Van der Laan
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SiNTLUCAS
Boxtel
foto: Frans de la Cousine

HET BESTUUR VAN DE VAN DER LAAN STICHTING
NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR HET BIJWONEN
VAN DE JAARLIJKSE VAN DER LAAN DAG
VRIJDAG 23 JANUARI 2015
VAN 13.30 UUR TOT CIRCA 17.30 UUR
IN HET SiNTLUCAS, BURGAKKER 17 TE BOXTEL.

DEELNAME
· De kosten voor deelname bedragen € 15,– p.p. (exclusief winterbuffet)
of € 37,50 p.p. (inclusief winterbuffet), over te maken op
bankrekeningnummer NL10 Rabo 01356.75.618 (BIC: RaboNL2U)
t.n.v. Vrienden Van der Laan Stichting te Amersfoort,
o.v.v. Van der Laan dag 2015 en de naam van de deelnemer(s).

· U kunt zich tot zondag 18 januari 2015 opgeven voor de Van der Laan dag
door een e-mail te sturen aan: mail@vanderlaanstichting.nl.
S.v.p. naam, adres en woonplaats vermelden én opgeven of u aan het
winterbuffet in Restaurant Molenwijk deelneemt.

· Indien u geen e-mailadres heeft kunt u een briefje met de gevraagde
gegevens sturen aan: Els Berntsen, secretaris Van der Laan Stichting
De Meerberg 1 · 6572 CA · Berg en Dal · 024 66 37 419

PROGRAMMA
13.30 uur

Ontvangst en registratie

		
14.00 uur

Welkom en opening

		

ing. Pieter Wetselaar, voorzitter Van der Laan Stichting

		

ir Babs Rentjes, dagvoorzitter

14.15 uur

Kijken, denken en bidden: dom Van der Laan over de

		

drie bezigheden van onze geest

		

dr Kees den Biesen

15.15 uur

Gelegenheid voor het stellen van vragen

15.30 uur

Pauze

16.00 uur

In gesprek met Bossche School architect Gerard Wijnen

16.45 uur

Gelegenheid voor het stellen van vragen

17.00 uur

Afsluiting Van der Laan dag

17.30 uur

Sluiting SintLucas

± 17.30 uur

Informeel samenzijn in Restaurant Molenwijk

		

Molenwijk 2 · 5282 SH · Boxtel

		

www.restaurantmolenwijk.nl

± 19.00 uur

Winterbuffet – inschrijving verplicht!

Kijken, denken en bidden:
dom Van der Laan over de drie
bezigheden van onze geest
· dr Kees den Biesen

Van 1979 tot 1996 was Kees den Biesen monnik in de Abdij St. Benedictusberg, waar hij
tien jaar lang de rechterhand van dom Van der Laan was. Hij richtte er het Van der Laan
Archief in en vertaalde De architectonische ruimte en Het vormenspel der liturgie in het
Italiaans en Duits. Hij werkt als onafhankelijk onderzoeker en docent op het terrein van
christelijke literatuur, filosofie en theologie.

In de architectuurtheorie van dom Van der Laan vinden we de tastbare
uitwerking op één enkel terrein van een zéér veel omvattende visie. Als we
naast de architectuur bijvoorbeeld ook kleding en vaatwerk plaatsen,
ontdekken we dat hij op verschillende terreinen tegelijk een hele ‘filosofie
van het maken’ heeft ontwikkeld. Bovendien blijkt zijn ‘denken over het
maken’ een ware filosofie van de kunst te behelzen, die fenomenologisch
van aard is en belangrijke kentheoretische inzichten verwoordt. En heel dit
‘maken’ en ‘denken over het maken’ blijkt op zijn beurt weer ingebed te zijn
in een nog bredere stroom van religieus denken - in een christelijke visie die
even artistiek als intellectueel en gelovig is.
Dom Van der Laan beschouwde het ‘maken’ en ‘denken over het maken’ als
de concrete verwerkelijking van het geloof, dat de grote Maker en Schepper
ons geschapen heeft ‘naar zijn beeld en gelijkenis’ (Genesis 1:26). Bij dit
alles werkte hij altijd en overal ‘van onder af’, zoals het een benedictijn
betaamt: van het materiële en uitwendige naar het inwendige en
verstandelijke, en vandaar naar het hogere en goddelijke.
In deze lezing analyseert Kees den Biesen de verschillende stappen van dit
proces, die dom Van der Laan omschreef als ‘de drie bezigheden van onze
geest’ - kijken, denken en bidden (Het vormenspel der liturgie, I.7).

