mijn deur hadden ingetrapt.
Op het bureau kwam ik in een cel terecht met nog twee misdadigers.
Eentje had een lamp van 75 watt en de ander van 60 watt dus die zouden er wel met een lagere gevangenisstraf af komen.
Ik mocht nog wel Moskovisch bellen maar die weigerde me te verdedigen omdat het een hopeloze
zaak was.
"Eigen schuld dikke bult"
had hij gezegd, het was tenslotte een Europese nieuwe wet.
In m'n cel met een pover LED-lampje van 9 watt ben ik uit verveling eens gaan rekenen.
De 5 lampen die ik nog over had zijn gekocht voor nog geen 1 Euro per stuk en op de verpakking stond
dat ze 1.000 branduren hadden, en dat maakte 5.000 uren nog te gaan
Dat is 25.000 uren!
Op de verpakking staat trouwens dat ze 1 jaar als levensduur meegaan en dat was volgens mijn berekening 365 x 24 = 8.760 uren per lamp maar een kniesoor die daarop let.
Ze gaan er dan vanuit dat de lamp maar 3 uur per dag brandt.
Nu ga ik hoogstens 1x per dag naar de kelder om wat uit de drankvoorraad te halen en ik ben niet
langer dan 5 minuten aan het zoeken.
Maar voor het rekensommetje heb ik dus nog maar 5.000 uren op voorraad en dat zijn slechts 300.000
minuten gedeeld door 5 minuten per dag is dat 60,000 keer aan en uit gedurende 365 dagen per jaar
is dat nog maar net geen 165 jaar.
Nu heb ik voor het gemak de vakanties niet meegerekend.
Ik ben u bijna 70 en moet dan met mijn 5 lampen 233 jaar worden.
Voor de zekerheid heb ik toch maar een spaarlamp klaar liggen die me net zoveel kostte als die 6
lampen bij elkaar.
Spijt als haren op mijn hoofd dat ik er eentje aan Jos heb gegeven.
De wiskundigen onder jullie hebben natuurlijk al gauw berekend wat dat aan energie gaat kosten en
dan mag je de elektriciteitsprijzen van nu over 165 jaar wel vertienvoudigen.
Ik denk er nu toch over om alvast een aantal spaarlampen in te slaan voor dat geval.
Ondertussen schijnen er toch meer mensen te zijn die nog lampen verborgen hebben liggen en ik ken
iemand die er twee in de tuin heeft begraven.
Het is heel moeilijk om die mensen te vinden want niemand durft ervoor uit te komen.
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Sommigen houden het zelfs verborgen voor hun vrouw uit angst om verraden te worden.
Met een paar intieme lampbezitters komen we in het geheim bij elkaar om af en toe van het volle licht
in de kelder te genieten.
Echter nooit langer dan vijf minuten om er niet verslaafd aan te geraken.
Tot op 1 april mag je nog lampen ongestraft op het politiebureau inleveren en ze in een speciale lampenbak gooien nadat je er anoniem van afscheid hebt kunnen nemen
Ook schijnen er een aantal lampen aan het museum geschonken te zijn en ze hebben ontheffing van
verboden lampenbezit, als ze een schriftelijke verklaring afleggen dat de lampenvoet onklaar wordt
gemaakt, zodat hij niet meer in de fitting past.
PS
Voor de zekerheid heb ik ook een grote doos met kaarsen aangeschaft want je weet nooit wanneer ze
die gaan verbieden.
Groeten Peter Gloeikous.
Dit is een pseudoniem want mijn ware naam hou ik natuurlijk geheim.
Stuur deze nachtmerrie niet naar 12 anderen, anders staat ook bij hen de Lampenpolitie binnen 5
minuten voor de deur of in de kelder.
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STARS
Augustus 2012 was er de diagnose dat er een kwaadaardige tumor in mijn keel zat. Plaveiselcel carcinoom en malignant en moest voor bestraling naar het St. Radboud ziekenhuis in Nijmegen voor een
35-malige behandeling.
Dat werd dagelijks reizen tussen Eindhoven-Nijmegen-Eindhoven.
