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WHAT IS THIS BOOK ABOUT AND
HOW DID IT CAME TO BE?

This document is a trail of evidence for the ‘Eindhoven
de mooiste!’ project by Sascha Lammerts. This project
was made during the collaboration of the Van Gogh
National Park and the Design Academy Eindhoven,
from February till June 2021.

The Van Gogh National Park is a project that aims to
add value to natural and urban environments in the
province of Brabant. Its main goals are to provide
people with open space, entertainment and education
in order to make the region more compelling.
Ideating such a large-scale project required the
students to gain a deep understanding of the different
layers that compose the city. For five intense weeks,
the students researched in the city of Eindhoven by
investigating different topics of their choice.
Sascha investigated the topics of learning, flora &
fauna, health and materiality, which the latter two’s
results will be discussed in this book.

During the thick data researches, hidden details of the
area came to the surface. These details were later
linked and researched further into, in order to propose
a design that wishes to add value to the city circle of
Eindhoven.
In this book you’ll find this thick data and the interviews
that were done, in order to gain the conclusions and
the design proposal.

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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We wanted to discover what the relation
can be between mental health and
nature.
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NATURE AS A
MENTAL MEDICINE
EXPERIENCING A PSYCHOLOGICAL
TREATMENT STRATEGY IN THE
WOODS NEAR THE GROTE BEEK

EDMR therapy (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) is a form of psychological treatment
that is being used for people who have a hard time
processing traumatic events. In this therapy form, a
competition will be generated between the old
memories and the sensory triggers. The active
memory can hold up between 5 and 9 elements, more
than that makes the elements hazy. By retrieving the
traumatic event from the longterm memory while
focussing on sensory input, the memory gets less
sharp and can be returned to the longterm memory in
a less vivid and emotional way.

Heera Shin and I wanted to experience a minor version
of this therapy form at the woods near Grote Beek,
where there’s also a GGZE. While walking through the
trees, we in turns talked about something that our
psychology deals with. Heera talked about a near-
death experience she had when she was 8 years old.

NATURE AS A MENTAL MEDICINE

USER TEST & VIDEO

I talked about my body image and
how I’m dealing with my weight
for already 12 years. During our
talks, we focused on the natural
elements, through sight, sound,
smell and touch. After we walked
for about an hour, we discussed
the experience we just had.

Through this research, we wanted
to discover what the relation can
be between mental health and
nature.
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Heera and mine’s conclusion after the experiment:

‘Before talking about it I never realized how big of an
event it was in my life. Yeah, I almost died in a lake but
whatever, but halfway through the walk I felt chills and
I realized ‘oh yeah… I almost died…’ Being in these
surroundings while talking about it gave this memory
the feeling of a happy ending, somehow. Made me
forget about the middle parts.’

‘It is quite hard to focus on my senses while talking
about my memories, because I see two images at the
same time: the image of the forest and the image of
my memory. Because of that those two images merge
together whichmakes it easier for me to talk about the
memories, they are not that present and intense
anymore. I hear and I see and I walk, I feel my body
moving forward step by step. I’m actually amazed how
easy it was to talk about it.’

‘I get the sensation of floating in the air. Did you get
that too?’
‘It feels indeed like it’s almost not really happening. It
feels like it’s all in my head, a bit surreal.’
‘Yeah yeah, you too?!’
‘Yes! If I would sleep right now and wake up tomorrow,
I would think: ‘Did it really happen yesterday or did I
make it all up?’
‘Yeaaah, I also have this surreal experience.
Physically you’re in the forest, but in your mind you’re
totally somewhere else.’

CITY CIRCLES EINDHOVEN

SASCHA LAMMERTS

WATCH THE WHOLE FILM
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I see two images at the same time: the image of the
forest and the image of my memory. Those two
images merge together which makes it easier for me
to talk about the memories.

NATURE AS A MENTAL MEDICINE

USER TEST & VIDEO
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Within the guided form, sometimes
people bring something to the table to talk
about.

CITY CIRCLES EINDHOVEN
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Next to our experiment, Heera and I met this kind
man, who wished to remain anonymous, and
talked with him about what nature means to him.
These were things we found out about him:

Currently retired

Grew up close to farms and polders

Feels connection with nature

“Nature is a part of my being”

Cycles on a daily basis but takes different routes

Loves nature but also enjoys the culture of cities

If cities would become a part of VGNP, he thinks the
size of the natural areas matter.

"I am a guide for the nature, a volunteer. I know a lot
about birds and when we walk with a group, I’ll tell
them everything I know”

“At the GGZE they also arrange monthly walks with
people that are mentally damaged, and head into
nature. I sometimes volunteer for that as well.
Within the guided form, sometimes people bring
something to the table to talk about, but also there are
experts on the field that help providing professional
help.”