Gerard Wijnen °1930
‘Een van de belangrijkste Bossche School architecten van wat wel de tweede
generatie werd genoemd, de jongeren die de cka* volgden in de rijpe, rijkste
periode daarvan. Was al in 1956 deelnemer aan de cka, maar werd pas later
echt cursist en behaalde in 1969 zijn getuigschrift.
Werd door dom Van der Laan zelf als een van zijn meest veelbelovende
leerlingen beschouwd.
Werkte een blauwe maandag samen met Jan Peterse in Oss en enkele jaren
bij het bureau van Nico van der Laan in Rosmalen. Begon vervolgens een
succesvol eigen architectenbureau in ’s-Hertogenbosch. Dit veranderde in
1979 van naam tot Wijnen en Senders en heet sinds 1986 De Twee Snoeken.’
— Hilde de Haan en Ids Haagsma: Gebouwen van het Plastische getal. Een lexicon van 		
de ‘Bossche School’, 2010, p. 272.

Belangrijke werken
· Uitbreiding eigen woonhuis (1965), ’s-Hertogenbosch
· Kantoren en winkels (1969-1972), Marktstraat 15-23, ’s-Hertogenbosch
· Bibliotheek (1976-1981), Ravenstein
· Stadskantoor (1981-1982), Oirschot

*cka: cursus kerkelijke architectuur

ROUTEBESCHRIJVING NAAR SINTLUCAS
Vanaf de snelweg A2 – vanuit ’s-Hertogenbosch
· Vanuit ’s-Hertogenbosch (A2) richting Eindhoven, afrit Boxtel-Noord (afrit 25).
· Bosscheweg volgen tot aan de derde rotonde, op rotonde direct rechtsaf.
· Fellenoord volgen, vervolgens eerste straat links (Konijnshoolsedreef).
· Op de Konijnshoolsedreef na ca. 200 meter op de kruising rechtsaf (Grote Beemd).
· Grote Beemd volgen die in de bocht overgaat in de Burgakker.
De ingang van SintLucas bevindt zich na ca. 100 meter aan de rechterkant.
Vanaf de snelweg A2 – vanuit Eindhoven
· Vanuit Eindhoven (A2) richting ’s-Hertogenbosch, afrit Boxtel-Liempde (afrit 26).
· Richting Boxtel tot aan rotonde.
· Bij rotonde rechtsaf.
· Bij volgende rotonde linksaf.
· Fellenoord volgen, vervolgens eerste straat links (Konijnshoolsedreef).
· Op de Konijnshoolsedreef na ca. 200 meter op de kruising rechtsaf (Grote Beemd).
· Grote Beemd volgen die in de bocht overgaat in de Burgakker.
De ingang van SintLucas bevindt zich na ca. 100 meter aan de rechterkant.
Vanaf het NS-station Boxtel (ongeveer 10 minuten lopen)
· Tegenover het NS-station de Stationstraat ingaan.
· Na ca. 100 meter rechtsaf de Kasteellaan ingaan.
· Einde Kasteellaan linksaf de Prins Hendrikstraat inlopen.
· Na ca. 200 meter de Raaphof ingaan.
· Na de voetbrug over de Dommel linksaf (Burgakker).
De ingang van SintLucas bevindt zich na ca. 100 meter aan de rechterkant.

SiNTLUCAS
Burgakker 17 · 5281 CH · Boxtel · T 0411 672 270 · www.sintlucas.nl

Van der Laan Stichting
· www.vanderlaanstichting.nl
· secretariaat: De Meerberg 1 · 6572 CA · Berg en Dal
· e-mail: mail@vanderlaanstichting.nl
De site van de Van der Laan Stichting wordt gesponsord door Stichting Stokroos.
De Van der Laan dag wordt gesponsord door SiNTLUCAS.

