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Aan : Foolen & Reijs Vastgoed,
t.a.v. de heer L.Foolen,
Kleine Berg 41
5611 JS Eindhoven

Eindhoven, 14 mei 2019

Onderwerp : Kunstwerken Evoluon

Geachte heer Foolen,

Nadat u de werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte van onze stichting toestemming
had gegeven opzoek te gaan naar alle kunstwerken in en om het Evoluon is de
werkgroep ontvangen door de heer F.Dubbelman van Regus . Hij heeft zich veel
moeite getroost om alle kunstwerken aan de werkgroep te lokaliseren en aan de
werkgroep te tonen.
Geconstateerd is, dat bijgevoegde inventarisatielijst een zeer ongelijksoortige
verzameling kunstwerken vermeldt . Sommige hebben alleen een emotionele waarde,
maar er zijn zeer zeker ook zeer waardevolle kunstwerken. Dat geldt voor de
Zonnewijzer en de bronzen deur van Carasso , de marmeren plaquette aan de
binnenzijde van de hoofdingang, het beeld van Zadkine en de lichtsculptuur van Galis.
Mede naar aanleiding daarvan en onder verwijzing naar bijgevoegde inventarisatielijst
wensen wij u daarom enkele aanbevelingen ter overweging te geven .
 In het Evoluon en in het park staan , zoals duidelijk is gebleken , meerdere
kunstwerken , die als cultureel erfgoed met belangrijke historische betekenis
voor Eindhoven behouden dienen te worden en ook toegankelijk behoren te
zijn voor alle Eindhovenaren .De kunstwerken buiten het gebouw zouden
bovendien een begin kunnen vormen van een clustering van meer beelden ter
aankleding van de groende ruimte rondom het Evoluon.
 De collectie van “Kunstlicht inde Kunst “, die nog grotendeels in depot is
opgeslagen, zou wellicht een vaste plek in uw plannen met het Evoluon kunnen
krijgen .
Het spreekt vanzelf, dat onze werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte gaarne nader
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 Zuidoost-Brabant.
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met u overleg wil voeren over de inventarisatielijst en de thans gedane
aanbevelingen.

Hoogachtend ,

Peter van den Baar, voorzitter
Ruud Peppelenbos, 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 Zuidoost-Brabant.

Henri van Abbestichting - Werkgroep kunst in de openbare ruimte

Kunst in en rondom het Evoluon Eindhoven, de stand van zaken per maart 2019
Inleiding:
Zo rond de jaren 1965, met het 75-jarig bestaan van Philips in zicht, entameert ir Frits
Philips, president van de Raad van Bestuur, een gebouw met een permanente presentatie
over wetenschap en techniek in Eindhoven, dat zowel voor het Philipsconcern als voor de
stad Eindhoven een goede pr-functie kan vervullen. Het wordt een opvallend gebouw, dat
later de naam Evoluon zal krijgen.
Het idee voor het Evoluon vloeit min of meer voort uit het Philipspaviljoen op de
wereldtentoonstelling Expo ’58 te Brussel, dat een enorm succes is. Die opdracht gaat naar
het architectenbureau van Le Corbusier (1887-1965), waardoor het project onder
verantwoordelijkheid van zijn medewerker Iannis Xenakis (1922-2001) tot stand komt. Le
Corbusier bemoeit zich vooral met het verhalende concept en het multimediaspektakel
waarvoor componist Edgard Varèse (1883-1965) de muziek Poème Electronique componeert
en uitvoert.
Voor het nieuwe Eindhovense gebouw vraagt Frits Philips aan Philipsmedewerker ir Louis
Kalff (1897-1976) een ontwerp te maken, waarbij hij samenwerkt met de jonge Eindhovense
architect Leo de Bever (1930-2015), die zijn architectuurstudie in Amerika nog maar net
heeft afgerond. Het wordt een voor die tijd een futuristisch ontwerp met opmerkelijke
constructies, dat sterk doet denken aan een grote vliegende schotel. De inrichting van de
interactieve tentoonstellingspresentatie wordt toevertrouwd aan de Britse James Gardner
(1907-1995), één van de grondleggers van naoorlogse museum- en
tentoonstellingsontwerpen.
Op 24 september 1966 kan het Evoluon door prins Bernhard worden geopend. In het najaar
van 1989 wordt het gesloten en krijgt het de functie van congres- en evenementencentrum.
Bij de opening in 1966 worden diverse kunstwerken speciaal in opdracht gemaakt of
geschonken. Bekend zijn werken van 17 kunstenaars die in het Evoluon een vaste opstelling
krijgen. Deze lijst staat op www.evoluon.org.
-

