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In het jaar 2011 is een aantal plannen verwezenlijkt kunnen worden
dankzij de inzet van velen die zich betrokken voelen bij de Van der Laan
Stichting. Met name de uitbreiding en vorming van nieuwe werkgroepen
is een belangrijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen vrienden nauwer
bij het werk van de Stichting worden betrokken en wordt kennis en
expertise die leeft binnen de Vriendenkring benut en uitgedragen.
Binnen het Bestuur heeft uitbreiding plaatsgevonden. Ir Caroline Voet
is toegetreden tot het Algemeen Bestuur en Ir Govert Grosfeld tot het
Dagelijks Bestuur.

Van der Laan dag

Op 21 januari vond de jaarlijkse Van der Laan dag plaats in Boxtel, waar wij
wederom gastvrijheid genoten in SintLucas. Ruim honderd deelnemers
namen aan deze dag deel, waarbij de Abdij in Vaals werd vertegenwoordigd
door pater Pieter Roose en fr. Lambertus Moonen. Ook mochten wij prof.
Antoine Bodar, lid van het Comité van Aanbeveling, verwelkomen.
Er werd weer een interessant programma aangeboden, met o.a. lezingen
van dr Anton van Hooff “Over wonen en meten. Ontwerpen als menselijke
handeling” en een toelichting op de publicatie “Een huis van de cursus”
n.a.v. het studiecahier Huis Jan de Jong, door Leo en Joke Tummers.
In de pauze was er gelegenheid om de tentoonstelling “Het beste Bossche
School gebouw” te bezichtigen. In het TV programma Een Vandaag werd
aandacht aan deze dag besteed.
Van der Laan penning
Na afloop van het programma werd de Van der Laan penning uitgereikt
aan Hilde de Haan. Bestuurslid Joost Schrijnen belichtte haar verdiensten
voor de Stichting en haar grote inzet om het erfgoed van Dom Hans
van der Laan door haar publicaties onder de aandacht te brengen van
een breed publiek. Met name de publicatie van het in 2010 verschenen
boek ‘Gebouwen van het Plastische Getal’ heeft hieraan een belangrijke
bijdrage geleverd.
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Alfabet in Steen

Op 18 maart vond in Utrecht de presentatie plaats van Het digitale
Alfabet in Steen, geïnitieerd door Willem Noyons en uitgewerkt door
Grafisch Ontwerpstudio Autobahn. Dit unieke lettertype volgens de
verhoudingsformule van het Plastische Getal van Dom Van der Laan is
gedigitaliseerd en kan gebruikt worden voor grafisch werk en voor het
hakken van letters uit steen. Bij de presentatie gaf fr. Leo Disch OSB een
demonstratie door een tekst uit steen te houwen.

Werkgroepen

Het afgelopen jaar is een aantal nieuwe werkgroepen gevormd en zijn
bestaande werkgroepen uitgebreid. We hebben inmiddels een 8-tal
werkgroepen die zich bezig houden met de volgende activiteiten:
• Communicatie & Website
• Onderzoek & Onderwijs
• Publicaties & Thematismos
• A rchief
• Internationale contacten
• Financiën & Fondsenwerving
• Vrienden
• Penningcommissie
Er zijn nu zo’n 30 tal leden actief in deze werkgroepen waarmee de
activiteiten van de Stichting een duidelijke verbreding en verdieping
krijgen en een stevig fundament vormen.

Onderwijs en
onderzoek

Het voorzitterschap van de Werkgroep Onderwijs & Onderzoek is
overgedragen aan Ir Caroline Voet, die deze functie heeft overgenomen
van Dick Pouderoyen. Dick Pouderoyen blijft lid van de werkgroep.

Vriendenkring

Excursie Wassenaar
De jaarlijkse vriendenexcursie ging dit jaar naar Wassenaar. Wij vingen
de dag aan met een bezoek aan het kerkgebouw de Goede Herder,
ontworpen door L. van der Laan en J.A. van der Laan. Dr Rien Dobbelaar
gaf een korte inleiding en leidde de deelnemers rond. Ook werd
stilgestaan bij het grafmonument voor Jan van der Laan, ontworpen
door Dom Van der Laan en het graf van Granpré Molière. Daarna ging
een korte wandeling naar het woonhuis van de familie Dobbelaar, een
ontwerp van architect Jan de Jong. Na de lunch werd een bezoek gebracht
aan de Jozefkerk, een laat werk van architect Jan van der Laan, met
rondleiding door Johan Goudeau. Met 29 vrienden was deze dag goed
bezocht.
»
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Studiekringen
Naast de Studiekring in Amsterdam, al vele jaren actief, en de nieuwe
Studiekring die in 2010 door Peter Pontier werd opgericht in het Oosten
van het land, zal er ook een Studiekring starten in Westelijk Brabant, die
zijn domicilie zal krijgen op het kantoor van Lukas Ruijs in Breda.