NATURE AS A MENTAL MEDICINE

INTERVIEW
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CITIZEN MADE
CULTURE
HOW DO THE INHABITANTS OF
EINDHOVEN CREATE THEIR OWN
VISITABLE LANDMARKS AND
CULTURAL HERITAGE?

There is an abundance of interesting uses of materials
and colours within the neighbourhoods of Eindhoven.
Most of them are unusual and unique in their own way,
but most of all they are all human. These creations are
an expression of the culture in which these citizens
have been raised, in that sense they give us a peek into
Eindhoven’s history. Yet at the same time they are
showing to all the passer-by's the identity of the
inhabitants, or even better, who the inhabitants think
they want to be.
These expressions might seem unnoticeable and
banal, but they are actually the purest form of culture.
When you allow yourself to see them, you cannot
unhear the giant choir of voices screaming at you in a
colourful and diverse palette of tones. This project is a
series of photos which tries to give you a glimpse of
Eindhoven’s potential of our culture made by its
citizens.

CITIZEN MADE CULTURE

MATERIALITY
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CITIZEN MADE CULTURE

PHOTOGRAPHY
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CITIZEN MADE CULTURE

PHOTOGRAPHY
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CITIZEN MADE CULTURE

PHOTOGRAPHY
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During these two researches, some insights were
gained and connections can be made.

Within the experiment where Heera and I tried the
minor version of the EMDR therapy, we found out that
focusing on your senses that come from your
surroundings is a highly effective tool to go into a
different mindset. This mindset is pleasant for
discussing mental health problems. It has been a two
months since we did this experiment and I still cope
with the same mental issues, but that specific moment
of the forest in the Grote Beek I remember quite often.
It is a reminder for when my old bad default-thoughts
return to me: then I relive the feeling of that forest, and
I am quicker to adjust my destructive thinking. In that
sense I think that the sharp edges have been removed
from these thoughts, and have been altered in my long
term memory.

This experiment of course can be done in urban areas
as well. In the streets and in the city there is also plenty
of opportunities to focus on your senses. Especially in
the suburbs, since the city center could potentially be
a bit too overwhelming.

During the research into citizen made culture, we
found out what these fun sensory elements in urban
areas can be. When you start to see, not just looking,
suddenly there is a whole choir of voices singing their
colorful expressions. What is nice about this
realization, is that you realize it all comes from the
citizens themselves. It is art with a lower a, instead of a
capital A. The art from the people. Doing a project
where people get to experience the citizen’s made
culture is a logical step to continue this project.

RESULTS AND
SUB CONCLUSIONS
HOW DO MENTAL HEALTH AND
MATERIALITY RELATE?

CITY CIRCLES EINDHOVEN

SASCHA LAMMERTS
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We can see their personalizations as the
purest form of local, visual culture. An
expression of Eindhoven’s identity,
through its citizens.

SASCHA LAMMERTS
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EINDHOVEN
DE MOOISTE!
AN OPEN-AIR MUSEUM EXPERIENCE
OF EINDHOVEN’S CITIZEN MADE
CULTURE.

WHAT People in the city of Eindhoven decorate
and personalize the exteriors of their houses. In order
to make a house feel like a home, people surround
themselves with objects they are familiar with or that
they might think they are beautiful. They express their
identities, sometimes even share their histories
through souvenirs.

City planners and architects have designed the
houses, but the inhabitants are the ones that decide
on how the final street view looks like, through adding
colors, shapes and materials. In this sense, we can see
their personalizations as the purest form of local,
visual culture. An expression of Eindhoven’s identity,
through its citizens.

WHY Citizens and their art and culture can be
overlooked quite often. During the pandemic people
have started to explore their local surroundings more
and more, especially visiting their local parks and
forests. After a while most people know their local
neighborhoods quite well, know every interesting little
route and are looking for some more entertainment.
This open-air museum experience could give the
inhabitants a new pair of glasses to rediscover their
city with. It invites them to really look at what is
actually there, tries to educate on why things are
there, provokes them to travel to other parts of
Eindhoven they haven’t visited yet.

Next to that it is also highly suitable for tourists.
They can discover the local, visual culture of
Eindhoven instead of the often recommended
highlights when tourist travel to an unknown city. In
this way to get to see Eindhoven through the eyes of
the people that live there. Tourism would become for

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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sustainable that way, they don’t gather all in one place
but would spread more throughout the city.