-

Barbara Mildred Jones (1912-1978) maakt een groot acrylschilderij getiteld
‘Menselijke’ Waarneming (172 x 178 cm).
William Kempster (1914-1996) schildert een zestal grote panelen voor de opstelling,
die de evolutie van de aarde, planten, dieren, mensen, werktuigen en heelal
verbeelden.
In de opstelling is het werk ‘Beweging en Bewogenheid’ Victor Vasarely (1906-1997)
opgenomen die de optische waarneming van het menselijke oog aan de kaak stelt.
C.M. Andreoli (1945) uit Blaricum maakte een groot glasappliqué bij Glasindustrie F.
van Tetterode te Amsterdam.
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Voor het restaurant maakt Georges Patrix (1920-1992) kleurige amorfe
wandelementen, die de bijnaam ‘ballonnen in het bos’ krijgt.
Van de in Hongarije geboren Nicolas Schoeffer (1912-1991) komt een kinetische
sculptuur van 231 cm hoog, getiteld ‘Beeld – Beweging – Belichting’ uit 1959 in het
Evoluon terecht, dat uitdrukking wil geven aan onze tijd.
Ook is er een portret uit 1969 van Frits Philips als ‘bouwheer’ van het Evoluon
aanwezig, geschilderd door Peer van den Molengraft (1922-2014) die Frits Philips
overigens vaker heeft geschilderd.
Buitenlandse agenten van Philips Direct Export bekostigen de bronzen deuren die
Fred Carasso (1897-1972) modelleert met de titel ‘De evolutie van de mens’. De
deuren worden bij bronsgieterij Binder-Schmidt te Haarlem gegoten. Bij het 60-jarig
bestaan van Philips in 1951 kreeg Carasso ook opdracht voor de figuren van de
Zonnewijzer te maken, die op 22 mei 1953 voor het Philips Ontspanings Centrum aan
de Mathildelaan is onthuld en in 1991 bij het Evoluon is herplaatst.
De Hollandse Beton Mij. N.V. te ’s-Gravenhage als bouwer schenkt het kalkstenen
beeld Sonnescheibe, dat door Herbert Baumann (1927-1990) in de zomer van 1961
te Kirchheim- Graubüttelbrunn bij Wurzburg tijdens het eerste Symposion
Europäischer Bilderhauer is vervaardigd.
Zo schenkt DAF bij de opening het glaskunstwerk ‘De Vijf Zintuigen’, vervaardigd door
de in Oostenrijk geboren kunstenares Brigitte Kleyn-Altenburger uit Asperen en
uitgevoerd bij de N.V. Koninklijke Nederlandsche Glasindustrie Leerdam.
De firma De Vries Robbé & Co. te Gorinchem schenkt een wandkleed ‘Het Licht
bevrucht de aarde’, dat naar een ontwerp van Daan Wildschut (1913-1995) door
Weverij De Uil te Amsterdam in gobelintechniek is uitgevoerd.
Burgers Verwarmingsindustrie N.V. Eindhoven doet het schilderij ‘Het Evoluon in
aanbouw’ uit 1966 (olieverf/doek 150 x 170 cm) van de hand van Charles Eyck (18971983) cadeau.
De Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (V.D.E.N.)
schenken vier glaspanelen van 65 x 65 cm, die door glaskunstenaar Willem Heesen
(1925-2007) bij N.V. Koninklijke Nederlandsche Glasindustrie Leerdam zijn
vervaardigd. Eveneens van de hand van Willem Heesen schenkt de Provinciale
Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij N.V. te ’s Hertogenbosch in 1967 een
glasstructuur van 95 cm hoog.
Unilever N.V. Rotterdam schenkt een geschilderd landschap (100 x 130 cm) uit 1965
door Gerrit Benner (1897-1981).
Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. ’s-Gravenhage schenkt het kunstwerk
‘Metamorphose’ uit 1939-1940 van de hand van Maurits C. Esscher (1898-1972), dat
een houtsnede bestaande uit 16 blokken is waarop als een soort fries, een
gedaanteverwisseling te zien is. Uit het woord metamorphose, verticaal en
horizontaal in het vlak geplaatst, met de letters O en M = ∑ als snijpunten, ontstaat
een mozaïek van witte en zwarte vierkanten, waaruit zich diervormen ontwikkelen.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. schenkt in 1967 een kunstwerk c.q. lakwerk van
Shogo Ban-Ura (1901-1982) met de titel ‘Zon en Zee’.
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Het beeld ‘Kernontlading’ uit 1965 door de Frans-Russische beeldhouwer Ossip
Zadkine (1890-1967) is in het Evoluon gekomen als prijs van de Franse vereniging
‘Recherches et Formes de Demain’ die is uitgereikt aan de ontwerper van het
Evoluon ir Louis Kalff op 15 november 1967 door de voorzitter Georges Elgozy van de
jury bij gelegenheid van de uitreiking van de ‘Prix économique’.

