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Het bestuur van de Van der Laan Stichting stelt u door middel van deze tweede Nieuwsbrief graag op
de hoogte van de voortgang van de activiteiten van de afgelopen periode en informeert u over de te
verwachten bijeenkomsten.
Komende
activiteiten 2008

Archief

Onderwijs
en onderzoek

 et bestuur wil jaarlijks samen met de Vriendenkring een Van der Laandag organiseren.
H
De eerste keer zal dit op vrijdagmiddag 11 januari 2008 in Den Bosch plaatsvinden. De dag is bedoeld
als ontmoetingsmogelijkheid voor vrienden, bestuursleden, sponsoren en andere bij de stichting betrokkenen. Het programma is in de maak, u wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Informatie
en uitnodigingen volgen binnenkort.
• In maart 2008 organiseert de gemeente Dordrecht een bijeenkomst rond het thema Bouwen voor de
geest, informatie volgt op later moment.
•

De zorg voor het archief dat zoals bekend berust en in eigendom is van de kloostergemeenschap in Vaals
heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen. Niet alleen konden 16 uitgetypte delen van het tekstarchief
van Dom Van der Laan op CD worden aangeboden, maar ook werd in nauw overleg met de archiefbeheerder broeder Lambertus van de Abdij Sint Benedictusberg een plan voor beschrijving, inventarisatie en
conservering opgesteld. Dit laatste dient tevens als basis voor subsidie-aanvragen, nodig om de benodigde
werkzaamheden te kunnen financieren. Een eerste toezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds is
recent ontvangen. Plannen voor uitvoering zijn in overleg met de abt, dom Adrianus Lenglet, en broeder
Lambertus in voorbereiding. Een en ander zal in samenwerking met het Archief van de gemeente Heerlen
worden uitgevoerd. Het NAi is bij deze voorbereiding nauw betrokken.
• I n

•
•
•

Sponsorplan
en financiën

Delft wordt het onderwijsprogramma van Dick Pouderoyen over het Plastische Getal en de architectuurtheorie van Van der Laan, dat binnen de vakgroep van prof. Jo Coenen wordt gegeven, goed
ontvangen.
E
 en publicatie van het lesmateriaal in het Nederlands en in de Engelse taal is in voorbereiding.
E
 en werkgroep Onderzoek en Onderwijs zal in de komende periode starten.
D
 e colleges die Dick Pouderoijen heeft gegeven aan de KU Nijmegen in het kader van de HOVO zullen
ook dit jaar een vervolg krijgen. Onderwerp was en is de ‘architectuur door de eeuwen heen’ vanuit het
gezichtspunt van Van der Laans’ architectuurtheorie.

Begin dit jaar is een sponsorpresentatie samengesteld.
De brochure omvat naast informatie over het werk en het gedachtegoed van dom Hans van der Laan,
informatie over de ambities, de werkvelden en de organisatie van onze stichting. Bestuursleden bezochten
een aantal bedrijven en aan bedrijven gelieerde fondsen.
Door OCÉ in Den Bosch is toegezegd ‘in natura’ te willen bijdragen. Overleg wordt gevoerd over
o.a. de levering van drukwerk, en de productie en verzending van Thematismos. Ook is toegezegd dat
wij als stichting gebruik kunnen maken van de faciliteiten van OCÉ bij de organisatie van de eerste
Van der Laandag op 11 januari 2008.
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat recent een donatie van € 10 000 door de stichting
Redevco is toegezegd.
Ook in de komende periode zullen wij ons blijven inspannen om sponsoren voor onze stichting te werven.
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Publicaties

Het Cahier Vaals, dat in 2005 door Joke en Leo Tummers in opdracht van onze stichting werd samengesteld en werd uitgereikt aan deelnemers van het Symposium dat in mei 2005 plaatsvond, is herdrukt en
verkrijgbaar bij de Abdij Sint Benedictusberg, Mamelis 39, 6295 NA Lemiers, abdij@benedictusberg.nl,
telefonisch bereikbaar tussen 11.00 -12.00 uur, 14.30 – 16.00 uur en 18.00 – 18.30 uur, onder nummer
043 – 306 1353). De prijs bedraagt 20 € (excl. administratie- en verzendkosten – circa 6 €)
In overleg met Ids Haagsma en Hilde de Haan, de schrijvers van het Plastisch Lexicon, wordt onderzocht
of een nieuwe uitgebreidere uitgave mogelijk is. De schrijvers hebben een voorstel gedaan om de publicatie
uit te breiden met een aantal voorbeelden van ‘gebouwen van de Bossche School’.

Thematismos

In april is een eerste thema(dubbel-)nummer van het blad Thematismos verschenen, geheel gewijd aan
Huis Naalden. De redactie heeft het plan om ook in de toekomst van tijd tot tijd speciale themanummers
samen te stellen.
De redactie werd verzelfstandigd. Behalve Juliet Oldenburger maken ook Jaap Dawson en Hilde de Haan
deel uit van de redactie. Ids Haagsma zal de vormgeving verzorgen. De redactie verwacht voor het eind
van het jaar een volgend nummer te kunnen presenteren.