HOW A platform on the internet will help people
who want to participate to enter the project, to see
what other people have done through YouTube videos
and to read in on what and why the project is. A
magazine/map would be sold at different points in
Eindhoven, as well as spread through the post for
whoever subscribes. In this magazine, themed routes
can be found, they can insert their own printed
pictures, they can read interviews. Stickers can be
found near the houses, information boards can be
found in the streets.

FOR WHOM For the inhabitants of Eindhoven to
rediscover their city, and for tourists to visit the real
Eindhoven.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

MAP SOUTH-WEST AREA

1Maria Stuartstraat 15
2 Maria van Bourgondiëlaan
3Wenzelweg 7
4 Frederik Hendrikplein 15
5 Jan van der Nootstraat 12
6 Tartinistraat 32
7 Haydnstraat 1
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Ik besloot de boel opnieuw te laten
glanzen. He would have loved it.

SASCHA LAMMERTS
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MARIA STUART-
STRAAT 15
IN DE WIJK ’OUD-STRIJP’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik heb de voor- en achterkant van mijn huis in
opvallende kleuren laten schilderen.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Ik heb heel bewust voor felle vrolijke kleuren gekozen.
Om uit te stralen: hier woont iemand met lef en liefde
voor kleur.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Omdat mijn man en ik veel in de Caraïben zijn
geweest en vrolijk werden van de kleuren daar. Dus
hebben we (al tientallen jaren) ons huis in kleurrijke
staat gehouden. Mijn man is helaas een tijdje geleden
overleden en ik besloot de boel opnieuw te laten
glanzen. He would have loved it.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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Het aller allereerste wat ik aan 't huis
veranderde toen we erin trokken was het
aquablauw schilderen van de voordeur.

SASCHA LAMMERTS
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MARIA VAN
BOURGONDIËLAAN 1
IN DE WIJK ‘HAGENKAMP’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik woon in een hoekhuis met een aardige tuin. Om
vogels ook een fijne plek te bieden hebben we een
vuurdoornhaag in alle kleuren geplant en hebben we
samen met MUS (Met U Stadsnatuur) zelf
beschilderde nestkasten voor vogels en vleermuizen
geplaatst aan de zijgevel. We kregen er ook een grote
gierzwaluw bij van dibond, die we met een
hoogwerker moesten plaatsen.
Wij zijn erg blij met deze blikvangers en de vogels ook!

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Mijn voortuin is wel 'n soort spiegel van mijzelf.
Kleurrijk, levendig, speels en chaotisch.... Met een
vijver vol leven, veel bloemen, frambozen, appels en
een minibieb.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik vond de huizen hier saai, grauw en monotoon. Toen
we het huis kochten hadden we een paarse voordeur,
die had de woningbouw destijds gekozen. Het aller
allereerste wat ik aan 't huis veranderde toen we erin
trokken was het aquablauw schilderen van de
voordeur. Ik ben een fan van blauwtinten, ze doen me
denken aan de zee.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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We hebben het vaak over onze reizen,
die kan hij zich nog goed herinneren.
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WENZELWEG 7
IN DE WIJK ‘OUDE SPOORBAAN’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik houd de tuin graag mooi bij en heb een vlinder
naast de voordeur hangen. Ik heb grote vazen in de
vensterbank staan uit Engeland, olijfkleurige vazen uit
Spanje en kristallen druiven uit Duitsland. Ook staat er
een vogeltje die ik ooit heb gewonnen op een
spelletjestoernooi van de KBO, de Katholieke Bond
voor Ouderen.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Ik vind het leuk dat er vooral dingen te zien zijn van
onze reizen. Mijn man heeft Alzheimer en we zitten
vaak samen in de achtertuin, daar staan nog meer
souvenirs. We hebben het vaak over onze reizen, die
kan hij zich nog goed herinneren. Dus die
internationale objecten laten wel zien dat we altijd
fijne reizen gemaakt hebben samen.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Omdat ik graag naar dingen kijk die ik mooi vind, of
omdat ze me fijne herinneringen geven.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