Situatie na sluiting Evoluon in 1989:
Nadat eind jaren 1980 het Evoluon voor het publiek is gesloten, wordt begin jaren 1990 ook
het Philips Ontspannings Centrum gesloten en ontmanteld. Veel exposanten uit de vaste
opstelling van het Evoluon zijn elders ondergebracht. Bijvoorbeeld bij het Museum Klok en
Peel te Asten of het model van de Philipsbeiaard in de Sint-Catharinakerk Eindhoven.
Kunstobjecten uit het POC zijn her en der verspreid geraakt (o.a. bij Museum Kempenland
Eindhoven). Echter de Zonnewijzer van Fred Carasso en Louis Kalff als geschenk bij het 60jarig bestaan van de Philips vestigingen in de wereld is in 1991 herplaatst bij het Evoluon.
Ook het beeld uit 1960 van André Volten (1925-2002), dat bij Philips aan de Boschdijk heeft
gestaan en geschonken is in 1986 bij zijn afscheid door R.C. Spinoza Catella (1922-2016)
heeft bij het Evoluon een nieuwe plek gekregen. Het gedenkraam van het Philips-Kommando
Kamp Vught uit 1947 door glazenier Jan Th. Giesen (1900-1982) heeft, nadat het Philips
hoofdkantoor aan de Emmasingel is verkocht, een (tijdelijke) plek in het Evoluon gevonden.
Veel van deze werken zijn, voordat de verkoop aan Foolen en Reijs zijn beslag heeft
gekregen, meegenomen, maar een aantal kunstwerken is blijven staan en in eigendom
overgegaan naar de nieuwe eigenaar. Deze zijn in dit rapport opgenomen.
Inventarisatie aanwezige kunst in het Evoluon per januari 2019
Het beheer en de exploitatie van het Evoluon is momenteel in handen van Regus: ’s werelds
grootste aanbieder van flexibele werkplekken met circa 3000 business centers in 120 landen.
De huidige directeur van Regus in het Evoluon is Franc Dubbelman. Regus heeft nog 2,5 jaar
een huurovereenkomst en de nieuwe eigenaren Foolen en Reijs respecteren die
overeenkomst.
Namens de Van Abbe Stichting hebben op 24 januari, 8 februari en 1 maart 2019 Harm
Brink, Greetje Heijmans en Peter Thoben een bezoek gebracht aan het Evoluon.
Ter voorbereiding van ons bezoek hebben we een inventarisatielijst toegestuurd gekregen
met daarop 22 items, 5 daarvan zijn doorgestreept. Samen met directeur Dubbelman
hebben wij een rondgang gemaakt door het gebouw langs de beschreven items. De
doorgestreepte items waren volgens zijn zeggen bij zijn aantreden niet meer in het gebouw.
De inventarisatielijst, door Franc Dubbelman ons ter hand gesteld, is overigens zonder
oorsprong en datering. De lijst is erg onduidelijk, niet of moeilijk leesbaar, slechte kwaliteit
afbeeldingen, maar nog wel herkenbaar. Het geeft de indruk (gebruikte nummers en
coderingen) uit een Philipsarchief te komen. Dubbelman gaf ons nog de volgende
opmerkingen mee:
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Er is meer/andere kunst in het Evoluon, met name in het restaurant e.o., dat ‘zijn
werken uit de collectie ‘Kunstlicht in de kunst’, door Regus ingehuurd.
De kunst op de lijst is alle overgebleven aanwezige kunst.

