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In deze Nieuwsbrief blikt het Bestuur van de
Van der Laan Stichting in het kort terug op de
activiteiten in het recente verleden en ontvouwt
voor u graag zijn plannen voor de toekomst, met
name die met betrekking tot de ontwikkelingen
binnen het Bestuur en de organisatie.
Vriendenkring

De Vriendenkring telt momenteel 190 leden.
Uitbreiding van de Vriendenkring blijft een aandachtspunt voor al degenen die zich betrokken
voelen bij de Van der Laan Stichting. Het streven is
dit jaar te eindigen met 250 Vrienden.
De inkomsten uit de Vriendenkring zijn een
belangrijke basis om de plannen en activiteiten van
de Stichting te kunnen realiseren.
Het Bestuur roept dan ook alle Vrienden op om binnen zijn of haar familie- of vriendenkring, kennissen
en relaties, actief te werven voor het lidmaatschap van de Vriendenkring van de Van der Laan Stichting.

Organisatie
Van der Laan
Stichting

In de vorige Nieuwsbrief maakte het Bestuur reeds melding van de plannen met betrekking tot de
ontwikkeling van werkgroepen, die moeten leiden tot een verbreding van de activiteiten. Inmiddels
hebben deze plannen vaste omlijning gekregen en is vanuit de Vriendenkring enthousiast gereageerd op onze oproep om deel uit te maken van een van de werkgroepen.
Om de betrokkenheid met het Bestuur goed te verankeren zullen bestuursleden in de werkgroepen
participeren. Er zal per werkgroep een ‘kartrekker’ worden aangewezen.
Om ook bij de jongere generatie belangstelling te wekken voor het gedachtegoed van Dom Hans
van der Laan en het werk van de Stichting zal getracht worden studenten van de faculteit Bouwkunde op te nemen in de werkgroepen.
De volgende werkgroepen zijn momenteel operationeel:
Onderzoek en Onderwijs
Vrienden van der Laan Stichting
Website, expertforum en PR
Financiën en sponsoring
Archief Dom Hans van der Laan
Werkgroep / redactie Thematismos
Werkgroep Publicaties
Werkgroep Buitenland
Penningcommissie
Vrienden die graag een bijdrage leveren aan deze werkgroepen zijn van harte uitgenodigd contact
met het Bestuur op te nemen.
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Bestuur

Van der Laandag
januari 2011

Binnen het Bestuur van de Van der Laan Stichting hebben
zich enkele wijzigingen voorgedaan.
Babs Rentjes heeft, na vele jaren met grote inzet en
betrokkenheid in het Bestuur gefunctioneerd te hebben,
haar lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur neergelegd,
zij blijft deel uitmaken van het Algemeen Bestuur. Naast
haar werkzaamheden als secretaris vertegenwoordigde
zij sinds de oprichting in 2002 ook de Vriendenkring.
Tijdens de Vriendenexcursie in den Bosch op 9 oktober j.l.
en de Van der Laan dag in januari jl. is aan haar afscheid
Het Algemeen Bestuur op 21 jan. 2011 in Boxtel
aandacht besteed. Tijdens deze laatste bijeenkomst
overhandigde voorzitter Harry van Beek haar het eerste
exemplaar van de studentenabacus, die door Willem Noyons is ontwikkeld.
Lukas Ruijs heeft inmiddels haar taken als voorzitter van de Werkgroep Vrienden overgenomen.
In het Dagelijks Bestuur is Babs Rentjes opgevolgd door Govert Grosfeld, die zich o.a. zal richten op
het versterken en uitbreiden van de buitenlandse contacten. Govert is tijdens de Algemeen Bestuursvergadering op 21 januari jl. benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur.
Op 21 januari 2011 vond de Van der Laan dag plaats in
Boxtel, waar wij weer gastvrijheid mochten genieten in
SintLucas. De opkomst overtrof met ruim 100 deelnemers alle verwachtingen. Er was weer een interessant
programma samengesteld. Traditiegetrouw opende de
middag met een voordracht van een van de medewerkers
van SintLucas, de heer Fons Evers. Daarna volgde een
boeiend college van dr Anton van Hooff over Wonen en
meten. Ontwerpen als menselijke handeling. Zijn lezing
zal in een van de volgende nummers van Thematismos
worden opgenomen.
Na de pauze presenteerden Leo en Joke Tummers het
nieuwe studiecahier Het Jan de Jong Huis. Een huis van
de cursus, dat ter plaatse verkrijgbaar was en snel de weg
vond naar veel belangstellenden. Juliet Oldenburger en
Lambertus Moonen OSB gaven de aanwezigen een kijkje
achter de schermen van het omvangrijke Archief project
in de Abdij in Vaals, waaraan zij de afgelopen jaren hebben gewerkt en waaraan ook de komende jaren nog gewerkt zal gaan worden.
De middag werd besloten met de uitreiking van de Van der Laan penning aan
Hilde en Ids Haagsma. Joost Schrijnen sprak namens de penningcommissie
Hilde toe en gaf een toelichting op keuze van de twee schrijvers van het boek
Gebouwen van het Plastische Getal.
Na afloop was het weer goed toeven in restaurant Molenwijk bij Karel en Wilma Wijnen die voor
een smakelijk winterbuffet hadden zorg gedragen.
Het Bestuur kijkt met veel genoegen terug op deze goed bezochte, boeiende dag en gaat aan de slag
om ook het volgend jaar weer een aantrekkelijk programma samen te stellen.
Antoine Bodar was als lid van het Comité van Aanbeveling ook aanwezig, u kunt een
korte impressie van de dag krijgen als u naar de volgende link gaat: http://player.omroep.
nl/?aflID=12037504&start-OO:16:59
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Nieuwe website