De apparatuur bestaat uit een instelbare en schuivende tafel en een boogarm met verschillende bestralingsapplicaties op de afdeling Radiotherapie. Om steeds in exact dezelfde positie bestraald te worden is een masker met maatwerk gemaakt, welk het hoofd en de schouders op dezelfde plaats houdt
als je daarmee ingeklemd bent geworden.
Ook beschreef ik aan mijn contacten hoe de plaats van handeling eruit zag. Het was net of ik in een
ruimteschip van Starwars of Space Odyssey 2000 (1968) belandt was, met alle apparatuur, meetgereedschappen, licht, geluiden van tikken, zoemen en sissen en natuurlijk het professionele team van
laboranten in hun "ruimtekostuums” en stralingsvrije ruimtes om zich terug te trekken en zich voor de
bestralingen te behoeden.
Zo lig je ook even geheel geïsoleerd van mensen in die ruimte. Die zeggen: "tot straks" als ze weg gaan
om je na afloop weer te begroeten.
Reeds in 1870 schreef Jules Verne al over het futuristische reizen in de ruimte in zijn boek "Reis om de
Maan”.
Op 9 november 2012 "vloog" ik 2 x naar JUNO, want de ruimtes met bestralingsapparatuur hebben
namen van sterrenstelsels en -beelden en de mythologie, zoals ORION en RHEA die ik al had gehad.
Merknamen en posters met bloemetjes aan het plafond laten zien dat je dan in een andere ruimte
bent.
Ik weet dat mijn bestralingsprogramma tot nu toe zeven bestralingsposities heeft rond de tumor om
die te beschieten. En is door de radiotherapeut in een computerprogramma ingebracht berekend voor
de juiste doseringen. Soms is het 6 tikken, 9 of 12 afwisselend per positie en ik tel altijd de seconden
mee. Dan is het ook beter in te schatten hoe lang het gaat duren en wanneer het programma is afgewerkt en ze het positioneringsmasker weer gaan afpellen.
Vandaag was het voor de verandering dus JUNO en volgende week kom TITAN aan de beurt.
In 1888 schreef Vincent van Gogh in zijn brieven aan zijn broer Theo en zijn vriend Emile Bernard zijn
visionaire gedachten:
"Verondersteld dat er op andere planeten en zonnen eveneens lijnen, vormen en kleuren zijn, blijft
het ons geoorloofd een zekere opgeruimdheid te bewaren, met het oog op de mogelijkheid in een
ander bestaan onder verhevener omstandigheden te schilderen door een gebeurtenis die misschien
niet erger is dan de gedaanteverwisseling van een rups in een vlinder, van de witte larve naar de meikever. Dit bestaan van de schilder-vlinder zou als arbeidsveld een van de ontelbare sterren hebben die
na de dood niet moeilijker te genaken zijn, dat de stippen die op de kaart steden en dorpen aangeven,
het tijdens ons leven hier op aarde zijn.”
In een andere brief lezen we:
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"Als we de trein nemen naar Tarascon of naar Rouen gaan, nemen we de dood om naar een ster te
gaan. Het lijkt me tenslotte niet onmogelijk, dat cholera, niersteen en kanker middelen van hemels
vervoer zijn zoals stoomboten, omnibussen en trein aardse vervoersmiddelen zijn. Rustig van ouderdom sterven zou er te voet heen gaan.”
Aldus van Gogh.
Rond 1950 dacht men dat je voor ruimtereizen ongelooflijk grote ruimteschepen moest hebben en
eigenlijk een kleine aarde zou moeten bouwen om tussen de sterren te kunnen reizen. Ondertussen
weten we dat het gehele DNA van onze wereldbevolking in een vingerhoedje zou passen en dat ook
meteorieten dragers van de bouwstenen, zoals van leven zoals aminozuren, met zich meedragen door
het heelal.
De gedachte van Vincent van Gogh is dichterbij dan ooit en ….penetreerde misschien het ruimtestof
onze cellen en genen zowel positief als negatief?
Het zijn de factoren van omstandigheden tijd en plaats die bepalend zijn waar en hoe dat leven eruit
zou kunnen zien en wat ermee gebeurt. Vooralsnog zijn "de ware sterren" in het Sint Radboud Ziekenhuis wel "de mensen" met hun professionele kennis die me behandelen, met behulp van hun apparatuur, in de tot meer dan de verbeelding sprekende ruimtes.