Dit verslag volgt de toegestuurde inventarisatielijst.

1. Wandkleed ‘Les enfants de Lumière’. Naar een ontwerp van Peter Dom Robert (19071997). Lijkt in goede staat, hangt in een trappenhuis. Flinke afmetingen. Initialen van
de maker: ruggelingse G. Dom Robert heeft sinds 2015 een eigen museum in Sorèze:
Musée Dom Robert et la tapisserie du XXe s. Tapisserieën van Dom Robert kunnen op
veilingen flinke bedragen opbrengen.

2. ‘De zintuiglijke mens’ naar pre-Columbiaans schilderij. 140 x 140 cm. Op de lijst staat
dat de verblijfplaats onbekend is maar wij treffen dit werk aan in een kelderkast. Het
lijkt een ingelijste foto.
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3. Herbert Baumann ‘Sonnenscheibe’ uit 1961. Kalksteen 208 x 185 x 75 cm. Geschenk
van de Hollandse Beton Maatschappij. Genoemd bij de vaste opstelling Evoluon. (Nr.
181 Beeldenboek Eindhoven).

4. Wandtapijt, geschenk van de directie van DAF bij het 60-jarig bestaan van Philips. 390
x 155 cm. Ligt opgerold en ingepakt in doorzichtig plastic in een kelderkast. Dit is niet
het wandkleed ‘Het licht bevrucht de aarde’ van Daan Wildschut.

detail van wandkleed
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5. Charles Eyck, olieverfschilderij ‘Het Evoluon in aanbouw’, 1966. 150 x 170 cm.
Gesigneerd rb. Geschenk van Burgers Verwarmingsindustrie. Noot: scheur in het
linnen van 3 à 4 cm links onder. (Genoemd bij de vaste opstelling Evoluon.)

6. Osip Zadkine, ‘Kernontlading’ uit 1965. Brons 141 x 55 x 30 cm. Aangeboden aan het
Evoluon door George Elgory, voorzitter van de jury, ter gelegenheid van de uitreiking
van de prix économique aan ir. Kalff, ontwerper van het Evoluon, toen deze prijs voor
het eerst werd toegekend door de Franse vereniging ‘Recherches et Formes de
demain’, in tegenwoordigheid van ir. F. Philips. op 15 november 1967. (Genoemd bij
de vaste opstelling Evoluon.)
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7. Schilderij Evoluon, gesigneerd AK. Geschonken door het personeel (1966-1996).
Hangt in een kantoorruimte, lijkt geen kunstzinnige waarde te hebben, misschien wel
emotionele waarde.

8. Wout van Heusden, ‘Compositie no. 17’. Wordt op de lijst een schilderij genoemd
maar is grafiek. Waterschade, in zeer slechte staat. Voorstel: vernietigen.

9. Wandtapijt 250 x 390 cm, idyllische voorstelling met twee zwanen. Geen verdere
gegevens bekend. Vastgespijkerd op een frame. In slechte staat.
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10. Marmeren plaquette, reliëf 70 x 100 cm, aan de binnenzijde hoofdingang.
Gedenkteken ter herinnering aan de radio-uitzending van Herrijzend Nederland 3
oktober 1944. Ziet er goed uit. Geen verdere gegevens bekend.

11. Afbeelding met personentrein en ondergaande zon. Grafiek nr. 67/200. Niet zoals op
de inventarislijst staat 312 x 52 cm maar ongeveer 40 x 70 cm.
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12. Fred Carasso, ‘Evolutie van de mens’, bronzen deuren 1963-1966. 225 x 222 x 14 cm.
(Voorstellende: Landelijk leven en Val van Icarus). Geschenk van de buitenlandse
agenten Philips Direct Export. (Genoemd bij de vaste opstelling Evoluon. Nr. 204
Beeldenboek Eindhoven).