De ontwikkeling van een nieuwe interactieve website vordert gestaag. Gestreefd wordt om deze
vóór de zomer operationeel te hebben. Het doel van de nieuwe website is een zo breed mogelijk
publiek te bereiken door op een laagdrempelige, aansprekende wijze het erfgoed toegankelijk te
maken. Aandacht krijgen ook de link met de jongeren, opleidingen, meertalige toegankelijkheid
m.b.t. de buitenlandse contacten en de webwinkel (morfotheek, letterfont, boeken etc.).

Thematismos

In 2010 is helaas geen nummer van Thematismos verschenen, maar dit jaar zullen er weer twee
nummers het daglicht zien. De redactie werkt momenteel aan de samenstelling van nummer 13 en
er wordt naar gestreefd deze in mei 2011 te laten verschijnen.

Het digitale
alfabet in steen

Vanuit zijn verhoudingsformule van het Plastische Getal heeft Dom Hans van der Laan naast
gebouwen ook een lettertype ontworpen genaamd Het alfabet in steen. Dit lettertype is gebaseerd
op de uit steen gehouwen Romeinse kapitalen die gebruikt werden in de eerste eeuw na C
 hristus.
Dit unieke lettertype is nu gedigitaliseerd en gereed voor gebruik. Door het digitaliseren van
dit lettertype wordt het hakken van letters uit steen vergemakkelijkt omdat men direct op een
medium kan printen en de letters traploop te vergroten zijn.
Op 18 maart 2011 vindt de presentatie plaats van Het digitale Alfabet in steen.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in G
 rafisch ontwerpstudio Autobahn, Draaiweg 51,
3515 EJ Utrecht (www.autobahn.nl). Frater Leo Disch, Abdij Sint Benedictusberg te Vaals, zal een
demonstratie geven door een tekst uit steen te houwen en er is een overzicht te zien van de totstandkoming van het digitale alfabet in steen.
Er zijn 50 exemplaren van het lettertype beschikbaar in een luxe verpakking en deze zijn op
18 maart te koop. Er zijn reeds 22 reserveringen geplaatst voor de luxe uitgave.
De eerste 30 exemplaren kosten € 195,-- ex. btw, daarna bedragen de kosten € 250,-- ex. btw.
De eerste 30 exemplaren krijgen een gelimiteerde zeefdruk t.w.v. € 100,-- cadeau.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag vooraf reservering: info@autobahn.nl o.v.v. 18 maart.

Postgraduate
architectuur
opleiding
Maastricht

Studiemiddag
Mysterie & Materie

Vanaf september 2011 wordt aan de Universiteit Maastricht een nieuwe opleiding a angeboden
European Master in A rchitecture. Het betreft een tweejarig fulltime programma voor
professionals. Het doel van deze topleiding is om een nieuwe generatie architecten voor te bereiden op een internationale leiderschapsrol in de complexe architectuurpraktijk.
De coördinatie van het programma is in handen van prof. Ir. Jo Coenen, hoogleraar bij de Faculty
of Humananities & Sciences, en lid van het Comité van Aanbeveling van onze Stichting.
Voor aanvullende informatie, waaronder het actuele lezingenprogramma, verwijs ik u naar de
website: www.maastrichtuniversity.nl/architecture
Op 17 maart 2011 vindt op de Universiteit van Tilburg een studiemiddag plaats ‘Mysterie & Materie’ over liturgie en architectuur. Een van de sprekers is Dr ir Michel Remery pr. die een lezing zal
houden getiteld Van der Laan, liturgie en architectuur. Deelnemers aan de studiemiddag kunnen
zijn boek Mystery and Matter. On the relationship between liturgy and architecture in the thought
of Dom Hans van der Laan osb (1904-1991) met een korting van 25% aanschaffen.
Brill: Leiden 2011, isbn 978.90.04.18296.7, 668 pag. € 191,00. Meer informatie is verkrijgbaar via
e-mail: info@jp2.nl
Aanmelding voor deze studiemiddag via e-mail: bureaufkt@uvt.nl of tel. 013-4663800.
Zie ook onze website www.vanderlaanstichting.nl
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Publicaties

Studiecahier Het Jan de Jong Huis. Een huis van de cursus.
Auteurs: Leo en Joke Tummers. Prijs: € 25,Verkrijgbaar bij het secretariaat van de Jan de Jong Stichting:
Rentmeesterhof 709, 5403 EL Uden, e-mail: home.dejong@gmail.com
Na de lezing van Leo en Joke Tummers bleek er belangstelling te bestaan
om nog eens dieper over deze publicatie van gedachten te wisselen.
Te zijner tijd zullen er initiatieven worden ontplooid om hieraan een
studiemiddag te wijden.
Opnieuw verkrijgbaar vanaf april 2011:
Dom Hans van der Laan door A. Ferlenga, P. Verde, 2001, paperback, prijs: € 38,39
Op internet te bestellen: Proxisazur.be > Boeken nederlandstalig > Kunstboeken

Samenstelling
en redactie

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