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de webversie)
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Het penningske van de weduwe

Het nieuwe boek over de Haarlemse kathedraal
De meesten van jullie weten het al, mijn manuscript over de nieuwe Bavo is bijna klaar. En
terwijl we bezig zijn met de bekende laatste loodjes, loopt de intekening op het boek Ad
orientem en de fondsenwerving gestaag door. Nu valt er nog een behoorlijk bedrag te werven,
dus wie iemand kent die een goed doel zoekt voor 2016 op het gebied van kunst, cultuur en

erfgoed ... wees zo goed en laat het mij weten via bernadette@vanhellenberghubar.org. Maar
ook het penningske van de weduwe is welkom.
Ondertussen zijn we gestart met een bibliofiele uitgave van Ad orientem, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de restauratie van de nieuwe Bavo. Hiervoor geldt in nog sterkere
mate dat er veel geld nodig is, wil de laatste fase van dit werk - het herstel van de westtorens uitgevoerd kunnen worden. Ook daarop slaat het motto van deze nieuwsbrief, want ieder
penninkje is welkom! Volg deze link als je zowel de kathedraal als het boek wil steunen.
De omslag van het boek is ontworpen door Marjo Starink in opdracht van WBooks, met een foto van de
beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van Sjaan van der Jagt/Pixelpolder (2015).

Architectuur net zo belangrijk voor geluksgevoel als
groene omgeving
Het is altijd aardig als iets wat je al jaren vindt,
erkenning krijgt. Weinig dingen zijn zo belangrijk als
de kwaliteit van je leefomgeving, de plek waar je
iedere dag wandelt, fietst, je boodschappen doet en
ga maar door. Dat architectuur zeker zo sterk beleefd
wordt als natuur, is onlangs weer gebleken uit
onderzoek van een Engelse universiteit.
Bij cultuurparticipatie speelt een soortgelijke
situatie: sociologisch onderzoek uit de jaren tachtig
gaf al aan dat architectuur de meest laagdrempelige
cultuuruiting is. Met erfgoedbeheer kun je daar dus
prachtig op inspelen.
Dit was een van de drijfveren van het Planologisch
Erfgoedregime (PER©), waarmee ik vanaf 200o
bezig ben geweest. In 2005 kreeg ik de kans om het in de praktijk te brengen. Dat was in de
gemeente Maastricht, in hechte samenwerking met ruimtelijke ordening en monumentenzorg.
Vervolgens mocht ik het doorontwikkelen voor de gemeente Eindhoven en kreeg het tot mijn
verrassing lof in MoMo, de beleidsbrief van de rijksoverheid over de modernisering van de
monumentenzorg (2009). Inmiddels heeft het systeem alle jurisprudentieperikelen overleefd,
ondanks een heel leger aan onheilsprofeten. Wat heb ik een broodjes aap langs zien komen!
Maar dat is geweest. Toch zal het nog wel even duren voordat de traditionele, objectgerichte
monumentenlijst door zijn planologische tegenhanger is vervangen.
Het waterstaatsstationnetje in Echt, dat ik in de jaren 1980 heb helpen redden als secretaris van het
Cuypersgenootschap, samen met Heemschut, is een baken voor de omgeving. Inmiddels is het een
rijksmonument (BvHH 2015).

Op de persoon
Wat doe je als je niet werkt, vragen mensen me wel
eens. Dat is een goede vraag, want wie schrijft over
kunst vliegt al snel over de grens van het werken
heen. Ons kleinkind, de hond en de tuin houden me
in ieder geval in conditie. Ik vind het heerlijk om
rond te dwalen in de natuurgebieden rond ons huis,
waar ik graag fotografeer. En voor het overige ... geef

mij maar een boek of een onderhoudende tv-serie.
Engelse en Scandinavische detectives, ik ben er gek
op.
Maar het laatste boek dat ik las en zeker kan
aanbevelen is Het Nieuwer Testament van Hella
Haasse (1966). Voor iemand die zo intensief met de
wortels van de christelijke cultuur bezig is geweest, is
het een hele ommezwaai om de verhoudingen
gespiegeld te zien. Wil je weten hoe het de Romeinse
godenverering verging, ga dan met haar mee naar
het Rome van de vijfde eeuw na Christus. Zelf heb ik
het boek geleend via de openbare e-bibliotheek waar
iedereen met een abonnement toegang toe heeft. Ga
maar eens kijken op deze site.
Hoe je de zon in het water kunt zien schijnen bij de Schroevendaalse plas in Ohé (foto BvHH 2015).

Niet bezorgd?
Velen van jullie blijken onze nieuwjaarsgroet niet
ontvangen te hebben. Dat werd me pas duidelijk
toen een paar mensen me mailden dat ze die uit de
spambox hadden gevist. Dat is ook de directe
aanleiding geweest om over te stappen naar La
Posta, want de mailfilters zullen in de toekomst
(terecht) alleen maar strenger worden. Maar goede
wensen horen aan te komen, ook al is Driekoningen
allang voorbij. Overigens vertelde iemand in ons
dorp dat je iedereen een voorspoedig nieuwjaar toe kunt wensen tot Maria Lichtmis op 2
februari. Dus hierbij alsnog de link.
Collage van foto's van Marij Coenen (20132015).

En vergeet niet ...
Waar ik je ook al weer aan moest herinneren? Aan
het penningske van de weduwe! Surf daarvoor naar
deze pagina.
De nieuwe Bavo verdient het!
De nieuwe Bavo zit vol met kleine monstertjes. Wat zou daar
achter zitten? Dat lees je in mijn boek (foto BvHH 2015).

Tot ziens of vaarwel?
Bij deze eerste nieuwsbrief die ik via La Posta verstuur, was het niet eenvoudig te bepalen wie nu
allemaal precies wanneer ook alweer op welke manier toestemming heeft gegeven. Ooit hebben
we een relatie opgebouwd, omdat we bevriend zijn geraakt, aan hetzelfde project hebben
gewerkt, omdat we elkaar op bijeenkomsten hebben gesproken of elkaar op LinkedIn hebben
ontmoet. Via deze nieuwsbrief wil ik dat graag bestendigen. Maar je kunt je hieronder altijd

uitschrijven, mocht ik me vergist hebben.
Zou je daarentegen deze nieuwbrief willen delen, dan kan dat via de knoppen hieronder. Verder
ben je natuurlijk van harte welkom om verder te surfen op mijn website.
Bernadette van Hellenberg Hubar
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VanHellenbergHubar.org | Kunst, cultuur & erfgoed
B. Minkenberglaan 2 | 6109 AL Ohé en Laak
06-513 87 805 | bernadette@vanhellenberghubar.org
De foto's van Marij Coenen en de auteur (BvHH) zijn reprovrij onder voorwaarden.

Deze email is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bernadette@vanhellenberghubar.org toe aan uw adresboek.

