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Beste vrienden,
Als nieuw bestuur zitten we vol nieuw elan en we hadden natuurlijk graag
iedereen live ontmoet op een Van der Laandag. Het is jammer dat dit niet
mogelijk was in 2020. Ook een bijeenkomst met onze nieuwe Raad van
Advies kon helaas niet doorgaan.
Binnen het bestuur zitten we gelukkig niet stil. In onze vorige nieuwsbrief
berichtten wij over de voornemens van het nieuwe bestuur en het kost
natuurlijk tijd om dat ook om te zetten in concrete daden.
We willen u een inkijkje geven in waar we mee bezig zijn en een doorkijk
naar de zaken waar we het komende jaar aandacht aan willen schenken.
Dat doen we aan de hand van de drie hoofdlijnen die we in onze vorige
nieuwsbrief benoemd hebben.

I - Archivering en behoud

II - Inspiratie en verdieping

Een live bezoek aan het klooster heeft ons ervan overtuigd dat de
geschriften, tekeningen en maquettes nog steeds in zeer goede handen
zijn van Broeder Lambertus. De archivering ervan is echter een
arbeidsintensief proces, tot op heden grotendeels in handen van Juliet
Oldenburger. Zij richt zich nu in eerste instantie op het maken van een
overzicht van het archief, dat we toegankelijk gaan maken via onze
website. Daarna ontwikkelen we samen met de archiefcommissie een plan
van aanpak voor de verdere archivering. Hiervoor zal externe ondersteuning nodig zijn.
We onderzoeken momenteel ook samen met het klooster of het
mogelijk is om de door Dom Hans Van der Laan ontworpen gebouwdelen
op de monumentenlijst te plaatsen. De eerste signalen van de Rijksdienst
zijn gunstig.

Het navolgende citaat inspireert ons hierbij:
,,Ik wacht op dingen die helemaal niet meer lijken op wat ze nu
‘Bossche School’ noemen. In principe is mijn theorie universeel toepasbaar,
de begindelen zijn te algemeen om zich aan een bepaalde manier van
bouwen te hechten. Ik ben benieuwd wat volgende generaties met hun
eigentijdse opvattingen zullen maken met mijn theorie.’’
citaat dom Hans van der Laan, genoteerd door Hilde de Haan

Teske van Royen en Manou Huijbregts starten binnenkort met een aantal
interviews als onderdeel van een reeks. Doel hiervan is om te ontdekken
hoe het werk van Dom Hans Van Der Laan leeft.
Doet zijn werk en theorie er nog toe? Welke rol speelt zijn gedachtegoed
anno 2020? Inspireert het jongere generaties? Wij zullen deze interviews
steeds bundelen als drieluik en deze publiceren in de nieuwe
Thematismos en op onze website. Daarbij plaatsen we telkens drie
bijzondere karakters naast elkaar.
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Bob Custers en Frans Ruys hebben het initiatief genomen om de
toepassing van het Plastische Getal toegankelijk te maken voor jongere
generaties. Wij willen dit in eerste instantie doen in de vorm van een reeks
workshops met als werktitel “Van der Laan Labs”, oftewel een plek van
onderzoek en experiment. Wij zullen daarbij zeker binnenkort een beroep
doen op de kennis en kunde die er is binnen de stichting. Dit sluit goed
aan op de doelen van het nieuwe bestuur.

III - Verbreding en informatie

Om ons trouwe publiek te informeren en een nieuw publiek aan te
trekken is onder andere het hebben van een goede website tegenwoordig
essentieel. De huidige website bestaat al weer tien jaar en verdient
onderhoud. Deze gaan we inhoudelijk in ieder geval zo spoedig mogelijk
up-to-date maken. Momenteel onderzoeken we of we het huidige
platform blijven gebruiken en verder uitbreiden, of dat wellicht een
compleet nieuwe website beter past bij de huidige missie van het bestuur.
Daarnaast bekijken we hoe we door middel van social media onze
doelgroep kunnen bereiken.
De Van der Laandag willen we inrichten als een plek van kritische reflectie
op hedendaagse vraagstukken rondom gebouwen en gedachtegoed. In
2021 willen we een Van der Laandag organiseren met als onderwerp hoe
om te gaan met de transformatie van naoorlogse monumentale gebouwen.
Dit zijn vaak prachtige weerbarstige gebouwen als kerken,
gemeentehuizen en kantoorgebouwen opgetrokken in baksteen, klassiek
van beeldtaal en vaak gesloten van karakter. Transformatie van deze
gebouwen is een uitdagende opgave en leidt tot interessante dilemma’s.
We zitten in de donkere dagen van het jaar en corona maakt het er niet
makkelijker op voor ons allen. 2020 heeft ons teruggeworpen op de basis,
de essentie. Het denken van Dom Hans van der Laan kan juist hierin
inspirerend zijn.
Graag geven we daar in 2021 met uw steun verder invulling aan.
Wij wensen u een gelukkig en gezond 2021
namens het bestuur van de Van der Laan Stichting.

Teske van Royen
Haico Kroep
Coen van der Heiden
Manou Huijbregts
Leo Versteijlen
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