Maar houden we voorlopig beide voeten op de grond.
Peter Nagelkerke, Eindhoven, 10 november 2012.
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STRIJP-S
NAGELKERKE
Mijn vader Jan Nagelkerke geb. 29-8-1917 Henriettestraat Philipsdorp werkte op Strijp-S in 1936 en
maakte versterkers in gebouw SAN-4 en hoopt in augustus 2012 zijn 95e verjaardag te vieren.
Zijn opa Jan was de eerste veldwachter in het Philipsdorp en vanuit Zeeland gekomen maar wel in
Philipsdienst; echter kreeg een uniform om meer gezag uit te dragen.
Mijn vader Jan (en zoon van Piet die toen bij "Licht" werkte) werd voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog opgeroepen als militair en toen Nederland bezet werd is hij enige tijd krijgsgevangen geweest in Leerdam.
Omdat Philips voor de Duitsers moest werken en er niet genoeg arbeidskrachten waren is hij weer
naar huis gestuurd om op Strijp te werken. Hij heeft het Veemgebouw nog zien bouwen.
Maakte in het geheim radio kristal ontvangers in een shagdoosje waarmee je naar de BBC kon luisteren. Aan de zijkant zat een klein gaatje waar je een oordopje kon aansluiten. Hij maakte er 3 en heeft
er eentje geruild met de slager die in het verzet zat en kreeg daarvoor een paar pond vlees.
Ook heeft hij de Zeppelins over de fabrieken zien komen. Vanaf het dak kon je ze tot Helmond volgen.
Hij weet te vertellen dat er afweergeschut stond op de daken van de gebouwen. In de oorlog kwamen
de commercieanten en leiding op de begane grond te werken i.p.v. op de bovenste etage (na de oorlog
werd dat weer omgekeerd).
Er lag ook een spoorlijn voor de gebouwen om de goederen af en aan te voeren (waar je wel eens met
de wielen van je fiets in kwam). Bij de ingang aan de Glaslaan stonden links en rechts portiershokjes.
Links voor Philipsportiers en rechts voor Duitse politie. Mensen werden binnengeroepen voor visitatie.
Een keertje moest mijn vader naar binnen en afgetast. De Nederlandse portier keek hem in de ogen
en stuurde hem weer weg. Thuisgekomen bemerkte hij dat hij een radiolamp in zijn zak had zitten
welke hij daar per ongeluk had ingestopt. De portier had hem laten gaan zonder hem te verraden.
Jans’ broer Adriaan was naar Berlijn afgevoerd, echter tijdens een bombardement daar gevlucht en 's
nachts de gehele weg teruggelopen, 800 km! Deze Adriaan mocht illegaal bij Philips werken op SAN en
als er Duitse razzia's waren verstopte hij zich in een papierkist en heeft daar wel eens een hele dag
gezeten.
Mijn vader heeft ook het Engelse vliegtuig gezien die bij hen in het gebouw gevlogen was. De piloot
was geheel verbrandt en verkoold. Als je over de gangen liep kwamen er allemaal kleine blauwe vlammetjes onder de schoenen vandaan omdat er fosfor was vrijgekomen.
Ook heeft hij luchtgevechten gezien van de vliegtuigen die elkaar achterna zaten tussen de gebouwen
door en lager vlogen dan de daken. Het afweergeschut moest gedraaid worden en wachten totdat het
vliegtuig om de hoek kwam die door een Duitse jager achterna gezeten werd. Toen een vliegtuig de
hoek omkwam was dat plotseling het Duitse vliegtuig wat per ongeluk werd neergeschoten.
Tijdens de staking is mijn vader vaar de Glaspoort gelopen, echter niet naar binnen gegaan zoals een
buurjongen uit de Lijmbeekstraat dat deed en die later bij de geëxecuteerden hoorde met een stuk of
5 anderen.
Mijn moeder woonde ook in de Lijmbeekstraat en had 's ochtends nog naar die jongen gezwaaid toen
hij voorbij hun raam liep. Ze waren tegen de muur van de Glasfabriek doodgeschoten en 's ochtends
was het bloed nog zichtbaar aanwezig. Op SAN-p heeft nog lang een plaquette met de namen aan de
muur gezeten die ik echter nooit meer heb terug gezien.
