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In deze derde Nieuwsbrief van de Van der Laan Stichting informeren we u zowel over de activiteiten
van de afgelopen periode, alsook over zaken die voor de komende tijd gepland staan.
De werkzaamheden komen over het algemeen voort uit het Activiteitenplan 2008, dat eind vorig jaar
werd vastgesteld en op de Van der Laan dag in januari van dit jaar werd gepresenteerd.
Op 5 april heeft Dom Ad Lenglet na zeven jaar afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van de
Van der Laan Stichting. Hij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Harry van Beek. Babs Rentjes
heeft het vice-voorzitterschap van Harry overgenomen.
Dom Ad Lenglet is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling.

Archief

Onderwijs
en onderzoek

In goed overleg met dom Adrianus Lenglet, abt van de abdij te Vaals en broeder Lambertus, als verantwoordelijke archiefbeheerder, is een begin gemaakt met de uitvoering van het plan tot beschrijving van
het Van der Laan archief. De archiefcommissie, onder leiding van Mariet Willinge, met Cirsten Hermsen
en Harry van Beek, is nauw bij deze werkzaamheden betrokken. Juliet Oldenburger is actief betrokken bij
de daadwerkelijke beschrijving van het archief. Dit omvangrijke project kan gerealiseerd worden dankzij
twee subsidies van € 11.000.
Er wordt hard gewerkt aan het vergaren van middelen voor Van der Laan onderzoek op het terrein van
architectuur en stedenbouw aan één van de universiteiten. Zodra daarvoor een financiële basis is gelegd
wordt gekeken in samenwerking met welke universiteit dit kan worden uitgevoerd.
Op 3 september is de ontwerpoefening met het Plastisch Getal aan de Technische Universiteit Delft voor
de vijfde keer van start gegaan. De belangstelling voor het keuzevak is groot: steeds volgetekende lijsten.
Inmiddels is het vak opgenomen in de studiegids.
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen HOVO wordt een cursus gegeven door Dick Pouderoyen onder
de titel Architectuur door de eeuwen heen. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op Van der Laans leer.
De cursus vindt plaats in het kader van Studium Generale en staat open voor alle leeftijden.
Gegevens en inschrijving via www.ru.nl/hvo e-mail: HOVO@let.ru.nl of telefoon 024-3613083
Contact met promovendi en hun respectievelijke universiteiten wordt onderhouden.
Op 22 november a.s. wordt door Oscar Schrover een studiedag georganiseerd in Den Bosch. Als sprekers
zijn uitgenodigd Pater Frans Huiting, Dr Kees den Biesen en Dick Pouderoyen. Meer informatie over deze
dag kunt u verkrijgen bij Oscar Schrover, Stichting Wederzijds – Kunst in Context, Cesar Francklaan 27,
5216 GH Den Bosch, wederzijdsfestival@hetnet.nl; www.wederzijdsfestival.blog.com
In Nijmegen zal op dinsdag 7 april 2009 in de Lindenberg te Nijmegen een avond in de serie Film en
Architectuur worden gewijd aan de twee TV optredens van dom Hans van der Laan. De inleiding zal
verzorgd worden door Dick Pouderoyen.
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Publicaties

Tentoonstelling
Het Menselijk Verblijf
- NAi

Nu het Plastisch Lexicon is uitverkocht hebben de auteurs Hilde en Haan en Ids Haagsma een plan gepresenteerd om een boek samen te stellen met daarin een bijgewerkt lexicon, uitgebreid met een overzicht
van een aantal gebouwen van de Bossche School. Het bestuur spant zich in om deze publicatie mogelijk
te maken. Medewerking van de Twee Snoeken is verkregen en overleg met de Provincie Noord-Brabant
e met de Gemeente Den Bosch is gevoerd. Daarnaast zijn ook bij andere instanties subsidieaanvragen
ingediend.
Degenen met nuttige tips m.b.t. dit onderwerp kunnen contact opnemen met Hilde de Haan,
hdh@architext.nl
Dat in het NAi in Maastricht ruim aandacht is besteed aan Dom Hans van der Laan zal niemand zijn
ontgaan. Daar vond van 23 februari t/m 25 mei jl. de tentoonstelling plaats Het Menselijk Verblijf,
waaraan ook de Van der Laan Stichting haar bijdrage heeft geleverd. De tentoonstelling werd geopend
door Dom Ad Lenglet.

