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Inleiding
In dit verslag over het jaar 2009 wil het bestuur de ontwikkeling van de activiteiten
toelichten en toetsen aan het activiteitenplan van het afgelopen jaar.

Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2009 een 7-tal keren vergaderd op diverse locaties in
het land. Het doet ons genoegen dat we kunnen melden dat het DB is uitgebreid
met Lukas Ruijs waarmee het DB uit 6 leden bestaat.
Ook het Algemeen Bestuur is het afgelopen jaar uitgebreid. Toegetreden is Willem
Noyons en wij zijn blij met zijn actieve bijdrage in de periode dat hij lid is van het
Bestuur. Ook zijn we verheugd met de toetreding van Broeder Lambertus Moonen
OSB als lid van het Algemeen Bestuur en tot op heden waarnemend lid.
Het Bestuur is verheugd dat de beoogde uitbreiding en verjonging van het Bestuur
is gerealiseerd en is voornemens dit het komend jaar te continueren.
In het Comité van Aanbeveling zijn geen wijzigingen opgetreden.
Op 9 januari heeft de tweede Van der Laan dag plaatsgevonden. Een 70-tal
vrienden waren te gast bij het SintLukas college in Boxtel. Zij werden welkom
geheten door Walther Tibosch, voorzitter van het College van Bestuur en namens
het Bestuur van de Van der Laan Stichting door de dag-voorzitter Babs Rentjes. De
activiteiten van 2008 evenals de plannen voor 2009 werden toegelicht door de
voorzitter Harry van Beek. Lezingen werden gehouden door Dr Ir Michel Remery pr.
getiteld Mysterie en materie, over de relatie tussen liturgie en architectuur in het
denken van Dom Hans van der Laan. Dr Marinke Steenhuis hield een lezing over
Pieter Buijs getiteld Maken en Laten. Aan het eind van de bijeenkomst werd de
eerste Van der Laan penning door Leo Tummers, als voorzitter van de commissie,
uitgereikt aan de heer Engelberts voor zijn verdienste en bijdrage aan het werk van
Dom Hans van der Laan. Het Bestuur ziet de Van der Laan dag als ontmoetingsmogelijkheid voor de Vrienden en ziet ook de inhoudelijke bijdrage als een
belangrijke drager om jong en oud te interesseren voor het gedachtegoed.

Sponsoring en financiën
Evenals in het afgelopen jaar is in 2009 met wisselend succes getracht fondsen aan
te boren voor de diverse projecten. De bijdrage in natura van Océ in de vorm van
het drukken van Thematismos is ook dit jaar gecontinueerd.
Voor de financiering van het archiefproject zijn contacten gelegd die mogelijk tot
een bijdrage in 2010 kunnen leiden, waardoor dit project weer een stap verder kan
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worden gebracht. In 2007 werden toezeggingen van ieder € 11.000,= ontvangen van
het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds.
De belangrijke financieringsbron blijven de contributies van de Vrienden en
donaties van geïnteresseerden. Dit geeft de Stichting een geldstroom die de
lopende uitgaven ten behoeve van secretariaat en bestuur mogelijk maakt. De
gestage groei van het aantal Vrienden geeft de Stichting een steviger basis.
Het tweede project waar de Stichting het afgelopen jaar fondsen voor geworven
heeft is de heruitgave van Het Plastisch Lexicon gecombineerd met Gebouwen van
het Plastische Getal door Hilde de Haan en Ids Haagsma. Naast de vorig jaar
toegezegde subsidies van het Stimuleringsfonds voor Architectuur van € 5000,=, het
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant van € 5.000,= en het Prins Bernhard
Cultuurfonds Limburg van € 2.500,= zijn dit jaar subsidies ontvangen van de
Provincie Noord-Brabant van € 10.000,= en de Gemeente `s-Hertogenbosch van €
1500,=. Daarnaast zijn er ruim 300 inschrijvingen op de luxe editie ontvangen
waardoor de uitgave mogelijk is geworden. In het begin van 2010 zal deze uitgave
verschijnen.