Peter Nagelkerke (20-9-1942) kwam in 1960 bij Philips te werken. Aangenomen in Gebouw SL-6 wat
helaas is afgebroken (eerste gebouw achter de Glaspoort en gelijk aan de gebouwen SBP, SAN, SK).
Het Veemgebouw zou geheel anders uitgevoerd worden met lage verdiepingen. Indertijd moest ook
op zaterdagochtend gewerkt worden en om 12 uur 's middags dromden de fietsers met grote haast
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over een gehele brede straat uit de poorten om van daaruit uit te waaieren naar de verschillende wijken.
STATUS
Er waren inderdaad allemaal rangen en standen zichtbaar. Arbeiders droegen een blauwe overall en
vaklieden een blauwe of gele jas en moesten 's ochtends om 08.00 uur beginnen tot 17.00 uur. Als
mensen vroegen wat doet hij bij Philips werd er bv. gezegd: "Hij heeft een goede baan want hij heeft
een blauwe jas!" Onderbazen kregen een grijze jas en chefs, laboranten en tekenkamer-personeel een
witte jas.
De dames droegen gekleurde schorten. Ieder had 2 stuks die elke week naar de wasserij gingen.
Kantoorpersoneel zat aan bureaus op de grote kantoren maar als je promotie maakte kwam je met 2
personen op een kamertje te zitten.
Een naamsvermelding in het telefoonboek betekende "dat je iemand was”. Namen werden op de glazen deuren geschilderd. Soms waren de deuren van matglas met een transparant rondje op ooghoogte
zodat iedereen kon zien wat er binnen afspeelde. Het was een hele promotie als iemand alleen op een
kamertje mocht zitten en helemaal als je het bureau schuin mocht zetten. De toppers kregen zelfs een
bureau met een "buikje"; dat was een halfronde uitsparing aan de zitkant.
PORTIERS/BEWAKING
Aan alle poorten stonden portiers in uniform. Ze noteerden als je 's ochtends te laat kwam en controleerden legitimatiebewijzen. Het was tenslotte een verboden stad voor anderen. Af en toe werd er
iemand naar een kamertje gestuurd om gevisiteerd te worden. Had je wat meegenomen dan volgden
uitbranders door de chef en een rapport in je persoonlijke dossier in het archief bij afdeling personeelszaken. Bij diefstal volgde meestal ontslag. Het kwam ook wel voor dat collega’s die de pest aan je
hadden bv gereedschap in de tas stopten zonder dat je het in de gaten had en als je dan gepakt werd
kon je dat niet zomaar uitleggen.
Ook verdween van een afdeling regelmatig stukjes gouddraad en niemand kon uitvinden hoe dat uit
de poort werd meegesmokkeld. Totdat men bemerkte dat een werknemer zijn broodtrommeltje ermee vast bond op zijn bagagedrager.
Mensen die wilde stelen waren soms zeer vindingrijk. Portiers waren meestal geen geliefde mensen,
alhoewel iedereen wel begreep dat ze nodig waren. Ooit was een jongen gepakt in een winkel waar hij
papier en kleurpotloden gestolen had. Deze jongen moest naar het politiebureau en zijn vader werd
erbij gehaald. Deze was boos op die jongen en zei: "Had dat toch gezegd dan had ik het van Philips
meegenomen". Want dat beschouwde hij niet als diefstal.
Rond de Sinterklaasdagen verdween opmerkelijk veel tekenmateriaal in die tijd.
TIKKLOK
Bij binnenkomst waren er grote houten tikklokken met een messing handel. Links en rechts kaartenbakken voor in en- uitgaand personeel. De kaart werd in een gleuf gedaan en dan een klap op de handel
voor de tijdsregistratie. Mocht je te laat wezen dan kleurde de tijdsafdruk rood. De kaart ging in de
rechterbak. Het was altijd haasten en soms lieten mensen voor elkaar de kaart intikken. Natuurlijk
verboden maar gebeurde nogal eens.
