VAN DER LAAN STICHTING

VERSLAG 2006

Inleiding
In de Nieuwsbrief van december 2006 heeft u een overzicht gekregen van de activiteiten van
de Van der Laan Stichting in het afgelopen jaar.
In dit verslag wil het bestuur aandacht besteden aan de ontwikkeling van die activiteiten in het
licht van de plannen voor 2006, zoals opgesteld in het najaar van 2005 en waar relevant, dit
nader toelichten.
Bestuur
Het DB heeft het afgelopen jaar 9 keer vergaderd. De samenstelling is eind 2006 op een aantal
plaatsen anders dan aan het beging van het jaar. Titus Berntsen heeft de functie van
penningmeester van Wick Bannenberg overgenomen. Deze heeft de Bossche School in zijn
portefeuille genomen. Theo Malschaert heeft te kennen gegeven zich te willen concentreren
op het opzetten van een studiekring in de regio Rotterdam en heeft besloten zich uit het DB
terug te trekken en in het AB actief te zijn. Harry van Beek zal voorlopig de werkgroep
Archief voorzitten.
Het voornemen om 3 x per jaar met het AB te vergaderen is in 2006 niet gelukt. De realisatie
van de sponsorpresentatie heeft meer tijd gekost dan voorzien, waardoor de geplande
vergadering in december naar januari 2007 werd verschoven. Het voornemen om ook over
inhoudelijke thema’s in het AB van gedachten te wisselen is opgepakt. Een eerste discussie
vond plaats over de maatschappelijke relevantie van Hans van der Laan.
Het Comité van Aanbeveling is in 2006 éénmaal bijeen geweest. De samenstelling is het
afgelopen jaar gewijzigd. Toegetreden zijn vier leden: Dr M.W. van Boven, Algemeen
Rijksarchivaris Nationaal Archief, Prof. dr N.J.M. Nelissen, voorheen lid van het AB,
Ing. J.W. van Schooten, voorzitter BNA en opvolger van Kees van der Hoeven, Prof. Ir J.
Coenen, architect en hoogleraar TU Delft. Wij namen afscheid van Aaron Betsky, directeur
NAi. In het voorjaar zal het bestuur contact opnemen met zijn opvolger Ole Bouwman.
Sponsoring en financiën
De sponsoring van Rabo Vastgoed in 2006 heeft het mogelijk gemaakt een sponsorpresentatie
te maken en te starten met de voorbereidingen voor de website. De informatie van deze
presentatie is ook te gebruiken voor andere communicatie-doeleinden van de stichting.
Het financieel verslag over 2006 vindt u als bijlage bij dit verslag.
Helaas zijn we er niet in geslaagd om de sponsorpresentatie in het najaar van 2006 te
realiseren, met als gevolg dat het bezoeken van de sponsoren naar begin 2007 is verschoven.
Naast de bedrijvensponsoring zijn we in 2006 begonnen met een inventarisatie van
beschikbare en relevante fondsen, daarbij geadviseerd door de heer Philip Houben, oudburgemeester van Maastricht.
Als derde bron van financiering wil het bestuur een brede groep benaderen voor een beperkte
bijdrage. Gedacht wordt aan BNA leden met een bijdrage van bijvoorbeeld € 25 per jaar.
Archief
Het archief, dat zich grotendeels in de Abdij St. Benedictusberg te Vaals bevindt, is eigendom
van de kloostergemeenschap en wordt met veel zorg en toewijding beheerd door broeder
Lambertus. De werkgroep, bestaande uit Theo Malschaert, Mariet Willinge en Cirsten
Hermsen, stelt zich als doel ondersteuning te geven aan de archiefwerkzaamheden. In 2006 is
een advies uitgebracht aan de kloostergemeenschap door Prof. dr Frank Keverling Buisman,

