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Eind 2012 is Harry van Beek afgetreden als voorzitter van het Algemeen
en Dagelijks Bestuur. Tijdens zijn achtjarig voorzitterschap heeft hij de
Stichting met groot enthousiasme geleid en velen weten te inspireren om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en voortgang van projecten,
waarbij de beschrijving en ontsluiting van het Archief zijn speciale
aandacht had. Ook heeft hij de hierna vermelde werkgroepen opgericht
die zich aan afzonderlijke taken wijden.
Tijdens de Van der Laan dag op 11 januari 2013 is afscheid van Harry
genomen. Hij blijft als lid van het Algemeen Bestuur verbonden aan de
Stichting. In de opvolging is bij het verschijnen van dit verslag nog niet
voorzien. Titus Berntsen, penningmeester, heeft het voorzitterschap ad
interim op zich genomen.

Dick Pouderoyen heeft na elf jaar zijn functie bij het Dagelijks Bestuur
neergelegd. Hij is vanaf de oprichting betrokken geweest bij de 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. Ook zal Dick lid blijven van het
Algemeen bestuur.
Caroline Voet heeft zijn taak als voorzitter van de werkgroep Onderwijs
en Onderzoek overgenomen.
van der laandag

Op 20 januari vond de Van der Laan dag plaats in SintLucas in Boxtel.
Wij mochten weer ruim 90 vrienden en relaties verwelkomen.
De werkgroep Vrienden had een programma samengesteld met bijdragen
uit de ‘eigen gelederen’.
Hugo Heijker gaf een voordracht getiteld ‘Analogia: Vitruvius en Dom
Hans van der Laan’.
Hilde de Haan hield een lezing over het grote Jan de Jong project, ‘Jan de
Jong: pionier van het plastische getal’.
Rob de Carpentier en Caroline Voet gaven een presentatie over de in
ontwikkeling zijnde publicatie over het klooster in Tomelilla. Voorts
presenteerde Willem Noyons de nieuwe website van de Van der Laan
Stichting.
In de ontvangstruimte had Bea Burggraaf een expositie ingericht van
haar weefwerk Weefsels in plastische harmonie. Na afloop was er een
samenzijn met winterbuffet in restaurant Molenwijk.
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VAN DER LAAN
STICHTING
studiekring

werkgroepen

communicatie en
website

onderzoek en
onderwijs

publicaties

De studiekring Amsterdam heeft in een twaalftal bijeenkomsten van
gedachten gewisseld over onderwerpen uit de theorie en het werk van
Van der Laan. Meermalen werden gastsprekers uitgenodigd.
In het jaar 2012 zijn de werkgroepen aan de slag gegaan. In dit verslag
wordt een overzicht gegeven van de realisering en voortgang van de
plannen.
Er blijft behoefte aan versterking van de werkgroepen en betrokkenheid
vanuit de Vriendenkring.
Het afgelopen jaar is de website volledig operationeel geworden.
Jaap Dawson heeft voor de Engelse vertaling zorg gedragen.
Het onderhoud van de site is in handen van Jos van der Laan, Roodvos
Web & Design. De webwinkel wordt verzorgd door Willem Noyons.
De leden van de werkgroep, Caroline Voet, Dick Pouderoyen en Arnoud
Geux, zijn allen druk bezig met hun promotieonderzoek. Daarnaast
hebben zij kans gezien om lezingen, cursussen en rondleidingen te geven
en publicaties te verzorgen.
•	In het Jan de Jong huis in Schaijk vond op 28 mei onder grote
belangstelling de presentatie plaats van het boek Gebouwen van Jan de
Jong, pionier van het Plastische Getal, van Hilde de Haan en Ids Haagsma.
Dit boek portretteert leven en werken van architect Jan de Jong. Het
werpt ook een nieuw licht op de Bossche School en geeft en passant een
verrassend beeld van de architectuur tussen 1945 en 2000.
•	In september verscheen Dom Van der Laan in Waasmunster, Hilde de
Haan en Ids Haagsma, met teksten van Caroline Voet, Dick Pouderoyen
en Henri Raemdonck.
•	Door de inzet van Willem Noyons en de abdij in Vaals zijn heruitgaven
gerealiseerd kunnen worden van de boeken van dom Hans van der Laan:
De Architectonische Ruimte, verkrijgbaar in een gebonden editie en een
studentenuitgave, en Vormenspel der liturgie.
Beide boeken zijn verkrijgbaar via de webwinkel en in 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 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 en zal naar verwachting medio 2013 verschijnen.
Deze publicatie komt tot stand met subsidie van het Stimuleringsfonds
voor Architectuur.
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Br. Lambertus Moonen en Juliet Oldenburger zetten het werk voort aan
de beschrijving van het omvangrijke archief van dom Hans van der Laan
in de abdij Sint Benedictusberg. Het archief is in 2012 aangevuld met geschriften van Rozemarijn van der Does de Willebois en de briefwisseling
van Hans van der Laan met zijn broer Nico.
Mark Evers is inmiddels ver gevorderd met het digitaal beschrijven van
het tekeningenarchief. In 2013 zullen de beschrijving van het archief en de
tekeningen via internet toegankelijk gemaakt worden.

internationaal

De kloosters in Vaals en Waasmunster ontvangen veel bezoekers uit
binnen- en buitenland, die geïnteresseerd zijn in het werk van Dom Van
der Laan. Onder andere via de gastenboeken van de kloosters in Vaals en
Waasmunster is een lijst opgesteld van anderstalige bezoekers en geïnteresseerden. Zij zijn per e-mail geattendeerd op de Engelstalige versie van
de nieuwe website.

Financien en
fondswerving

Het blijft een voortdurend zoeken naar financiële bronnen om onze
ambities tot uitvoering te kunnen brengen, wat niet gemakkelijk is in het
huidige tijdsbestek. De bijdragen uit de Vriendenkring vormen het financieel fundament van onze Stichting. Subsidies, legaten en sponsorgelden
blijven nodig voor het realiseren van onze plannen.

vriendenkring

•	Excursie Zeeuws-Vlaanderen
Op 29 september vond de excursie voor de vrienden plaats naar
Zeeuws-Vlaanderen. Een gezelschap van 25 vrienden vertrok vanuit
Breda 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 lunch vertrok het
gezelschap in de middag naar Sint Jansteen, waar Martin Polspoel en
zijn echtgenote ons gastvrij ontvingen en rondleidden in hun bijzondere
woning Imma Summis, een ontwerp van Walter Lockefeer.

•	In november verscheen een Nieuwsbrief in digitale vorm.
•	Plannen worden uitgewerkt voor een campagne om jonge mensen deelgenoot en enthousiast te maken voor het gedachtegoed van dom Hans
van der Laan middels een film, een prijsvraag en het actief bezoeken
van universiteiten en hogescholen.
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Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 tweemaal vergaderd, samen met de
voorzitters van de werkgroepen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast 3 x
bijeen geweest.
De leden en de Vrienden vormen het onmisbare fundament van de Stichting. Het vergt veel tijd en inzet om de communicatie op peil te houden,
publicaties het licht te doen zien, vriendenprogramma’s samen te stellen
en ideeën vorm te geven.
Het Bestuur spreekt dan ook zijn waardering en dank uit voor het vele
werk dat door de leden van de werk- en studiegroepen wordt verzet en
hoopt dat de activiteiten ook in 2013 onverminderd worden voortgezet.
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