LIFTRIJDERS
Alle grote gebouwen hadden vracht en persoonsliften die bediend werden door zgn. liftrijders en ook
in uniform. Vaak waren het mensen met 1 hand of missende vingers omdat ze een ongeluk hadden
gehad in de fabriek. Je kon ze herkennen aan zwarte lederen handschoenen. Deze mensen kenden
iedereen en op welke etage ze eruit gezet moesten worden. Ook namen ze wel pakjes mee die dan op
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de juiste verdieping eruit geschopt werden want bukken was er niet bij. Ze hoorden bij het ochtenden avondritueel.

PERSONEEL
Arbeiders werden per week betaald en kantoorpersoneel maandelijks. Er waren speciaal mensen aangesteld die een geldkist ophaalden en met kaarten per persoon hun loonzakje overhandigde en de
administratie bijhielden. Lange rijen stonden te wachten tot ze aan de beurt waren.
De grap ging dat deze zakjes van uien-papier gemaakt werden omdat je tranen in je ogen kreeg als je
ze opende.
Veel personeel kwam van buiten Eindhoven. Vooral Belgisch werknemers, voornamelijk de meisjes/vrouwen. Ze werden met V.I.P.R.E. bussen in hun steden en dorpen opgehaald en op grote parkeerterreinen in de buurt van de fabrieken afgezet en opgehaald.
Indertijd was er bij de grensovergang ook douane want er werd nogal gesmokkeld over en weer of
noem het ruilen.
Boter was in België duur en de dames verstopten dat onder hun kleding of speciale BH. De douanebeambten mochten de dames niet fouilleren maar hadden wel zo hun verdenkingen als de dames "gevulder” België weer binnen wilden komen. Soms werden ze dan in een vrij warme ruimte gezet voor
enige tijd totdat de boter begon te smelten.
Veel mensen indertijd gingen naar avondscholen om op die manier hun kennis bij te spijkeren en diploma’s te halen. Niet veel naoorlogse mensen hadden de kans gehad om "door te leren".
Anderen hadden krantenwijken of werkten 's avonds bij andere bedrijven zoals "de PICUS”. Of ze deden reparaties van radio’s of TV ’s aan huis of zelfs schoenen repareren. Als 18 jarige verdiende je 33
gulden schoon per week en daar spaarde men dan nog vaak 7 gulden van. Als je goed je best deed
kreeg je een opslag van 200-250 gulden per jaar. Een 16 jarig winkelmeisje verdiende 18 gulden.
Maar dat ging wel snel veranderen.
Veel mensen werkten aan de lopende band en deden "stukwerk” wat betekende dat je betaald werd
per geleverde dienst. Om te kijken of dat snel genoeg gebeurde waren er de zgn. calculators die met
een chronometer in de hand de tijd opnamen en keken of er snel genoeg gewerkt werd. Er kwam dan
een gemiddelde uit waar iedereen minstens aan moest voldoen. De kunst was om onopvallend langzamer te werken als die controleur er was om daarna snellere productie te leveren en wat extra te
verdienen. Ook waren er in de pauze mensen die in de middagpauze banden plakten want dat gebeurde nogal eens. Of dat je vlug je haren kon laten knippen. Veel mensen hadden dan ook ongeveer
dezelfde haardracht en een kappersdiploma was niet nodig.
Er waren ook verbandposten van het bedrijf voor eerste hulp want er waren ook nogal wat kleine
ongelukjes met de machines die niet zo veilig waren.
Het gehele terrein stond vol met fietsenrekken waar je de fiets bijna verticaal in kon plaatsen, zowel
links als rechts. Het was wel efficiënt maar er waren er zoveel dat het soms moeilijk was je eigen fiets
terug te vinden. Grappenmakers verwisselden de fietsen ook wel eens van plaats zodat er een hele tijd
gezocht moest worden. Mensen die vroeg kwamen hadden hun favoriete plekje vlak bij de liften. Ze
beschouwden dat plaatsje als hun eigendom of deden dat uit gewoonte. De fietsen leken natuurlijk
ook allemaal op elkaar dus was het zaak dat je een herkenningspunt had.