RESEARCH METHOD
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Ik vind het leuk dat het niet allemaal
hetzelfde is.
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FREDERIK
HENDRIKPLEIN 15
IN DE WIJK ‘OUDE SPOORBAAN’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik heb een minibieb voor mijn huis geplaatst. Verder
heb ik bloempotten en plantenbakken neergezet, ik
vind het wel jammer dat ik geen voortuin heb. Ook
hebben we met een paar bewoners op het plein en
een paar mensen uit de straat hierachter dat
bloementuintje gerealiseerd. Eigenlijk is het een
moestuintje, want er staat aardbeien, bonen en nog
wat andere groenten, maar nu lijkt het meer op een
bloementuin. Die houden we gezamenlijk bij.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Toch wel 90%. Ik vind het leuk om planten voor de
deur te hebben, om het wat persoonlijker te maken. Ik
vind het leuk dat het niet allemaal hetzelfde is.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik kan me dan niet inhouden. Ik lees graag boeken en
ik vind die biebjes altijd heel leuk. Toen was dat ooit
een project vanuit de gemeente en werden ze
gemaakt in die loods (HK1) hierachter. Ik heb toen
gevraagd of het mogelijk was of ik die ook zou kunnen
krijgen, die zijn ze toen hier op komen hangen. Er
wordt nu veel gebruik van gemaakt, zeker nu ook in
coronatijd.

EINDHOVEN DE MOOISTE

INTERVIEW
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Als je het niet personaliseert, voel je je
toch misschien niet erg thuis.
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JAN VAN DER
NOOTSTRAAT 12
IN DE WIJK ‘SCHRIJVERSBUURT’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
We hebben twee kunstwerkjes met onze handen en
de handen van onze kinderen op de voorruiten
hangen. We wilden geen gordijnen ophangen maar
toch ook iets waardoor je niet direct naar binnen kunt
kijken. De witte handen zijn van mijn oudste dochter,
de rode en gele handen van mij en mijn partner, de
sterretjes van mijn jongste dochter die toen nog een
baby was. Verder stonden de planten al in de voortuin
en was de voordeur al hetzelfde toen we hier kwamen
wonen.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
We hebben het huis ook gekozen op basis van de
buitenkant, niet alleen maar de binnenkant. Het is iets
wat we graag zien. Ik vind het op zich wel
zelfexpressie, het is toch een beetje van jezelf.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Je wilt toch fijn wonen, het oog wil wat. Als je het niet
personaliseert, voel je je toch misschien niet erg thuis.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW



CITY CIRCLES EINDHOVEN

36

Ik heb mijn verzameling badeendjes op
het balkon staan. Ik omring me graag
met dingen die ik graag zie.
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TARTINISTRAAT 32
IN DE WIJK ‘GESTEL’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik heb mijn verzameling badeendjes op het balkon
staan. Ik zag ooit ergens in een dorp dat ze op de
stoep allemaal badeendjes hadden neergezet. Toen
had ik zelf ook al een hoop eendjes en toen dacht ik, ik
zet ze op het balkon neer. Eerst stonden ze alleen op
het randje maar toen werden het er steeds meer. Ik
ben daar vier jaar geleden mee begonnen. Ik heb ook
een hele hoop reserve, voor als ze vies worden. Dan
zet ik er weer nieuwe bij. Grote eenden staan er
tussen, en af en toe een ander beestje, dat is dan een
vreemde eend in de bijt.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert?
Dit representeert wie ik ben. Ik heb ook heel veel
lampjes en lichtjes en kleurtjes. Er zijn ook soms
mensen die langskomen die zeggen dat ze altijd zo
vrolijk worden van mijn huis, vooral in de winter
wanneer alle lichtjes aan staan. Ik heb geen gordijnen,
ik heb alles open. Je kunt dan alle mooie kussens zien
en de mooie kleuren. Ik hou van kleur.

Kun je het een vorm van zelfexpressie noemen?
Ik denk het wel. Ik ben ook creatief, ik ben ook
kleuterleidster geweest. Ik heb overal wel wat staan,
dat ik denk ‘oh dat vind ik leuk!’ Andere mensen
vinden dat misschien veel, maar ik vind het leuk. Zelfs
mijn fiets is versierd.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Omdat ik het anders zo saai vond. Ik hou van aparte
dingen en omring me met dingen die ik graag zie.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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Vooral in het voorjaar dan is de
bloembak echt op z’n mooist, dan staan
er Turkse tulpjes en blauwe druiven.
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HAYDNSTRAAT 1
IN DE WIJK ‘GESTEL’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
In de voortuin heb ik een lange bloembak staan die
gezet is met blauwe Spaanse tegeltjes. Diezelfde
tegeltjes komen ook weer terug in de oprijlaan. In die
bloembak heb ik verschillende bloemen staan,
voornamelijk rode, roze, paarse en blauwe tinten. Er
ligt grijs grint, waarvoor lavendel staat. Ik heb tegen
het huis nog verscheidene diepblauwe potten staan,
ook weer gevuld met plantjes. Tegen het huis is een
Spaans, zwart hekwerk bevestigd. In de achtertuin
staan bloembakken met dezelfde blauwe tegeltjes. Er
staat ook een vogelbadje, daar komen nu al weken
iedere avond een mannetje- en een vrouwtjesmerel in
baden. Ook heb ik in de hoek een Mariabeeld staan,
die hebben ze in Spanje ook altijd.

