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Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van de Van der Laan Stichting.
Het bestuur van de Van der Laan Stichting streeft er naar om minimaal tweemaal per jaar een Nieuwsbrief te doen uitgaan om belangstellenden, met name de Vriendenkring, te informeren en op de hoogte te
houden van de (speciale) activiteiten en de ontwikkelingen binnen de Van der Laan Stichting.
Het afgelopen jaar is een zeer dynamisch jaar geweest, waarin op verschillende terreinen veel in gang is
gezet om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken.
Het bestuur geeft u in dit verslag een beknopt overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in het
afgelopen jaar en tevens werpt het een blik op de toekomst met een korte schets van de plannen voor het
komende jaar.

Nieuws en mededelingen
vanuit het bestuur

Samenstelling bestuur
De Van der Laan Stichting heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het DB vergadert om de
6 weken en het AB komt minimaal drie keer per jaar bijeen.
Daarnaast beschikt de stichting over een Comité van Aanbeveling; er wordt naar gestreefd om twee keer
per jaar een ontmoeting te organiseren.
In het afgelopen jaar heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het dagelijks
bestuur: Babs Rentjes trad af als secretaris en werd opgevold door Els Berntsen. Wick Bannenberg trad af
als penningmeester. Ir Titus Berntsen heeft zijn taken overgenomen. Beiden blijven lid van het dagelijks
bestuur.
De samenstelling van het dagelijks bestuur is thans als volgt:
• dom Adrianus Lenglet OSB, voorzitter
• d rs Harry van Beek, vice-voorzitter
• ir Titus Berntsen, penningmeester
• Els Berntsen, secretaris
• ir Dick Pouderoyen, 2e secretaris
• ir Babs Rentjes
• ir Hans van der Laan
• Wick Bannenberg
• ir Theo Malschaert.
Pater Lenglet laat het voorzitterschap van het DB over aan de vice-voorzitter Harry van Beek.
Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met:
• mr Miel Bogaerts
• Paul Bradley, Verenigd Koninkrijk
• L ode van den Broeck, België
• Gerhard Brüggemann
• d rs Cirsten Hermsen,
• prof. bOb van Reeth, België
• Wolfgang Schöddert, Duitlsland
• prof. ir Joost Schrijnen
• d r ir Leo Tummers.
Vanuit de kloostergemeenschap neemt broeder Lambertus, de archivaris van het Van der Laan-archief,
deel als waarnemend lid. Ook drs Mariet Willinge maakt als vertegenwoordigster van het NAi als waar
nemend lid deel uit van het algemeen bestuur.
In het Comité van Aanbeveling hebben zitting prof. dr Fons Asselbergs, dr Antoine Bodar,
mr drs Elco Brinkman, prof. ir Jo Coenen, drs Jos Werner, dr Maarten van Boven,
ing. Jeroen van Schooten, prof. dr Nico Nelissen.
Het bestuur heeft in november afscheid genomen van Aaron Betski, directeur van het NAi, die een
functie heeft aanvaard in de Verenigde Staten en van Kees van der Hoeven, die aftrad als voorzitter van
de BNA. De laatste is opgevolgd door de nieuwe voorzitter van de BNA drs J. van Schooten.
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Werkgroepen

Binnen het bestuur zijn de werkzaamheden verdeeld over een aantal werkgroepen. De leden van
het dagelijks bestuur (DB) zijn de ‘trekkers’ van
deze werkgroepen. Zowel leden van het algemeen
bestuur (AB) als anderen zijn bij het werk van
de werkgroepen betrokken. Hieronder wordt
per werkgroep aangegeven welke werkgroepen
functioneren, wie vanuit het DB verantwoordelijk
is en welke werkzaamheden het afgelopen jaar
plaatsvonden en wat voor het komende jaar, voor
zover nu bekend, in petto is.
Financiën en sponsoring
Titus Berntsen is als penningmeester ook verantwoordelijk voor het genereren van gelden om
onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Dit jaar is met name door zijn bemiddeling een
bedrag van € 10.000 door de Rabobank beschikbaar gesteld voor o.a. een sponsorcampagne.
Het communicatie-adviesbureau Van Luyken
uit Haarlem is bereid gevonden om het bestuur
daarin te ondersteunen. Een sponsorplan is ontwikkeld waarmee mogelijke sponsoren benaderd
kunnen worden. In december zal hiermee worden
gestart.
Door de bijdrage van de Rabobank is het ook
mogelijk om een website van de Stichting te
bouwen. het streven is om begin 2007 de website
in de lucht te hebben.
Ook de Nieuwsbrief zal in de toekomst op de site
worden geplaatst.
Archief
Het archief van dom Van der Laan, dat door
deskundigen wordt beschouwd als erfgoed van
(inter)nationaal belang, bevindt zich grotendeel in
de Abdijk St. Bendictusberg te Vaals.
Het is eigendom van de kloostergemeenschap en
bevat originele teksten o.a. van boeken, brieven,
lesmateriaal, publicaties en cursusmateriaal, circa
4000 tekeningen van gebouwontwerpen, meubilair, liturgische kleding en vaatwerk, lesmateriaal,
maquettes en tentoonstellingsmodellen.
Het archief wordt met veel zorg beheerd door
Broeder Lambertus.
Van de tekeningen is op initiatief van de Stichting
een gedigitaliseerd duplicaatarchief gemaakt.
Verschillende personen zijn in het verleden en ook
dit jaar weer bezig geweest om een aantal geschreven of gestencilde voordrachten en lessen van de