Website

Studiekringen

Zoals al eerder werd aangegeven kunnen we melden dat de website sinds enige tijd operationeel is: www.
vanderlaanstichting.nl . Jos van der Laan heeft voor het ontwerp zorg gedragen.
De bereikbaarheid van de stichting en het bijhouden en beheren van de website vragen echter nog de
nodige aandacht en uitwerking.
Naast de studiekring Amsterdam zullen ook in andere locaties/regio’s studiekringen in het leven worden
geroepen. In Amsterdam werden de hoofdstukken I t/m VI plus XIV van Van der Laans’ De architectonische ruimte gezamenlijk bestudeerd, de komende periode zijn de overige hoofdstukken aan de orde.
Bij interesse of informatie s.v.p. contact opnemen met Ruud van Putten ruud@sonar.demon.nl of 0204711294
Theo Malschaert en Leo Tummers zijn bezig een studiekring rond Delft/Rotterdam/Dordrecht op te
zetten. Ook in de regio’s Nijmegen/Arnhem en Den Bosch zullen studiekringen worden geïnitieerd. Dick
Pouderoijen en Hans van der Laan zullen zich hiervoor gaan inspannen.
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Activiteiten
Vriendenkring 2007

In januari waren circa 30 vrienden aanwezig bij het bezoek aan de tentoonstelling Van kelk tot koffiekan
in Utrecht in museum het Catherijneconvent en de zeer inspirerende voordracht en toelichting door Willem Noijons bij het werk van zijn vader Jan Noijons, de edelsmid die zeer intensief met dom Hans van der
Laan samenwerkte.
Op 22 maart bezochten circa 60 studenten, vrienden en andere genodigden een onderzoeksdag met een
aantal lezingen over Dom Hans van der Laan, georganiseerd door de Hogeschool voor Wetenschap &
Kunst Sint-Lucas in Gent. Sprekers waren Dick Pouderoijen, Lode van den Broeck, beiden bestuurslid
van onze stichting, Jeroen Thomas, Mijnske Sival en Caroline Voet, die, evenals Lode van den Broeck,
bezig is met een promotieonderzoek over Van der Laan.
Op 12 mei vond een excursie naar drie kerken van architect Jan de Jong en een lezingenmiddag rond het
Huis Naalden van dom Hans Van der Laan plaats.
Voor beide dagdelen was veel belangstelling (totaal ruim 60 deelnemers).
In de ochtend werd een bezoek gebracht aan de kerken in Gemert, Odiliapeel en Uden. In de H. Gerardus Majellakerk in Gemert werd het gezelschap met Brabantse gastvrijheid ontvangen en rondgeleid door
mevrouw J. Leenders, secretaris van het kerkbestuur. Zij besteedde aandacht aan de overwegingen die
hebben geleid tot de veranderde functionaliteit van het kerkgebouw en de daarin toegepaste en veranderde
(originele) inrichtingselementen van Jan de Jong. In de Kerk van de Heilige Kruisvinding te Odiliapeel
was het de heer F. van der Leest, lid van de beheercommissie van de kerk, die de rondleiding en de toelichting op de ontwikkelingen rond het gebruik en de inrichting van de kerk verzorgde. Tijdens de pauze
van het middagprogramma werd een bezoek gebracht aan de Pauluskerk te Uden, waar de werkgroep
Behoud Pauluskerk een toelichting gaf.
Het lezingengedeelte vond plaats in het schoolgebouw De Tandem te Uden.
Eerste spreker was Jos Naalden, opdrachtgever van het door Hans van der Laan ontworpen woonhuis in
Best, met een boeiende lezing over dit prototype van een woonhuis en de architectuurfilosofie die daaraan
ten grondslag ligt.
Twee leden van de studiegroep Amsterdam, Juliet Oldenburger en Ronald Merlin, gaven vervolgens
inzicht in de wijze waarop de theorie van Van der Laan in het ontwerp is terug te lezen. Zij baseerden zich
op de publicatie die daarover in het speciale themanummer over het Huis Naalden van het blad Thematismos was verschenen.
Afsluitend gaf van Leo Tummers een inleiding over het werk van Jan de Jong, een van de bekendste leerlingen van Dom Hans van der Laan, en de ontwikkeling van de theorie in relatie tot de ontwerpen voor
de kerkgebouwen en het woonhuis van Jan de Jong te Schaijk.
De organisatie van het middagprogramma was mogelijk door de samenwerking met de leden van de
werkgroep Behoud Pauluskerk, waarin ook Jos Naalden zitting heeft.

Van der Laan Stichting ~ nieuwsbrief november 2006 | pagina 3

Bestuurmutaties

Monumentenlijst

Samenstelling en redactie:

De samenstelling van het Comité van Aanbeveling onderging een wijziging door het terugtreden van
prof. dr Nico Nelissen en de toetreding door de nieuwe directeur van het NAi drs Ole Bouman.
Mede vanwege de verzelfstandiging van de redactie van het blad Thematismos is Juliet Oldenburger uitgenodigd deel uit te maken van het Algemeen Bestuur. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13
oktober is zij toegetreden.
Theo Malschaert is teruggetreden uit het DB, maar blijft deel uitmaken van het Algemeen Bestuur
Mariet Willinge, waarnemend lid van het Algemeen Bestuur heeft eind september afscheid genomen als
hoofd collectiebeheer van het NAi. Zij blijft aan het NAi verbonden en ook lid van het bestuur.
Recent zijn een 100-tal gebouwen uit de naoorlogse periode op de Monumentenlijst geplaatst, hiervan
zijn een aantal bouwwerken onder invloed van de theorie van Hans van der Laan tot stand gekomen. De
lijst is via http://download.omroep.nl/nos/docs/monumentenlijst.pdf in te zien.
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tel. 023-5459444
e-mail: babs.rentjes@planet.nl
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