13. Vera Galis, ‘Ellipse’ messing en rvs, 730 x 210 x 70 cm. Mooi en kwetsbaar kunstwerk,
een licht en luchtig object dat lijkt te zweven in de ruimte. In 1991 gemaakt in
opdracht van de Eindhovensche Fabrikantenkring.
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14. Fred Carasso en Lou Kalff, ‘Zonnewijzer’, 1951, brons en diverse zeldzame
natuursteensoorten. Het is een zonnewijzer en kompas. Windroos van zwart, grijs,
rood graniet. Gebrand glasmozaïek met aan de uiterste rand vrouwenfiguren die 24
uur weergeven. Vier allegorische bronzen figuren (Dageraad (vrouw) – Dag (man) –
Schemering (man met uil en sterren) en de Nacht (vrouw met mantel). De
Zonnewijzer heeft tot 1991 voor het Philips Ontspannings Centrum aan de
Mathildelaan gestaan. (Genoemd bij de vaste opstelling Evoluon. Nr. 124
Beeldenboek Eindhoven).

15. Ponsplaatje van Prins Bernhard bij de opening van het Evoluon. Lijkt beter geschikt
voor de opname in het Philips Museum. Valt niet onder kunst.
16. Print of tekening van het Evoluon door Kalff. Wordt omschreven als schilderij maar is
dat zeker niet. Waarschijnlijk een tekening, 90 x 150 cm.

17. Dozen met de 12-delige Micropaedia Britannica, staan in een kelderkast.
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Niet op de aangeleverde lijst maar wel aanwezig op het terrein van het Evoluon:
•

André Volten, Zonder titel, beschilderd staal, 390 x 80 x 80 cm. Heeft aanvankelijk bij
het Philipskantoor aan de Boschdijk gestaan. (Nr. 177 Beeldenboek Eindhoven).

•

Joris Verdonkschot, een ensemble van drie bronzen beelden. Volgens de maker heeft
Philips hem jaren geleden de opdracht voor deze drie beelden verstrekt,
oorspronkelijk voor de Campus. Dat kon niet doorgaan. De beelden zijn een paar jaar
opgeslagen geweest en sinds ongeveer een jaar (2016?) staan ze voor het Evoluon.
De kunstenaar heeft precies mogen aangeven hoe hij de beelden daar geplaatst
wilde hebben. De bankjes zouden worden weggehaald. (E-mail van de kunstenaar
aan GH d.d. 29-1-2019). In een mail van Lee Foolen aan de directeur Evoluon, Franc
Dubbelman (15-1-2019), staat een PS: “Kreeg bericht van Philips dat ze de drie
beelden bij de entree gaan verplaatsen naar Best….. Die waren daar tijdelijk
geplaatst.”
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Op een ongedateerde lijst die ons in januari 2019 werd toegestuurd door Ruud van
de Leur van de Van Abbe Stichting, staan kunstwerken van 17 kunstenaars. Deze lijst
is afkomstig van de website www.evoluon.org. Deze lijst wordt in onze inleiding
vermeld. De Zonneschijf van Baumann, de deuren van Carasso en het werk van
Zadkine, evenals het schilderij van Eyck, staan ook op de lijst van Dubbelman. Bij een
tweede bezoek treffen wij in de receptieruimte de draaiende metalen sculptuur van
Nicolas Schoeffer, Beeld – Beweging – Belichting, aan. Uit 1959, 231 x 80 x 66 cm.
Ook genoemd bij de vaste opstelling Evoluon. Dit werk komt echter niet voor op de
lijst van Dubbelman. Volgens Dubbelman behoort dit werk tot de collectie ‘Kunstlicht
in de kunst’ en staat het daar geëxposeerd op huurbasis.

Aanbevelingen
• In het Evoluon en in het park eromheen staan enkele belangrijke kunstwerken.
Foolen en Reijs zouden kunnen overwegen om deze kunst als cultureel erfgoed, met
een belangrijke historische betekenis voor Eindhoven, te bewaren en toegankelijk te
houden voor alle Eindhovenaren. De kunstwerken buiten zouden bovendien het
begin kunnen zijn van een clustering van meer beelden ter aankleding van de groene
ruimte rondom het Evoluon.
• De collectie van ‘Kunstlicht in de Kunst’, nu nog voor een groot deel opgeslagen in
depot, zou wellicht een vaste plek in het nieuwe concept van het Evoluon kunnen
krijgen.
12 maart 2019
Namens de Henri van Abbe Stichting, Werkgroep ‘Kunst in de openbare ruimte’,
Harm Brink
Greetje Heijmans
Peter Thoben
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