hand van dom Hans van der Laan uit te typen
en digitaal te verwerken. Doel is om dit materiaal
t.z.t. ter beschikkibng te stellen voor onderwijs,
studie en onderzoek.
De werkgroep Archief o.l.v. Theo Malschaert,
stelt zich ten doel de werkzaamheden te ondersteunen of te initiëren die nodig zijn om het
archief nog doelmatiger en professioneler te
ordenen, te beschrijven en toegankelijk te maken
door middel van moderne technieken.
Ook de zorg, in samenspraak met de kloostergemeenschap, voor het fysieke beheer en het conserveren van de archiefstukken komt in dit verband
aan de orde. In het afgelopen jaar werd een advies
hiervoor opgesteld door een deskundige uit de
archiefwereld. Ook het NAi is nauw betrokken
bij de voortgang van de werkzaamheden.
Onderwijs en Onderzoek
Met betrekking tot onderzoek zet de commissie
zich in voor verdieping van de inzichten in de
theorie en de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden daarvan. Ook aan de orde kan zijn
de ontsluiting en interpretatie van verschillende
onderdelen van het archief.
De werkgroep o.l.v. Dick Pouderoyen, stelt zich
ten aanzien van het onderwijs ten doel het bevorderen van de bestudering en het toegankelijk
maken van de theorie en het oeuvre van dom Van
der Laan.
De Stichting is zeer verheugd dat in september
2006 Dick Pouderoyen academische gastvrijheid
heeft gekregen bij de leerstoel van prof. ir
Jo Coenen bij de faculteit Bouwkunde van de
TU- Delft. In september is gestart met een pilot
in het curriculum voor 4e jaar studenten. In het
tweede semester in 2007 zal dit worden herhaald.
In de afgelopen periode heeft hij ook lessen
gegeven over Van der Laan aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen in het Studium Generale en verzorgde hij een cusus bij het HOVO
over het Plastisch Getal. Als afwisseling op de
cursusbijeenkomsten die in 2004 en 2005 werden
georganiseerd vond in 2006 een aantal expertmeetingen plaats.
Van belang is ook dat de contacten die in 2005
werden gelegd met de Universiteit van Gent resulteerden in een promotieplaats specifiek gericht op
een onderwerp gerelateerd aan de theorie en het
werk van dom Hans van der Laan.
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Werkgroepen

Vanuit deze samenwerking is een symposium
in voorbereiding te houden op 22 maart 2007
in Gent. (Zie hiervoor ook onder ‘activiteiten’).
Door dit initiatief zijn er nu in België twee dissertaties in voorbereiding t.w. door Caroline Voet
vanuit Gent en door Lode van den Broeck.

Werkgroep Bossche School
Deze werkgroep, onder aanvoering van Wick
Bannenberg, onderhoudt contacten met het bestuur/bestuursleden van de Stichting Jan de Jong
en de Stichting centrum voor de Bossche School.
Vanuit de Stichting zijn ook Leo Tummers, vanuit het AB, en Frans Ruys betrokken.

