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In deze vijfde Nieuwsbrief informeert het Bestuur u over de ontwikkelingen binnen
de Van der Laan Stichting en over de activiteiten die voor de komende tijd gepland staan.

Organisatie
Van der Laan Stichting

Vriendenkring
Van der Laan dag

Het Bestuur heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de toekomst van de organisatie. Om tegemoet
te kunnen komen aan de toenemende belangstelling voor de Van der Laan Stichting, de vele vragen
die op ons af komen en de realisering van de toekomstplannen is het noodzakelijk dat het Bestuur
wordt versterkt en ondersteuning ontvangt. De vraag is hoe we de organisatie zodanig kunnen
omvormen dat er meer energie vrijkomt die moet leiden tot een verbreding van de activiteiten.
Daartoe zal het Bestuur veel meer gebruik moeten maken van de aanwezige potentie binnen de
Vriendenkring. Het Bestuur ziet een oplossing in het verder activeren en het instellen van werkgroepen, waarin steeds een bestuurslid vertegenwoordigd is.
Wij roepen Vrienden, die belangstelling hebben om zitting te nemen in een van de volgende werkgroepen, op zich hiervoor aan te melden bij het Bestuur.
Werkgroep:
→ Onderwijs en Onderzoek
→ Financiën/sponsoring
→ Vrienden
→ Buitenland
→ Communicatie
→ Thematismos

Op 15 januari 2010 vond de 3e Van der Laan dag plaats. Wederom waren wij te gast in SintLucas
te Boxtel. Er was een boeiend programma samengesteld met lezingen van Arnoud Geux over de
Wijnbergkerk in Wevelgem, Coen van der Heiden, met een inleiding aan de hand van een rendering van het prijswinnende, maar nooit uigevoerde ontwerp van Dom Hans van der Laan voor
een kerk in Martinique en van bOb van Reeth, die zijn architectuurvisie gaf over twee ontwerpen,
waaronder het ontwerp van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.
Met ruim 70 deelnemers was deze bijeenkomst weer goed bezocht. Na afloop was er een
geanimeerd samenzijn in restaurant Molenwijk.
De 4e Van der Laan dag zal op vrijdag 21 januari 2011 plaatsvinden. Momenteel wordt gewerkt aan
de invulling van het programma. Noteert u deze dag alvast in uw agenda!

Excursie Den Bosch

Op zaterdag 9 oktober a.s. vindt van 10.00 - 14.15 uur de jaarlijkse Vriendenexcursie plaats naar
‘s-Hertogenbosch. Gekozen is voor deze stad omdat ‘s-Hertogenbosch dit jaar in het teken staat
van de Bossche School Architectuur. Met uiteenlopende projecten worden de uitgangspunten van
deze architectuurstroming op een verrassende en verklarende manier belicht. Het uitgebreide jaar
programma kunt u vinden op de website www.bai-denbosch.nl
De werkgroep Vrienden bereidt weer een interessant programma voor. Aansluitend aan de excursie
kunnen degenen die daarvoor belangstelling hebben aanwezig zijn bij de presentatie van het boek
Gebouwen van het Plastische Getal, een lexicon van de ‘Bossche School’ van Hilde de Haan en
Ids Haagsma, die plaatsvindt in het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch van 15.00 – 17.30 uur.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de excursie met het uitgebreide programma en
de a anmeldingsgegevens.
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Wijzigingen in
de Werkgroep Vrienden

In de samenstelling van de Werkgroep Vrienden zijn een aantal wijzigingen te melden.
Babs Rentjes, die jarenlang als intermediair vanuit het Dagelijks Bestuur heeft gefunctioneerd, zal
terugtreden. Lukas Ruijs, lid van het Dagelijks Bestuur, zal haar taken overnemen. Daarnaast zullen ook Ruud van Putten, die eerder als voorzitter fungeerde, Arnoud Geux en Els Berntsen deel uit
gaan maken van de werkgroep. Gerhard Brüggemann en Rob de Carpentier nemen na jarenlange
deelname afscheid. Tijdens de vriendenexcursie zal de formele overdracht plaatsvinden.

