Postbus 9657
5602 LR Eindhoven
Aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven
Heer J.A. Jorritsma
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Eindhoven, 23 oktober 2017
Geachte burgemeester, waarde heer Jorritsma,
Al in een vroeg stadium wist de Henri van Abbe Stichting dat Philips (dat geen enkele
band meer met Eindhoven wil) liep te leuren met het Evoluon. Een icoon dat in veler
harten nog leeft als een expo, die ons als kinderen een fascinerende blik bood op de
toekomst. Díe toekomst is er nu en meteen de wrange werkelijkheid.
Hoewel er nog heel veel te vertellen valt over onze (digitale) toekomst, gaat het gebouw
in de ramsj.
Het ‘concern’ wist niet eens dat het gebouw nog niet op de Rijks-Monumentenlijst staat!
Nu u de aard en de roeping van de Henri van Abbe Stichting kent, kunt u gevoeglijk
aannemen dat wij ons met alle middelen zullen inzetten om het gebouw voor Eindhoven
te behouden. Dat is: het gebouw en de omgeving.
Wij zijn van mening dat een commercieel gerund ‘toekomst-museum’ in de Eindhovense
‘vliegende schotel’ nog steeds duizenden bezoekers naar High Tech Eindhoven kan
trekken. Toeristen en omzet!
Concreet ons voorstel: Kennende uw betrokkenheid bij monumenten (wat een opluchting!)
is het geen mooie scoringskans voor een burgemeester en een prachtig gebaar naar de
Eindhovenaren als u persoonlijk de minister zou vragen het gebouw als de wiedeweerga
op de officiële lijst te zetten? Dat is dan ook wat wij u vragen. Natuurlijk zal dat ook zonder
uw aandringen wel gaan gebeuren maar wij en veel Eindhovenaren hebben er naast alle
Brainport-peptalk zo’n behoefte aan dat een burgemeester zich ook eens uitspreekt voor
het (in dit geval jongste) verleden.
Wij denken dat we op u mogen rekenen. Wij wachten uw reactie in spanning af.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
M.H.P. van Abbe, vice voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant.