Op de bovenste etage van gebouw SL was een ontwikkel en test bureau. In 1962 waren daar de eerste
kleuruitzendingen te zien van de kroning van koningin Elisabeth van Engeland op de allereerste proeftoestellen. Ook was er een "Dode” testkamer, van binnen bekleedt met schuim, waar akoestische experimenten werden uitgevoerd voornamelijk voor speakers.
COMPLEX VAN ZINTUIGEN

55

Je zou ook een reukplattegrond van Strijp-S kunnen maken. Mensen werkten op verschillende locaties
en brachten hun eigen geurtje mee naar huis en je kon hen eraan herkennen waar ze werkten.
Zoals de Philite Fabrieken waar je de bakeliet-geur kon herkennen, maar ook polyester en thermoplasten.
Het chemisch lab met de zuren en bijbehorende luchtjes voor verchromen en verzinken.
De olie van de machinefabrieken was onmiskenbaar.
De tin-hars-soldeerlucht van de printborden fabricage en het solderen van de verbindingen aan de
lopende band met soldeerbouten.
Het gietijzer en cokes van de speakermagneten fabricage en de ovens en smeltkroezen.
De ozon van de lichtdrukkerijen waar de kopieën van de werktekeningen werden "afgedrukt”.
De verf van de schilders die de machines steeds weer schilderden.
Het hout van de kistenfabriek was heerlijk en de exotisch houtsoorten van de modelmakerij.
Het karton van de inpakafdeling.
De muffe lucht van vochtige kelders.
En voor iedereen gold de natte kledinglucht bij regen, want regenkleding was er niet, hooguit een
capuchon.
PRODUCTIE
Er liep door de gebouwen een transportrail boven de hoofden langs het plafond waarop de halffabricaten van tv's stonden. Het chassis en kanalenkiezers werden op een afdeling gemaakt en daarna de
beeldbuizen aangevoerd en in houten kasten geplaatst en na de assemblage met het front en de afwerking op het einde verpakt in kartonnen dozen. Daar zat ook een sticker op om de bovenkant aan
te geven. De sticker was een plaatje van een mannetje dat trouwens precies leek op onze personeelschef met de tekst: "Ik sta graag".
Vooral gebouw SAN en SK was van RGT (Radio, Grammofoon, Televisie).
DESIGN
Afdeling Vormgeving huisde eerst op SL 6 en daarna op SK3 en rapporteerde via Hr. R. Veersema aan
de directie van RGT. Het hoofd Industrie Organisatie was een afspiegeling van de gebroeders Anton en
Gerard Philips en er was altijd een duo met een commerciële manager en een technisch commerciële
manager. Ik vond het altijd jammer dat er geen zusje Philips was die verantwoordelijk voor Design was.
De afdeling bestond toen uit ongeveer 30 mensen. Ze waren onafhankelijk geworden van het ontwerpbureau van Hr. L. Kalff die verantwoordelijk bleef voor "Licht". Oorspronkelijk heette de ontwerp afdeling "Arto"; echter bleek dat ook een condoommerk in Scandinavië te zijn en is snel omgedoopt tot
Bureau Vormgeving.
Elk land had indertijd hun eigen ontwikkeling, productie en marketing afdeling en een ontwerp bureau,
anticiperend op de lokale smaak. Met de komst van Knut Yran (Margaret was zijn secretaresse en rechter- en linkerhand) is getracht om een corporate product, standaardisatie en modulaire onderdelen
vorm te geven om meer efficiëntie te verkrijgen maar ook een eenduidig gezicht op de markt. De afdeling heette toen dan ook C.I.D (Corporate Industrial Design) en toen de verantwoordelijkheid geheel
gecentraliseerd werd zelfs C.I.D.C. met de C voor Centre.
Naarmate de Design afdeling groeide en internationaler werd kwam er een verhuizing naar het Delagebouw, maar naar een paar jaar weer terug op Strijp-S namelijk gebouw SX.
De afdeling zou uiteindelijk groeien tot wel 500 mensen wat recentelijk zeer drastisch is teruggebracht
en nu op de Campus en Amsterdam huist (afgezien van lokale Design studio’s).
De Design afdeling leverde ook de docenten voor de latere Design Academie maar ook voor de faculteiten in Delft ,TU/e etc..
Peter Nagelkerke, juni 2012.
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