Studiekringen

De Studiekring Amsterdam bestaat al vele jaren en organiseert, naast regelmatige bijeenkomsten,
soms ook speciale themadagen. Informatie over deze studiegroep bij Babs Rentjes. Een lid van
onze Vriendenkring, Peter Pontier, woonachtig in Doetinchem, zet zich in om ook in het oosten
van het land een studiekring op te zetten. Belangstellenden kunnen met hem contact opnemen:
peter.pontier36@gmail.com.

Uitbreiding
Vriendenkring

De inkomsten vanuit de Vriendenkring vormen een onmisbare basis voor het goed functioneren
van de organisatie. Momenteel telt de Vriendenkring 170 leden. Het Bestuur streeft ernaar dit
aantal uit te breiden naar 300 Vrienden. Een ambitieus streven, maar als iedere Vriend een of meer
leden werft dan moet dit binnen een aantal jaren realiseerbaar zijn.

Cahier Tomelilla

De voorbereidingsgroep van de excursie en het symposium dat in juni 2009 plaatsvond in Zweden,
coördineert ook de samenstelling van een Cahier over het Jesu Moder Marias Kloster in Mariavall,
Tomelilla. Ook Caroline Voet, Rik van der Laan, Coen van der Heiden en Juliet Oldenburger leveren daar hun bijdrage aan. Het streven is om deze publicatie bij de Van der Laan dag in januari 2011
te kunnen presenteren.
Voor geïnteresseerden zijn de Reader die voor het symposium werd samengesteld en de
Contributions met bijdragen aan het symposium nog te bestellen. Kosten bedragen per exemplaar
€ 20,– e xclusief verzendkosten. Neem hiervoor contact op via de mail met Babs Rentjes.

Presentatie Gebouwen
van het Plastische Getal

Website

Overige mededelingen

Samenstelling
en redactie

Op 9 oktober wordt het boek “Gebouwen van het Plastische Getal, een lexicon van ‘de Bossche
School’” van Hilde de Haan en Ids Haagsma gepresenteerd in het Kruithuis te ´s-Hertogenbosch.
Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan Dom Adrianus Lenglet, abt van het klooster
St-Benedictusberg bij Vaals, in aanwezigheid van Huib van Olden, wethouder monumentenzorg
gemeente ’s-Hertogenbosch. De feestelijke bijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeente
’s-Hertogenbosch met medewerking van de Van der Laan Stichting en uitgeverij Architext.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe website. Beoogd wordt een platform te creëren voor
interactieve communicatie. De website zal voor zeer diverse doelgroepen toegankelijk worden.
Ook het archief zal in de toekomst via de website toegankelijk worden. Het Bestuur spant zich in
om voor dit project subsidies te verwerven.
Op 20 oktober a.s. vindt een studiedag plaats `Ruimten voor de heiliging. Over liturgie, kerkgebouwen en hun interieur`, die onder auspiciën van het Academisch Centrum voor Praktische
Theologie van de Leuvense Faculteit Godgeleerdheid plaatsvindt in het Maria Theresia
college te Leuven. Wim Johannesma, lid van de Vriendenkring, verleent zijn medewerking aan
deze dag met een lezing over “Het werk van Dom Van der Laan”. Meer informatie over deze
studiedag kunt u verkrijgen bij Wim Johannesma: www.johannesma36@gmail.com of via
www.pastoralezorg.be/agenda#71
Wij hopen u op een van aanstaande activiteiten te mogen ontmoeten.
Voor actuele informatie tussen de Nieuwsbrieven door adviseren wij u regelmatig onze website te
raadplegen: www.vanderlaanstichting.nl › vrienden › nieuwsbrief
Els Berntsen, secretaris Van der Laan Stichting (contactgegevens staan bovenaan de nieuwsbrief)
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