1

voormalig conservator van het Gelders Archief. Hierin is een inventarisatie van de te
ondernemen stappen en activiteiten aangegeven en realisatie daarvan zal in nauw overleg met
de kloostergemeenschap en in het bijzonder met broeder Lambertus geschieden.
In 2006 is ook een vervolg gegeven aan de gesprekken over auteursrechten en intellectueel
eigendom tussen de stichting en de kloostergemeenschap, vertegenwoordigd door prior Pater
Touw. Door omstandigheden kon dit eind vorig jaar nog geen vervolg krijgen.
De stichting was in de gelegenheid 32 waardevolle foto’s van Huis Naalden te verwerven.
Deze zullen aan de abdij in Vaals in bruikleen worden afgestaan.
Onderzoek en Onderwijs
In het afgelopen jaar zijn goede contacten ontwikkeld met de TU Delft bij de leerstoel van
Prof. dr Jo Coenen. Dit heeft geresulteerd in academische gastvrijheid voor Dick Pouderoyen
en het geven van gastcollege’s aan 4e jaars studenten. Daarnaast heeft hij een bijdrage
geleverd aan het Studium Generale van de Universiteit van Nijmegen over dom Hans van der
Laan en een cursus verzorgd bij het Hovo over het plastisch getal. De contacten met de
Universiteit van Gent zijn geïntensiveerd, resulterend in een promotieplaats over de theorie en
het werk van Hans van der Laan.
Wij zijn verheugd met deze ontwikkelingen, maar constateren tevens dat verbreding en
verdieping van de onderzoeks- en met name de onderwijsactiviteiten meer menskracht en
ondersteuning van de werkgroep noodzakelijk maakt.
Vriendenkring
De Vriendenkring telt ongeveer 150 leden en heeft een aantal doelstellingen, waaronder het
jaarlijks organiseren van een excursie en een lezing. In het afgelopen jaar is een bezoek aan de
tentoonstelling van Jan Noyons in het Catharijneconvent te Utrecht georganiseerd, dat heeft
plaatsgevonden op 6 januari 2007.
De Vriendenkring is ook de initiatiefnemer van de uitgave van het blad Thematismos, dat in
principe 2 x per jaar verschijnt. Het blad is gewijd aan onderwerpen in relatie tot het
gedachtegoed van Hans van der Laan. In maart 2006 verscheen het vijfde nummer. In 2007
zal het eerste themanummer van Thematismos verschijnen.
Tenslotte is de Vriendenkring in 2005 gestart met de studiekring Amsterdam, die ook in 2006
actief is geweest. Besloten is om m.i.v. 2006 een Nieuwsbrief te verspreiden om vrienden en
geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en activiteiten van de stichting.
In december is het eerste exemplaar van deze Nieuwsbrief verschenen als co-productie van de
Vriendenkring in de persoon van Babs Rentjes en het secretariaat, Els Berntsen. Het is de
bedoeling ieder half jaar een Nieuwsbrief het licht te doen zien, waarschijnlijk in de toekomst
verzonden via e-mail.
Werkgroep Bossche School
In de loop van 2005 is er contact geweest met de Jan de Jong Stichting om te onderzoeken of
er mogelijkheden waren voor samenwerking, met name op het terrein van de Bossche School.
Namens de Van der Laan Stichting zijn Wick Bannenberg, Leo Tummers en Frans Ruys
hierbij betrokken. Uit recente gesprekken met ondermeer de voorzitter van de Jan de Jong
Stichting en de Stichting Centrum voor de Bossche School is duidelijk geworden, dat met
name de Jan de Jong Stichting in het afgelopen jaar de nodige energie en aandacht heeft
gevraagd. Het idee om samenwerking op het gebied van de Bossche School te realiseren is
nog steeds actueel en zal in 2007 een vervolg krijgen.
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Algemeen
Naast bovengenoemde activiteiten verwijzen wij graag naar de Nieuwsbrief waarin u meer
informatie kunt vinden over:
- contacten met de werkgroep die bezig is met de voorbereiding van het Jaar van het
Religieus Erfgoed, waarvan Hans van der Laan contactpersoon is namens de stichting;
- herdruk van het Cahier Vaals, samengesteld door Joke en Leo Tummers en bij de abdij
in Vaals te verkrijgen
- werkzaamheden aan het interieur van de abdijkerk te Vaals, begeleid door Dick
Pouderoyen.

HvB, jan. 07
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