Ik ben iemand die van Zuid-Spanje en
Andalusië houd. Ik kom regelmatig in Spanje, de
vriendin van mijn zus woont daar. Zij had bijvoorbeeld
ook die blauwe tegeltjes. Op die manier heb ik een
stukje Spanje naar huis gehaald. Toen ik hier twintig
jaar geleden kwam wonen was het helemaal niks, dus
ik ben toen aan het tekenen gegaan. Al vrij snel kwam
ik met het idee voor die plantenbakken. Twintig jaar
geleden was ik drieënvijftig, en ik wil hier graag
tachtig worden, dus daar heb ik al rekening mee
gehouden. Door die bakken hoef ik niet helemaal diep
te bukken. In Nuenen heb je altijd de Tuindagen, daar
sprak ik een jonge tuinman die net begonnen was.
Aan hem heb ik mijn ideeën voorgesteld, dus hij heeft
die samen met mij uitgedacht. Ik voel me er heel
prettig bij. Vooral in het voorjaar dan is de bloembak
echt op z’n mooist, dan staan er Turkse tulpjes,
blauwe druiven, kievietsbloemen en primula’s. Dat is
zó mooi. Ik krijg dan ook heel veel opmerkingen
wanneer ik in de tuin bezig ben. Iedereen vraagt dan

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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altijd, ‘wat is dit, wat is dat?’ Ja, heel leuk!

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Met mijn buren heb ik goed contact, en die weten ook:
‘Bij Yvonne moet het blauw, paars, rood of roze zijn’.
Bijvoorbeeld geen geel, behalve narcissen, want dat is
‘hoera, het is voorjaar!’ En ze weten ook: ‘Yvonne is
gek op Spanje’, dus zo presenteren ze zich ook naar
mij toe.

Ik weet niet of het zelfexpressie is, daar heb ik
nog nooit over nagedacht. Ik ben eigenlijk helemaal
niet kunstzinnig, maar ik hou wel van kunst. Mijn
voortuin heb ik zelf gecreëerd, maar dat is meer geluk
geweest dan dat ik er zo veel verstand van heb hoor.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik wil een huis hebben wat van mij is. Waar ik me
lekker en veilig in voel, dat vind ik het belangrijkste.
Een gevoel van geborgenheid, maar ook van troost.
Zo van: ‘Kijk eens, dat heb ik toch maar even zelf
gedaan.’ Ik woon hier met heel veel met plezier.

CITY CIRCLES EINDHOVEN

SASCHA LAMMERTS



41

Ik wil een huis hebben wat van mij is. Waar ik
me lekker en veilig in voel, dat vind ik het
belangrijkste.

EINDHOVEN DE MOOISTE!

INTERVIEW
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EINDHOVEN DE MOOISTE!