Vriendenkring

Van der Laandag
Op 11 januari vond de eerste Van der Laan dag plaats in ’s-Hertogenbosch, waar de Van der Laan stichting gastvrijheid genoot in het hoofdkantoor van Océ-Nederland. Het bestuur heette ruim 70 vrienden
welkom. Na een openingsspeech van dom Ad Lenglet presenteerde het bestuur zijn plannen.
De inhoudelijke bijdragen van Ole Bouman, directeur NAi Rotterdam en Caroline Voet, promovenda
aan de universiteit in Gent, België, droegen in hoge mate bij aan het welslagen van deze dag.
Op 9 januari 2009 zal voor de tweede maal een Van der Laan dag plaatsvinden in Boxtel. Zodra meer
over het programma bekend is ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Studiekringen

Studiedag
Op 24 mei jl. vond in Amsterdam een studiedag plaats, georganiseerd door de studiekring Amsterdam.
Circa 30 deelnemers kwamen ervoor naar het ABC, architectuurcentrum Haarlem. Lode Van den Broeck
trad op als gastspreker en lichtte een tipje van de sluier op over zijn bevindingen in het kader van zijn
promotieonderzoek. De discussie na afloop was zeer levendig en werd door een groot deel van de aan
wezigen voorgezet bij een gezamenlijke maaltijd.
De studiekring gaat in september door met de studie rond Thematismos, de laatste geschriften die
Van der Laan publiceerde. Tot de studiekring zijn een aantal nieuwe vrienden uit de regio toegetreden.
Informatie over bijeenkomsten bij Ruud van Putten, info@sonar.demon.nl
De stichting streeft ernaar om, naast de Studiekring Amsterdam, ook in andere locaties/regio’s studiekringen te activeren. Leo Tummers, Jaap Dawson, Theo Malschaert en Dick Pouderoyen beraden zich
hierover. Als u hiervoor belangstelling heeft neem dan vooral contact met hen op. Adressen en telefoonnummers zijn bij het secretariaat beschikbaar. Zelf een studiekring starten kan natuurlijk ook.
De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken om tot
de realisering van een informatiecentrum Bossche School te komen. De Stichting heeft Hans van der
Laan, architect te Den Bosch en Tom Senders van Architectenbureau De Twee Snoeken gevraagd om
namens de Stichting hier een bijdrage aan te leveren door zitting te nemen in de door de gemeente geformeerde werkgroep.
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Excursie

Op zaterdag 4 oktober 2008 vindt de jaarlijkse excursie voor de vrienden en bestuursleden plaats in
Breda. Recent ontving u daarvoor een uitnodiging met programma. De Haagse Beemden wordt in de
ochtend, per fiets (voor de deelnemers ter plaatse aanwezig) bezocht, in de middag bezoeken we het
A ntoniuscomplex, met restauratie en nieuwbouw van Lukas Ruijs. In de ochtend geven Leo Tummers
en Frans Ruijs een uiteenzetting over de stedenbouwkundige opzet van de wijk en de architectonische
uitwerking van de woningbouwgebieden. Hans van der Laan geeft een korte explicatie over de Betlehem
kerk. Het programma is, op initiatief van en in samenwerking met Lukas Ruijs tot stand gekomen.
Aanmelden graag vóór 26 september bij Babs Rentjes, babs.rentjes@planet.nl
Excursie en symposium, Zweden 25 en 26 juni 2009
In juni 2009 organiseert de Stichting in samenwerking met de Werkgroep Vrienden in Amsterdam de
Hans van der Laan Excursie & Symposium 2009 naar Tomelilla in Zweden. Centraal staat het bezoek
aan het zusterklooster Jesu Moder Marias Kloster te Mariavall. In dit laatste door dom Hans van der
Laan ontworpen gebouw heeft hij zijn steeds voortschrijdende inzichten t.a.v. de relatie massa en ruimte,
door hem “Thematismos” genoemd, kunnen toepassen. Het bezoek aan het klooster is op donderdag
25 juni. Op die dag zal ook een bezoek worden gebracht aan het ernaast gelegen, in aanbouw zijnde broederklooster Munkkloster Mariavall. Dit klooster wordt onder supervisie van het klooster in Vaals en het
zusterklooster te Mariavall gebouwd door de jonge Zweedse architect Per Olof Kippel. Op vrijdag 26 juni
vindt in Tomelilla het Symposium plaats onder de voorlopige titel: Van der Laan en Thematismos.
Wij zijn in gesprek met diverse sprekers uit binnen- en buitenland. De reis geschiedt op eigen gelegenheid.
We verzoeken belangstellenden voor reis-en vakantieplannen voor 2009 met deze data rekening te
houden. Meer informatie over o.a. programma, locatie, accommodatie en dergelijke zullen zo snel mogelijk worden toegestuurd. Informatie bij Gerhard Brüggemann, info@g-bruggemann.speedling.nl

