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Op 11 januari is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op
de Van der Laan dag, na een voorzitterschap van negen jaar, afscheid
genomen van Harry van Beek. Tijdens de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 14 september is Pieter Wetselaar benoemd als voorzitter van
de Van der Laan Stichting, in welke functie hij Harry van Beek opvolgde.
Willem Noyons en Caroline Voet zijn toegetreden tot het Dagelijks
Bestuur. Willem heeft als aandachtsgebied communicatie en
professionalisering van de fondsenwerving. Caroline heeft de taak van
Dick Pouderoyen als voorzitter van de werkgroep Onderwijs & Onderzoek
op zich genomen.
In november trad Govert Grosfeld terug als lid van het Dagelijks Bestuur.
De heer Guus Beumer, opvolger van Ole Bouman als directeur van
Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi), is bereid gevonden toe te treden tot
het Comité van Aanbeveling.

van der laandag

De Van der Laan dag vond plaats op vrijdag 11 januari in SintLucas in
Boxtel. De werkgroep Vrienden had een afwisselend programma samengesteld.
Na een woord van welkom van Ruud Rabelink, lid College van Bestuur
SintLucas ging Hugo Heijker in gesprek met pater Frans Huiting OSB
over Dom Hans van der Laan in Oosterhout en Vaals.
Ook pater Pieter Roose OSB was uitgenodigd om zijn herinneringen aan
Hans van der Laan met de aanwezigen te delen, maar hij kon helaas niet
aanwezig zijn. Arnoud Geux gaf een weergave van zijn gesprek met hem
in de abdij in Vaals.
Voorts stond op het programma een lezing van Ir Joep Broeren, PhD
candidate Universität Siegen, “De bedenkelijke valkuil van suggestieve
concreetheid – de overeenkomsten tussen de Stuttgarter Schule en de
Bossche School”.
In de pauze hadden de aanwezigen de gelegenheid om de fototentoonstelling Jan de Jonghuis, Schaijk van Kim Zwarts te bezichtigen.
Na de pauze gaf dr Charles Vergeer, publicist en docent filosofie en ethiek
Fontys Hogeschool een lezing, getiteld “Stilte en stenen”.
Na afloop was er een geanimeerd samenzijn met winterbuffet in Restaurant Molenwijk.
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Op 13 maart verzorgde Caroline Voet een lezing in het kader van Capita
Selecta, georganiseerd door Artesis Hogeschool Antwerpen, getiteld
“Between Lines and its margins, Dom Hans van der Laan’s architectonic
Space”.
Op 26 augustus verdedigde Caroline Voet haar proefschrift ‘Between the
lines and its margins. Spatial Systematics in the work of Dom Hans van
der Laan (1904-1991), aan de KU Leuven.
Op 17 oktober verdedigde Dick Pouderoyen aan de TU Delft, Faculteit
Bouwkunde, zijn proefschrift ‘Maatbeperking in het architectonisch
ontwerp. Visuele relevantie van maatsystemen als Gulden Snede en
Plastische Getal’.
Voor beide bijeenkomsten was er veel belangstelling vanuit de Van der
Laan Stichting.
In juli behaalde Tiziana Prioetti haar PhD aan de Sapienza University in
Rome met haar proefschrift “Ordine e Proporzione. Dom Hans van der
Laan e l’espressività dello spazio” (Orde en proportie. Dom Hans van der
Laan en de uitdrukking van de architectonsiche ruimte).
Het proefschrift kwam tot stand met medewerking van o.a. dr. ir. Jaap
Dawson (TU Delft), dr. ir. Leo Tummers (Van der Laan Stichting) en br.
Lambertus Moonen o.s.b. (Archief Hans van der Laan te Vaals).

archief

De beschrijving van het zeer omvangrijke tekeningenarchief van dom
Hans van der Laan is dit jaar afgerond, dankzij de grote inzet van Juliet
Oldenburger en broeder Lambertus. Zij werden in hun werkzaamheden
bijgestaan door Mark Evers.
Het archief zal via de website van de abdij toegankelijk worden gemaakt
voor studie en onderzoek. Om dit te kunnen realiseren zullen sponsoren
gezocht moeten worden.