MAP TONGELRE AREA

1 Hofstraat 39
2 Kaeriuslaan 29
3 Ouwenberg 34
4 Haagbeemd 65
5 Kluizenaarstraat 1
6 Kluizenaarstraat 5
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We zijn heel strak, met strakke lijnen,
maar ook heel rommelig, dat de boel de
boel gelaten wordt.
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HOFSTRAAT 39
IN DE WIJK ‘OUD-TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
De lamp die naast de voordeur hangt zijn we
tegengekomen in het huis tijdens de verbouwing. Het
is een ouderwetse spoorlamp die ze vroeger
gebruikten als sein of je het spoor mocht oversteken.
Aangezien we aan spoor wonen, vonden we dat iets
wat helemaal bij het huis hoort. Ook moesten we onze
namen nog ergens op hebben. We hadden klompen,
maar die gebruikten we nooit, dus zodoende zijn die
daar gekomen. De vlaggenmast die stond er al, dus
hebben we daar de vlag van Tongelre opgehangen. Op
de dagen dat de Nederlandse vlag uit mag hangen we
die op, de Tongelse vlag mag altijd hangen. De
minibieb hebben we sinds februari. We hadden altijd
heel veel boeken, daar wilden we toen ook iets leuks
mee doen. De bieb hebben we zelf gemaakt van een
oud keukenkastje, daar hebben we resthout omheen
gebouwd en flink wat gekit. Er wordt stiekem nog erg
veel gebruik van gemaakt, er staan boeken in voor jong
en oud. In de tuin hebben we ook een GeoCatch spel
staan. Dat is een spel wat werkt met GPS-coordinaten
en kun je over de hele wereld spelen. Via een app kun
je locaties gaan zoeken, vergelijkbaar met een
dropping. Er zijn in Eindhoven best veel locaties om te
zoeken. Dat is erg leuk als je wilt gaan wandelen met
kinderen, dan gaan we eigenlijk gewoon schatzoeken.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Ik denk dat het wel een goed beeld geeft van ons
samen. We zijn heel strak, met strakke lijnen, maar ook
heel rommelig, dat de boel de boel gelaten wordt. Het
is een mengelmoes van van alles. Het is zelfexpressie:
je kunt vaak wel aan de voortuin zien hoe de mensen
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zijn die in het huis wonen. Je ziet erg veel verschillende
contrasten tussen de woningen.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ons huis was eerst van een verzamelaar, kluizenaar,
‘mijn leven in puin’-meneer. Het was hier helemaal
begroeid, je kon nog net naar de voordeur lopen. Er
was geen beginnen aan dan het helemaal leeg te
ruimen en dan opnieuw te beginnen. Daardoor ga je
het helemaal van jezelf maken. Ik denk dat als de
voortuin oké en netjes was geweest, maar net niet
helemaal mijn stijl, dat ik het dan minder snel
aangepast zou hebben. Nu je toch bezig bent, pak je
het gelijk overal aan. Daarnaast denk ik dat je toch wel
je huis op zo’n manier aanpast zoals jij je daar prettig
bij voelt.
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Aangezien we aan spoor wonen, vonden we dat
iets wat helemaal bij het huis hoort. Ook moesten
we onze namen nog ergens op hebben.
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Mijn vader liep altijd op klompen en als
die dan versleten waren, hingen ze aan
de muur met geraniums.
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KAERIUSLAAN 29
IN DE WIJK ‘OUD-TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Bij de ingang van de voortuin staat een smeedijzeren
poort, die hing eerst helemaal vol met passiebloemen,
maar die zijn helaas kapotgevroren afgelopen winter.
Op de voorgevel zijn meerdere decoraties geplaatst:
zes vliegende eenden van klei, een beeldgehouden
valk, een gietijzeren ploeg met paarden, een
keramieken zonmet een gezicht. Er hangen zes ijzeren
potten met rode bloemen aan de muur en een rieten
hart aan de voordeur. Achter het raam hangt Elvis
Presley in glas-in-lood en er staan bebloemde
kandelaars en sfeerverlichting op de vensterbank. Ook
heb ik de vlag van Tongelre aan de voorgevel hangen,
die hang ik iedere ochtend trouw op en haal ik er iedere
avond weer af. Tongelre zit in het hart. Ik ben geboren
in Tongelre en woon er al mijn hele leven. Mensen met
deze vlag zijn echt Tongelse mensen. Tongelre is de
laatste wijk die bij Eindhoven is gekomen, we hebben
ook nog een eigen raadhuis.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Oeh dat zou ik eigenlijk niet weten, ik heb dat altijd al
gedaan. Ik heb dat van thuis uit, thuis hebben we dat
ook altijd gedaan. Mijn vader liep altijd op klompen en
als die dan versleten waren, hingen ze aan de muur
met geraniums. Die bloembakjes doen daar ook aan
denken. Ook ben ik erg fan van Elvis. Joah, het is
zelfexpressie. Het heeft iets, het straalt iets uit.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik vond de gevel eerst zo saai. Dat ik voor de vogels
koos is eigenlijk puur toeval, die hingen al in mijn oude
huis.
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Blauw is van mij, groen is van mijn
vrouw. Dat kun je ook zien, vrouwen
winnen altijd in een goed huwelijk.
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OUWENBERG 34
IN DE WIJK ‘OUD-TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Het huis is aan de voorgevel en aan de achterkant
groen geverfd, met blauwe kozijnen. Dat is al zo sinds
1976. Ze noemden deze kleur eerst appeltjesgroen,
maar nu is het weer een beetje vervaagd. Binnenkort
wordt het door een schilder helemaal anders
geschilderd, het groene wordt iets donkerder blauw, de
kozijnen worden wit. We wilden wel een keer wat
anders, en mijn vrouw vond dat ik het niet meer zelf
mocht schilderen, dat is te gevaarlijk nu op de ladder.
Ook past het dan beter bij de rest van de straat.
Alhoewel het nu wel opvalt, mensen zeggen altijd ‘dat
groenblauwen huis daar om de hoek.’ Naast de
voordeur hangt een glas-in-lood plaatje van de
Orloosimaaker, de horlogemaker, die hebben we van
haar vader, die was dat vroeger. Aan de andere kant
van de deur hangt een metalen vlinder, die is nu puur
natuur aan het worden. Vroeger was die beschilderd in
allemaal verschillende kleuren.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Blauw is van mij, groen is van mijn vrouw. Dat kun je
ook zien, vrouwen winnen altijd in een goed huwelijk.
Blauw is al zo lang als ik weet mijn lievelingskleur. Bij
mijn vrouw zit dat er ook al vanaf de geboorte in. De
kleuren gaan goed samen, vooral dat groen is echt zo
boerenbond. We wonen hier in Tongelre, dat is echt
nog een oud dorp. Het past hier bij de omgeving.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Die kleur die het huis had toen we het kochten was
lelijk, dat zat tegen het zwarte aan. Dat is maar een
doodskist kleur. In de straat waren de huizen allemaal
zwart of donkergrijs, zo was de hele wijk. Dat was niks,
ik was een van de eersten die alles anders deed. Dat
zal ook wel in de genen zitten.
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Ik heb bewust
gekozen voor deze
kleur, omdat ik van
vrolijke kleuren
houd en ook om aan
te sluiten bij de
overige huizen. Een
uitnodiging tot meer
kleur, maar met
respect naar
anderen.
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HAAGBEEMD 65
IN DE WIJK ‘OUD-TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Kleur geven aan heel de gevel.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Ik heb bewust gekozen voor deze kleur, omdat ik van
vrolijke kleuren houd en ook om aan te sluiten bij de
overige huizen. Een uitnodiging tot meer kleur, maar
met respect naar anderen.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Bij het eerste bezoek aan het huis, wist ik al dat ik iets
met de kleur van de gevel wilde doen. In mijn hoofd
kwam een beeld van gekleurde gevels in Denemarken.
Iedereen kent wel de gekleurde gevels langs de kade
van Willemstad Curaçao. Deze huizen, met houten
kopgevels, lenen zich perfect voor zo'n kleurrijk
straatbeeld. Daar wilde ik graag een bijdrage aan
leveren. Ik hou van heldere en vrolijke kleuren. Dat kan
altijd wel binnen, maar nu kon ik het doortrekken naar
buiten. Heerlijk!
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Ik hou ervan om kleur te geven aan het
leven en op deze manier straal ik dat
ook naar de buitenwereld uit.
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KLUIZENAARSTRAAT 1
IN DE WIJK ‘TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
Ik heb mijn huis heel kleurrijk gemaakt met kunst en
decoratie voor de ramen. Tegen mijn schutting heb ik
grote vlinders bevestigd (ik woon in de Vlinderbuurt)
die over waren van een festival decoratie en een
gedicht van William Blake. Verder heb ik zoveel
mogelijk wilde bloemen in mijn zijtuin en de
bloembakken heb ik ook zelf beschilderd met patronen
van mandala’s.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Ik ben een creatief persoon en hou ervan om kleur te
geven aan het leven en op dezemanier straal ik dat ook
naar de buitenwereld uit. Verder vind ik sfeer heel
belangrijk: voor mezelf maar ook in m’n omgeving.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik ben van mening dat Nederland veel te grijs is en te
gestructureerd. Kunst en kleur heeft een uitstraling en
maakt bovendien iets bij mensen los. De combinatie
van wilde bloemen en creatieve uitingen blijken een
interessante combinatie te zijn die mensen een ander
soort kijk geeft op wat ook mogelijk is.
Tegenover mijn eigen tuin heb ik ook wilde bloemen
geplant in de boomspiegel vanuit het gemeente-
initiatief ‘Adopteer Je Straat’.
Verder is het ook een beetje als reclame voor mijn
#creatievehuiskamer040, waar ik mooie kunst maak
en workshops geef.
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Ik maak glasobjecten van gefused glas en
ik beeldhouw. Zo komt het dat mijn huis
gepersonaliseerd wordt met glasobjecten.
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KLUIZENAARSTRAAT 5
IN DE WIJK ‘TONGELRE’