Financiën

De ontvangen sponsorfinanciering in 2007 heeft, met uitzondering van Océ, een eenmalig karakter.
Het bestuur spant zich onverminderd in om een aantal bedrijven en instellingen te interesseren voor de
Van der Laan Stichting om daarmee de financiële basis van de Stichting te versterken. Heeft u ideeën,
meldt het ons! De voorzitter of penningmeester hoort graag van u.
Notariële Schenking
Tegelijkertijd met het verschijnen van deze Nieuwsbrief start de stichting de actie Notariële Schenking,
waarbij het voor de Vrienden en donateurs mogelijk wordt om de stichting te steunen via periodiek schenken. Speciaal voor degenen die een aantal jaren een vast bedrag (willen) doneren, kent de Belastingdienst
een speciale regeling met fiscaal voordeel. U wordt hierover binnenkort nader geïnformeerd.
Vriendenbijdrage 2009
In verband met de gestegen kosten is besloten de contributie van de Vriendenkring te verhogen naar
€ 22,50 m.i.v. 2009.
Vanwege de hoge portokosten zal de Nieuwsbrief in het vervolg per e-mail worden verzonden.
De verkregen sponsorbijdragen hebben het mogelijk gemaakt om een deel van de secretariële werkzaamheden, zoals het adressenbeheer van de Vriendenkring en het verzenden van mailingen, onder te brengen
bij een professioneel bureau, CB Office in Nijmegen.

Website

De website is uitgebreid met een speciale pagina voor de Vriendenkring. Onder meer zullen Nieuws
brieven, activiteiten en uitnodigingen op deze pagina worden geplaatst.
De digitale nieuwsbrieven, pdf-bestanden, zijn in te zien met behulp van het wachtwoord morfotheek34
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Boeken en publicaties

Bij de abdij Sint Benedictusberg zijn een aantal boeken over of van dom Hans van der Laan verkrijgbaar.
U kunt deze bestellen door te mailen naar fr. J. Goossens, e-mail: goossens@benedictusberg.nl
Verkrijgbaar zijn:
1.	De Architectonische Ruimte, dom Hans van der Laan, in de Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse
taal. Prijs: € 36,--.
2.	Het Vormenspel der Liturgie, dom Hans van der Laan, Nederlandse en Engelse taal. Prijs Nederlandse editie € 21,50, Engelse editie € 24,--.
3.	De kerk te Vaals, samengesteld door Leo en Joke Tummers, ook wel het Cahier Vaals genoemd, uitgegeven bij de viering van de 100e geboortedag van dom Hans van der Laan in 2004 (2005), door de
Van der Laan Stichting. Prijs: € 20,--.
4.	Roosenberg – Waasmunster: Negen Brieven van de Architect over de bouw van het Klooster Roosenberg. Opnieuw uitgegeven door de Abdij Sint Benedictusberg te Vaals. Er zijn enkele foto’s en een
inleiding toegevoegd. Prijs: € 6,--.
5.	Dom Hans van der Laan, verzorgd door Alberto Ferlenga en Paola Verde, uitgegeven bij Architectura
& Natura. Prijs: € 40,--. Engelstalige editie (waarschijnlijk bij de uitgever niet meer te verkrijgen).
6.	Alfabet in steen. Uitgegeven bij Rosbeek in Nuth. Prijs: € 24,--.
7.	Dom H. van der Laan: Le nombre plastique: Quinze lecons sur l’ordonnance architectonique
(Franse uitgave, Nederlandse uitgave is uitverkocht). Prijs: € 20,-Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Oproep aan Vrienden

Samenstelling en redactie:

De toenemende activiteiten van de Van der Laan Stichting vereisen uitbreiding van het DB en onder
steuning binnen de commissies. Met name op het gebied van PR is professionele ondersteuning gewenst.
Indien er vrienden zijn die zich op enigerlei wijze actief willen inzetten voor de Stichting dan worden zij
uitgenodigd om contact op te nemen met de voorzitter Harry van Beek,
e-mail: harryenmieke.vanbeek@xs4all.nl

Els Berntsen, secretaris
Van der Laan Stichting
Tel. 024-3236103
e-mail: elsberntsen@planet.nl
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