In januari jl. zijn de werkzaamheden aan het interieur van de abdijkerk in Vaals onder leiding van
Dick Pouderoyen afgerond. Na de opknapbeurt,
die na 40 jaar intensief gebruik zeer noodzakelijk
was, kon met tevredenheid worden geconstateerd dat deze unieke en magnifieke ruimte zijn
kwaliteiten heeft herkregen (zie bijlage van Dick
Pouderoyen).
Vriendenkring
Inmiddels telt de Vriendenkring circa 150 leden.
Babs Rentjes vertegenwoordigt de Vriendenkring
binnen het DB, Gerhard Brüggemann neemt
deel vanuit het AB. De werkgroep bestaat uit zes
personen. De werkgroep spant zich in om jaarlijks
een excusie en een lezing te organiseren.
Helaas is in 2006 geen enkele activiteit extern
ontwikkeld. De werkgroep neemt zich voor in
2007 weer de nodige bijeenkomsten te organiseren. Ook wordt zij betrokken bij de organisatie
van symposia. Vanuit de Vriendenkring is het initiatief genomen voor de uitgave van een tweejaarlijks blad Thematismos. De redactie bestaat uit
drie personen, hoofdredacteur is Juliet Oldenburger. In maart 2006 verscheen het vijfde nummer.
Het zesde nummer, een speciaal nummer over het
huis Naalden in Best, wordt begin januari 2007
verwacht. Aansluitend zal ook een bijeenkomst
over dit onderwerp worden georganiseerd.
T.z.t. zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.
De werkgroep Vriendenkring is in 2005 in
A msterdam met een studiekring gestart.
Vrienden uit de regio Amsterdam ontvingen
hiervoor een uitnodiging en er kunnen nog steeds
meer deelnemers toetreden. Informatie hierover
vindt u onder de rubriek “activiteiten”.
Een nieuwe studiekring in de regio Rotterdam/
Delft is in voorbereiding en initiatieven om ook
elders studiekringen te starten worden graag
tegemoet gezien.
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Overig nieuws

Jaar van het Religieus Erfgoed 2008
2008 wordt wellicht uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. Een werkgroep is bezig voorberei
dingen te treffen. Ons bestuur is hierover geïnformeerd door twee leden van de werkgroep. Afhankelijk
van het verkrijgen van de nodige subsidies en de mogelijkheid om een projectleider aan te stellen zal aan
dat jaar worden vormgegeven. Zodra meer bekend wordt zullen wij hierover mededelingen doen.
De bedoeling is dat kerken en kloosters ontworpen door Bossche School architecten in de provincie
Noord-Brabant aandacht zullen krijgen.
Cahier Vaals
Het studiecahier Vaals, dat verscheen bij gelegenheid van het Symposium op 10 mei 2005 ter gelegenheid
van de 100e geboortedag van dom Hans van der Laan en waar veel vraag naar is, is herdrukt. Het cahier
is verkijgbaar en kan worden besteld in de abdij Sint Benedictusberg te Vaals. Door de samenwerking met
de kloostergemeenschap zal deze herdruk voor vrienden van de Van der Laan Stichting voor een speciale
prijs van € 20 (excl. verzendkosten) verkrijgbaar zijn.
Paulusker in Oosterhout verlaten door de Benedictijner monniken
In mei 2006 zijn de laatste zestien monniken verhuist naar een verzorgingshuis in Teteringen.
De abdij werd in 1907 gesticht. Dom Hans van der Laan trad er in 1926 in en verliet dit klooster in 1963
om te gaan wonen en werken in de abdij te Vaals. Samen met zijn broer Nico ontwierp hij het gastenverblijf. Ook was hij er betrokken bij de totstandkoming van religieus vaatwerk, kleding en paramenten.
De abdij blijft een religieus centrum: het wordt de eerste vestiging in Nederland van de Franse
oecumenische beweging “La communité du chemin neuf”.

Activiteiten
in voorbereiding

•

22 maart 2007 bijeenkomst in Gent, in samenwerking met de Universiteit Gent, afdeling Bouwkunde

•

januari/februari 2007 bijeenkomst in samenspraak met de heer Jos Naalden.

Tot zover deze eerste Nieuwsbrief. Mocht deze aanleiding geven tot vragen dan kunt u altijd contact
opnemen met Babs Rentjes of Els Berntsen, secretaris.
Het bestuur maakt graag van deze gelegenheid gebruik om u van harte fijne feestdagen en een heel goed
nieuwjaar toe te wensen!
Met vriendelijke groeten,
Babs Rentjes, contactpersoon Vriendenkring
Els Berntsen, secretaris
Van der Laan Stichting
Kerkplein 14
6578 AN Leuth
tel. 024-3236103
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