Hoe personaliseer jij jouw huis?
In de vensterbank staan mijn eigen werk, en hier naast
de voordeur heb ik gekregen van een lieve vriendin. Ik
maak glasobjecten van gefused glas en ik beeldhouw.
Ik heb nog veel meer binnen staan, dat wisselt dan ook
af met wat in de vensterbank staat. Dat het in de
vensterbank staat is ook mede een beetje als reclame,
het moet een beetje stromen anders raakt het zo vol. Ik
ga af en toe naar kunstmarkten en ik heb een
Facebook-pagina, dus zo verkoop ik wel eens wat. Het
glas is heel vrolijk want daarbij werk je eigenlijk alleen
maar met kleuren.
Eigenlijk zijn we een hele creatieve straat. Renate van
nummer 1 is creatief, die ernaast doet veel met wol en
draden spinnen. Ik maak dan glasobjecten, een eindje
verderop zit een zilversmid. We doen allemaal wat. Ik
heb eigenlijk nooit stilgezeten qua creativiteit, maar
dat glas doe ik nu een jaar of zeven. In het begin weet
je natuurlijk van niets, ik heb het mezelf aangeleerd.
Hier in Tongelre hebben we het enorme geluk dat er
een hobbycentrum is, het Stads Hobbycentrum
Eindhoven, waar allerlei hobbies worden gerealiseerd.
We leren het elkaar en het geven het door. Daar heb ik
mijn passie voor glas gevonden. Bij mij ging het verder
dan een keer in de week knutselen, nu heb ik boven
mijn eigen atelier met mijn eigen oven. Vorig jaar
tijdens Corona had ik daar erg geluk mee, ik kon toen
gewoon doorgaan. Zo komt het dus dat mijn voorkantje
gepersonaliseerd wordt met glasobjecten.

