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Beste Vrienden,

Van der Laandag

De coronapandemie heeft ons allen lang beperkt en we kijken uit naar een
fysieke ontmoeting en gedachtewisseling met onze Vrienden. Het
verheugt ons zeer om u bij deze uit te nodigen voor de Van der Laandag.
Deze zal worden gehouden op zaterdag 11 december 2021 tussen 11.00
en 16.00 uur. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging met
het programma en de locatie, maar noteert u het alvast in uw agenda.

Daarnaast zijn er een paar ontwikkelingen waarover wij u graag
informeren.

Abdij Roosenberg

Internationaal

Goed nieuws is dat Abdij Roosenberg in Waasmunster een nieuwe
bestemming heeft gevonden. Vanaf 1 september opent Abdij Roosenberg
weer haar deuren als zorgverblijf. Daarmee blijft de originele rol als
gasthuis bewaard en verwachten wij dat het gebouw in al zijn kwaliteiten
gerespecteerd zal worden. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.
(Bijlage online, zie deze nieuwsbrief op vanderlaanstichting.nl)
Het werk van Dom Hans van der Laan blijft internationaal de aandacht
trekken. Wij willen u graag wijzen op een nieuw verschenen boek over het
werk van Dom Hans van der Laan, geschreven door de Italiaanse architect
Nicola Panzini: Caratteri della costruzione sacra moderna. L'ordinario e
l'atemporale negli edifici di Hans van der Laan.
The book is a construction monograph concerns the work of monkarchitect Hans van der Laan. In particular, two religious buildings
designed by Van der Laan around 1970s – the Abbey at Vaals and Convent
at Roosenberg – were examined and critically analysed up to the technical
detail. In fact, the book includes archive documents, extensive
photographic sections illustrating the construction site process,
comparative drawings that explain the relationship between structural
forms and characters of the architectonic space. In order to show the
influences come from the ancient world, two chapters interweave the
Italian trips to Rome, Ostia, Pompeii and Herculaneum with next
theoretical and practical Van der Laan’s approach.
Dit boek is 2-talig, Engels en Italiaans en op de volgende websites online
te bestellen:
- amazon.it
- libroco.it
- Ibs.it
- paginasc.it
(Voor de links, zie deze nieuwsbrief online op vanderlaanstichting.nl)
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Ook zijn er inmiddels contacten met de Architectuur Triënnale in
Lissabon, waar men in 2022 aandacht wil geven aan het werk van Dom
Hans Van der Laan. Biennialfoundation.org
(Zie ook hiervoor de online nieuwsbrief)

Wens en groet

Met deze goede berichten wensen wij u allen een prettige en onbezorgde
zomer en hopen u daadwerkelijk te kunnen ontmoeten op 11 december.
Met vriendelijk groet
het bestuur van de Van der Laan Stichting.

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

Abdij Roosenberg in Waasmunster | © Coen van der Heiden
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