publicaties

In het voorjaar verscheen nummer 14 van Thematismos met bijdragen
van Anton van Hooff “Over wonen en meten”, Hilde de Haan “Levende
erfenis” en Juliet Oldenburger “Brieven aan de schilderes Rosemarijn van
der Does de Willebois”.
In het kader van Het Grote Jan de Jong-project verscheen in november het
eerste deel van de Monografie van architect Jan de Jong, auteurs Hilde de
Haan en Ids Haagsma.
Dissertatie Caroline Voet “Between the Lines and its margins. Spatial
Systematics in the work of Dom Hans van der Laan (1904-1991)”.
»
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Dissertatie Dick Pouderoyen “Maatbeperking in het architectonisch
ontwerp”.
In het jaarverslag van 2012 werd reeds melding gemaakt van het in
voorbereiding zijnde boek over het Jesu Moder Marias Kloster Mariavall,
Tomelilla in Zweden.
Het boek verschijnt onder auspiciën en redactie van de Van der Laan
Stichting i.s.m. uitgeverij Architectura & Natura, in een Nederlandse en
Engelse editie.
Belangstellenden kunnen voorintekenen op de luxe-editie van deze uitgave. Publicatie zal plaatsvinden in de loop van 2014.
internationaal

In juli werd een Engelstalige digitale Nieuwsbrief verzonden aan alle
buitenlandse contacten.

Financien en
fondswerving

De Stichting ontving t.b.v. het project Tomelilla subsidies van het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Mede door de voorintekening
op het boek is publicatie mogelijk geworden.
De bijdragen uit de Vriendenkring vormen het financiële fundament van
onze Stichting. Dit jaar is de bijdrage verhoogd naar € 25,–. Uitbreiding
van de Vriendenkring blijft een aandachtspunt van het Bestuur.
Daarnaast blijft het Bestuur zich inspannen om subsidies, legaten en
sponsorgelden te verwerven om onze plannen te kunnen realiseren.

vriendenkring

•E
 xcursie Ravenstein en Grave
Op 5 oktober vond de jaarlijkse excursie plaats. Ontvangst in de ochtend
door Bart Tonies in de Stellingmolen “De Nijverheid” in Ravenstein.
Onder zijn leiding maakte het gezelschap een stadswandeling door het
historische vestingstadje langs enkele gebouwen van de Bossche School.
Het bezoek eindigde met een bezoek aan het woonhuis van de familie
Tonies, dat is ontworpen door Jan de Jong.
Na de lunch vetrok het gezelschap naar Grave, waar Piet Zelissen, oudburgemeester van Grave, en Arnoud Geux een rondleiding verzorgden
in de oude vestingstad, waarbij met name de aandacht uitging naar de
stadsvernieuwing met woningen van Jan de Jong.
De dag werd met 30 deelnemers goed bezocht.
• In augustus verscheen de Nieuwsbrief no 9 in digitale vorm.
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Het Algemeen Bestuur heeft in 2013 tweemaal vergaderd met de voorzitters van de werkgroepen. Het Dagelijks Bestuur is driemaal bijeen
geweest.
De artikelen en publicaties verkrijgbaar via de webwinkel vinden gestaag
aftrek. Ook van de mogelijkheid om via onze website vragen te stellen
wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Ook dat bevestigt ons in onze overtuiging dat het erfgoed van Dom Van
der Laan en de Bossche School architectuur onder velen, jong en oud,
leeft. Aan het Bestuur de taak om te blijven zoeken naar mogelijkheden
om het gedachtegoed onder de aandacht te brengen van een nog breder,
geïnteresseerd publiek.
Het Bestuur dankt de Vrienden, subsidiegevers en sponsoren, leden van
de werkgroepen en al degenen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt
om 2013 weer tot een succesvol jaar te maken, voor hun waardevolle
bijdrage.
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