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Verbonden met Veldhoven: Harry Verhoeven
Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar 
draait het om in het 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, een 
co-creatie van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm en het 
Veldhovens Ondernemers 
Contact. Het boek 
verschijnt eind 2014. 
In deze rubriek deelt 
conceptontwikkelaar 
en kunstenaar Harry 
Verhoeven alvast zijn 
gevoelens.

Door Rob Smetsers.

VELDHOVEN - “Verbonden 
zijn met Veldhoven is een 
verbinding tussen mensen 
en het beleven van gemeen-
schapszin. Vermoedelijk 
voelt elk levend schepsel van 
het soort mens dat het aard-
se bestaan wel enige sociale 
zin moet hebben, een reden 
dat sentiment met een ander 
te delen. Broederschap en 
de daarmee samenvallende 
gemeenschappelijke waar-
den, kan bijdragen tot een 
handleiding voor goede om-
gangsvormen, wat tot uiting 
komt via respect, verdraag-

zaamheid en verantwoorde-
lijkheid. Deze vaardigheden 
komen echter niet aanwaai-
en en moeten wel worden 
geleerd. De afgelopen 40 jaar 
heeft gemeenschapszin en 
de daarmee samenvallende 
saamhorigheid en verbon-
denheid tot elkaar een aan-
tal losse eindjes gekregen. 
Deze demoralisering, vooral 
door een ontkerkelijking 
van de maatschappij, heeft 
geleid tot een onnatuurlijke 
kille individualiserings-

drang. Deze ontwikkeling is 
een logisch gevolg van een 
ongekende welvaart die met 
iets te veel vaart een diep 
gevestigd sociaal verlangen 
van onderlinge verbonden-
heid naar de achtergrond 
heeft gedrukt.” “Waar is de 
tijd gebleven dat de nood-
zaak elkaar in lief en leed 
bij te staan werd gevoed 
door het inzicht dat jong en 
oud op elkaar waren aange-
wezen? De laatste jaren is 
duidelijk geworden dat we 
in dit opzicht een kanteling 
van de tijdgeest meemaken. 
Het besef groeit dat het tijd 
wordt ‘de 7 werken van 
Barmhartigheid’ weer van 
stal te halen om een diep 
geworteld verlangen te be-
vredigen. Mogelijk leidt dit 
tot een ombuiging van een 

te materialistische en door 
economisch denken gedo-
mineerde cultuur naar een 
richting waarin weer plaats 
is voor een nederige, maar 
wel respectvolle opstelling 
tot elkaar. Waar weer plaats 
is voor schoonheidsbele-
ving en waarden en normen 
de richting bepalen van het 
menselijke gedrag.”

“Gemeenschapszin moet 
gevoed worden door een ge-
zamenlijk verlangen. De ge-
schiedenis maakt duidelijk 
dat inspiratie en bijzondere 
initiatieven mensen kan ver-
binden in een gezamenlijk 
verlangen. Zo’n aanstich-
ting wordt beoogd met de 
ontwikkeling en realisering 
van het `techniekHuys.”

Conceptontwikkelaar en kunstenaar Harry Verhoeven. Foto: Bellus Imago, Rico Coolen.

Gemeenschapszin 
voeden door 
een Gezamenlijk 
verlanGen

Harry Verhoeven (Goirle, 1950) heeft zich binnen het 
Veldhovens ondernemersklimaat, ontwikkeld tot een 
markante persoonlijkheid. Zijn gedrevenheid en to-
meloze inzet voor belangrijke cultuurelementen zoals 
kunst en opleidingen, heeft er toe geleid dat er aan de 
Kempenbaan een bijzonder `techniekHuys is ontstaan. 
Belangrijke partijen vinden elkaar daar op het snijvlak 
van educatie en arbeidsmarkt.