In hoeverre vind je dat de voorkant van je huis jouw
identiteit representeert? Kun je het een vorm van
zelfexpressie noemen?
Het representeert behoorlijk goed, kleurrijk. Ik draag
eigenlijk altijd zwart, maar in mijn hoofd gaat het alleen
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maar over kleur. Met dat glas ben je natuurlijk ook veel
met kleurtheorie bezig, ik baseer het echt op de
emoties die ik voel. Het is nooit zwartwit. Ik ben van de
turquoise en de aqua, het groen en het blauw. Een
beetje oranje ook wel. Het meeste trekt me de
turquoise kleuren, de zee, in al zijn gradaties. Ik ben
opgegroeid aan de zee en ik haatte het vroeger, maar
nu móet ik een paar keer per jaar naar de kust toe. Ik
mis dat dan zo verschrikkelijk, die geur en die smaak,
het geluid, alles. Ik haatte het vroeger omdat ik altijd
overal zand had, ik had altijd tegenwind als ik naar
school fietste. We hadden toen nog geen dubbele
beglazing dus de ruiten rammelden regelmatig uit het
huis. Ja, je bent dan jong. Nu kom ik bij de zee echt tot
rust.

Waarom personaliseer je jouw huis?
Ik ben gewoon een kleurrijk persoon dus dat uit zich
ook naar buiten toe. Het mag gezien worden, laat ik
het zo zeggen. Ik ben ook heel open, de woorden
liggen voor in mijn mond. Zo leef ik en dat mag dan
ook gezien worden. Alles afsluiten hou ik niet van, ik
heb ook geen dichte gordijnen, het moet altijd open
zijn. Gesloten benauwd me, dat vind ik introvert, dat
ben ik dus niet, het moet wel extravert zijn.
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Het meeste trekt me de turquoise kleuren, de zee,
in al zijn gradaties. Ik ben opgegroeid aan de
zee, ik moet eens per jaar naar de kust toe.
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After speaking all these people, I’ve come to realize a
few things. Most people don’t initially see their
personalizations as a from self expression, but when I
ask a bit more about you see their mindset changing.
This opens up an interesting discussion about what we
define as culture and art. To me personally, everything
that wasn’t there before humanity came, can be seen
as culture. Art can be defined as art, when we say it is.
It is all part of the imagined reality, a realm of fantasy
that includes all imaginary things that humans have
created to work together as a society. Of course, not
your everyday citizen will be aware of this, they just use
their intuition and taste to create their comfortable
homes.

Yet when tourists and foreign visitors come to a new
place such as Eindhoven, they can pick out the exact
details that make the city distinct. The cultural
elements that make Eindhoven Eindhoven. Hopefully
this project would be an entry point for the visitors to
see these hidden cultures.

RESULTS AND
FINAL CONCLUSIONS
WHAT DO ALL THESE INTERVIEWS
TELL?
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There is an abundance of
interesting uses of materials
and colours within the
neighbourhoods of Eindhoven.
Most of them are unusual and
unique in their own way, but
most of all they are all human.
These creations are an
expression of the culture in
which these citizens have been
raised, in that sense they give
us a peek into Eindhoven’s
history. Yet at the same time
they are showing to all the
passer-by's the identity of the
inhabitants, or even better, who
the inhabitants think they want
to be.
These expressions might seem
unnoticeable and banal, but
they are actually the purest
form of culture. When you allow
yourself to see them, you
cannot unhear the giant choir
of voices screaming at you in a
colourful and diverse palette of
tones.


