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Van der Laan dag 2013

Op vrijdag 11 januari 2013 vindt de jaarlijkse Van der Laan dag plaats,
waar wij wederom gastvrijheid genieten in SintLucas in Boxtel.
Er is weer een boeiend programma samengesteld met o.a. een interview
met de Benedictijner monniken pater Frans Huiting en pater Pieter
Roose, die dom Hans van der Laan persoonlijk goed gekend hebben.
Zij zullen met Arnoud Geux en Hugo Heyker in gesprek gaan over de tijd
dat dom Van der Laan in Oosterhout en Vaals verbleef.
Voorts staan er lezingen op het programma van dr Charles Vergeer,
filosoof, die een lezing zal geven getiteld ‘Stilte en stenen’ en ir Joep
Broere, die de overeenkomsten en verbanden tussen de Stuttgarter Schule
en de Bossche School inzichtelijk zal maken.
In de pauze zijn foto’s van Kim Zwarts te bewonderen.
Traditiegetrouw is er na afloop een informeel samenzijn in restaurant
Molenwijk in Boxtel, met mogelijkheid om deel te nemen aan een
winterbuffet.
De uitnodiging met het programma kunt u in december tegemoet zien.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Bestuur

Na 8 jaar voorzitterschap zal Harry van Beek eind van dit jaar zijn functie
neerleggen. Onder zijn bezielde leiding is de afgelopen jaren uitvoering
gegeven aan het beleid en zijn er veel plannen gerealiseerd en opgestart.
Met name heeft hij zich ingezet voor de ontsluiting en digitalisering
van het uitgebreide archief en de instelling van de werkgroepen, die de
plannen verder moeten ontwikkelen en gestalte geven.
In de vacature is vooralsnog niet voorzien. Om de continuïteit te
waarborgen is Titus Berntsen, penningmeester, bereid gevonden
voorlopig deze taak ad interim op zich nemen.
Ook zal Dick Pouderoyen eind van dit jaar terugtreden als lid van het
dagelijks bestuur. Hij is vanaf de oprichting in 2001 betrokken geweest
bij onze stichting en heeft zich altijd actief en met groot enthousiasme
ingezet om het gedachtegoed van dom Hans van der Laan te bevorderen
en te ontwikkelen via onderwijs en onderzoek.
Het bestuur streeft naar verjonging van het bestuur. Het ziet zich voor de
taak gesteld om enthousiaste mensen te vinden die mee willen werken
de doelstellingen van de stichting te realiseren. Het bestuur blijft zich
inspannen om binnen niet al te lange termijn het bestuur te versterken.
»
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Werkgroepen

De werkgroepen, die afgelopen jaar enthousiast aan de slag zijn gegaan,
zetten zich in om hun plannen gestalte te geven. Er wordt intensief
gewerkt aan het archief, het opzetten van een internationaal netwerk,
promotie-onderzoek en publicaties.
Het bestuur roept Vrienden, die zich graag verdienstelijk willen maken
binnen een van de werkgroepen, op om dit aan het bestuur kenbaar te
maken.
Archief
Momenteel werkt Mark Evers in samenwerking met broeder Lambertus
aan de beschrijving van de tekeningen. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden in het voorjaar 2013 gereed. Met de abdij in Vaals
wordt gesproken over de ontsluiting en toegankelijkheid van de digitale
informatie, geproduceerd door broeder Lambertus en Juliet Oldenburger,
en de tekeningen via de website.

Publicaties

Er zijn dit jaar enkele publicaties verschenen.
“Gebouwen van Jan de Jong, pionier van het Plastische Getal”
Hilde de Haan en Ids Haagsma.
€ 29,50. Verkrijgbaar in de boekhandel en op www.architext.nl
Dit boek portretteert in leven en werken een briljant architect. Het
werpt ook een nieuw licht op de Bossche School en geeft en passant een
verrassend beeld van de architectuur tussen 1945 en 2000.
“Dom van der Laan in Waasmunster”
Hilde de Haan en Ids Haagsma. Met teksten van Caroline Voet, Dick
Pouderoyen en Henri Raemdonck. € 12,59. Zie www.architext.nl
Heruitgaven:
“De Architectonische Ruimte” 	Verkrijgbaar in gebonden editie en
studenten-uitgave.
Prijs gebonden editie € 45,–
“Vormenspel der liturgie”	Prijs: € 30,–
Beide boeken zijn verkrijgbaar via onze webwinkel op
www.vanderlaanstichting.nl en de Abdij Sint Benedictusberg in Vaals.
In voorbereiding is een boek over het Jesu Moder Marias Kloster in
Mariavall, Tomelilla in Zweden. Deze abdij is in 1986 ontworpen door
dom Hans van der Laan en in 1991 gereed gekomen. Het is het laatste
uitgevoerde werk van zijn oeuvre.
Het boek is een initiatief van de Studiegroep Amsterdam naar aanleiding
van de reis naar Tomelilla in 2009. Deze publicatie komt tot stand met
subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
“Thematismos”
Rond de jaarwisseling zal nr XIV van het blad Thematismos verschijnen.
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Vriendenkring

Het aantal Vrienden van de Van der Laan Stichting bedraagt momenteel
190 en blijft daarmee nagenoeg gelijk aan voorafgaande jaren.
Het bestuur zou dit aantal graag zien toenemen en vraagt alle vrienden
nogmaals om zich in te blijven spannen nieuwe vrienden te werven.
De Vriendenbijdrage wordt met ingang van 2013 verhoogd van € 22,50
naar € 25,–. Voor studenten blijft de bijdrage ongewijzigd € 15,–.
Excursie
Op 29 september vond de excursie voor de Vrienden plaats, dit jaar
stond Zeeuws-Vlaanderen op het programma. Van Breda ging het
per touringcar naar Hulst, waar een bezoek werd gebracht aan het
gemeentehuis met uitbreiding en nieuwbouw door Frans en Lukas Ruijs.
Na een stadswandeling door Hulst en een geanimeerde lunch vertrokken
we naar Sint Jansteen, waar Martin Polspoel en zijn echtgenote ons
gastvrij ontvingen en wij konden genieten van een boeiende rondleiding
in en rond zijn bijzondere woning, een ontwerp van Walter Lockefeer.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, die met 25 deelnemers goed
werd bezocht.

Website

–

Om op de hoogte te blijven van nieuws en activiteiten is het raadzaam
om geregeld onze website te raadplegen. Berichten die voor onze stichting
en vriendenkring relevant zijn worden hier geplaatst onder ‘Actueel’ en
vervolgens onder ‘Nieuws’.
Wij hopen weer op een grote opkomst op de Van der Laan dag op
11 januari a.s.. Van harte wensen wij u een goede decembermaand toe in
de opmaat naar het Kerstfeest en het Nieuwe Jaar!
Namens het Bestuur Van der Laan Stichting
Els Berntsen, secretaris
De Meerberg 1, 6572 CA Berg en Dal, Tel. 024-6637419
N.B. Graag verzoek ik u om eventuele wijzigingen in adres en/of email
tijdig aan het secretariaat door te geven.
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