Publicaties

Thematismos
In het najaar is weer een boeiende uitgave van Thematismos verschenen.
Naast Juliet Oldenburger als hoofdredacteur, zijn leden van de redactie
Hilde de Haan, Jaap Dawson, Coen van der Heiden, Hugo Heijker en
Gonnie Hengelmolen (Atelier Noyons) als vormgeefster.
Ids Haagsma heeft na vele jaren de vormgeving te hebben verzorgd van
Thematismos afscheid genomen van de redactie. Het bestuur dankt hem
voor zijn grote inzet en bijdrage aan Thematismos.
Cahier Tomelilla
Het afgelopen jaar is veel werk gestoken in het project “Cahier Tomelilla”.
Het auteurschap berust bij Caroline Voet. Rik van der Laan, die het
ontwerp van zijn oom uitwerkte, was mentor en stelde een aantal
prachtige tekeningen beschikbaar. De Stichting zet zich in met een
zeer actieve redactiecommissie, t.w. Rob de Carpentier, eindredacteur,
Gerhard Brüggemann en Babs Rentjes. Een van de doelstellingen van
de uitgave is de architectuurtheorie van Van der Laan herkenbaar
en herleidbaar te presenteren. Voor de realisering van deze uitgave
is inmiddels subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor
Architectuur.
Publicaties Van der Laan
Er is duidelijkheid gekomen over de auteursrechten van de boeken
“De Architectonische Ruimte” en “Vormenspel der Liturgie” van Hans van
der Laan. Deze rechten berusten inmiddels bij de Abdij in Vaals, waardoor
heruitgave van beide boeken komend jaar gerealiseerd kan worden.

Archief

Broeder Lambertus en Juliet Oldenburger werkten ook in 2011 gestaag
door aan het zeer omvangrijke archiefproject. Het afgelopen jaar is een
start gemaakt met de ordening en beschrijving van de correspondentie.
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Externe contacten

In het afgelopen jaar is de goede samenwerking met de Jan de Jong
Stichting en de Vriendenkring van de Roosenberg Abdij uit Waasmunster
verder versterkt.
Afgelopen jaar zijn er ook diverse lezingen en tentoonstellingen
geweest over Van der Laan en de Bossche School, waaraan leden van de
Vriendenkring hun medewerking verleenden:
• Studiedag over de publicatie van Michel Remery, “Mystery and
Matter”.
• Tentoonstelling en boekpresentatie in Oss over “Bossche School in
Oss” georganiseerd door Stichting Ontwerperskring Oss.
• Jan de Jongdag in Schaijk met een presentatie van Hilde de Haan over
het in voorbereiding zijnde Grote Jan de Jong project. Deze publicatie,
in samenwerking met Ids Haagsma, zal in 2012 verschijnen.

Website

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de vormgeving en inhoud van de
nieuwe, interactieve website. Naast Willem Noyons en Lukas Ruijs heeft
Tom Maas een belangrijke redactionele bijdrage geleverd. Jaap Dawson
heeft in 2011 de Engelstalige versie van de website verzorgd.
Aan de website is een belangrijk item toegevoegd, de mogelijkheid om
vragen aan de orde te stellen, waarop door een expertforum wordt
gereageerd. Op die manier groeit er een interessant platform waar kennis
kan worden gedeeld en uitgewisseld.
De website heeft ook een webwinkel met diverse producten, o.a. een
studenten abacus, een door Hans van der Laan ontworpen ampul en
diverse publicaties. Ook wordt het Alfabet in Steen van Dom Hans van
der Laan via de webwinkel aangeboden. In de toekomst zal het aanbod
van de webwinkel worden uitgebreid.

De toekomst

Voor de komende jaren heeft de Van der Laan Stichting nog veel plannen
en activiteiten die we willen realiseren. Hiervoor zal een bedrag van
gemiddeld € 40.000,- per jaar nodig zijn, een inkomstenstroom die we op
dit moment niet hebben.
De Stichting zal de komend jaar actief met fondsenwerving aan de slag
moeten. Wat betreft de Vriendenkring is er sprake van een duidelijke
groei. In 2011 zijn we van 160 naar een kleine 200 vrienden gegroeid.
Maar niet alleen financiën, ook menskracht is zeer welkom. Wij zoeken
nog leden, die zich actief willen inzetten in werkgroepen, waarbij wij met
name studenten willen oproepen lid van een werkgroep te worden.
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