Archief
Een aantal jaren geleden is begonnen met de inventarisatie en beschrijving van het
archief van Dom Hans van der Laan, onderdeel van het archief van de
Kloostergemeenschap Benedictusberg in Vaals. Dit werk wordt met veel zorg en
toewijding uitgevoerd door Broeder Lambertus Moonen, hij wordt daarbij
ondersteund door Juliet Oldenburger. Deze werkzaamheden worden verricht in het
kader van een werkplan opgesteld door Mariet Willinge. De verwachting is dat deze
werkzaamheden nog enige tijd in beslag zullen nemen. Ook zal een begin worden
gemaakt met de beschrijving van de gedigitaliseerde tekeningen door Sander van
Daal, kunsthistoricus. Met de kloostergemeenschap zijn inmiddels principe
afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van de gedigitaliseerde
informatie. Dit jaar zijn ook nieuwe bronnen aangeboord voor de verdere
subsidiëring van het archiefproject.

Onderzoek en onderwijs
Het gastdocentschap van Dick Pouderoijen aan de TU in Delft is in de loop van dit
jaar helaas beëindigd door bezuinigingsmaatregelen. Dick is gestart als docent aan
de BNA in Amsterdam en verzorgde opnieuw een cursus aan de Radboud
Universiteit, HOVO in Nijmegen. In Gent werkt Carolien Voet aan een
promotieonderzoek aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst.
Het afgelopen jaar zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld om het medium internet
actief te gaan inzetten voor onderzoek en onderwijs, waarbij gedacht wordt aan
het opzetten van een forum van experts. Willem Noyons, Lukas Ruijs en Tom Maas
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vormen samen met Dick Pouderoijen een werkgroep, die hier vorm en inhoud aan
gaan geven alsmede gaan zoeken naar de benodigde financiering.
De vorig jaar door Dick Pouderoijen, Titus Berntsen en Joost Schrijnen
geformuleerde onderzoeksvoorstellen en –richtingen met betrekking tot
stedenbouw en architectuur hebben, mede door het lastige economische klimaat,
nog niet geleid tot een concrete invulling in de vorm van een promotieplaats of
leerstoel.

Vriendenkring
De activiteiten van de Vriendenkring hebben dit jaar in het teken gestaan van het
geslaagde bezoek van een 40-tal Vrienden aan het klooster Mariavall in Tomelilla,
Zweden. Centraal stond het thema Van der Laan en Thematismos in Zweden. Deze
reis is mogelijk geworden door de inspanningen van de organisatoren Babs Rentjes,
Gerhard Brüggemann en Rob de Carpentier. Het streven is een Cahier Mariavall
Tomelilla te publiceren.
In september is de vierde Nieuwsbrief in digitale vorm verzonden naar alle
Vrienden.
Op 24 oktober heeft een delegatie van het Dagelijks Bestuur een vruchtbare
bijeenkomst gehad met de werkgroep Vrienden in Amsterdam. Hierbij is de
afspraak gemaakt elkaar met een zekere regelmaat te ontmoeten.
Ook dit jaar is een dubbelnummer van het blad Thematismos uitgebracht, waarin
artikelen over de Wijnbergkerk (1961/69) te Wevelgem van Nico van der Laan en
Jozef Lietaert, waarvoor dom Hans van der Laan het concept leverde en over de
rendering van de schetsen voor een kerk in Bellefontaine te Martinique (1962).
Daarmee is een derde boeiende publicatie toegevoegd aan de dubbelnummers Het
huis Naalden en Dom Hans van der Laan in Waasmunster.

Overige zaken
Het initiatief Bossche School heeft een vervolg gekregen in een aantal gesprekken
waarbij vertegenwoordigers van het Bosch Architectuur Initiatief, de Jan de Jong
Stichting, de Van der Laan Stichting, het City Change Center in Den Bosch en het
Noord Brabants Museum voornemens zijn samen te werken om de kennis over de
Bossche School te bevorderen door publicaties, audiovisuele presentaties en
tentoonstellingen.
De Van der Laan Stichting heeft een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling
Steven Aalders verbindt… Morton Feldman en Dom Hans van der Laan, die
plaatsvond van 22 september t/m 29 november in het Mondriaanhuis te Amersfoort.
De Stichting stelde o.a. fotomateriaal ter beschikking. Dick Pouderoyen verzorgde
in het kader van deze tentoonstelling op 25 oktober een lezing in Kunsthal Kade in
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Amersfoort, waarbij hij inging op het werk van Van der Laan en zijn fascinatie voor
de relatie tussen architectuur en muziek.
Op 3 december vond in het Architectuur Centrum Nijmegen de presentatie plaats
van het boekje over Cees Pouderoyen, architect en stedenbouwkundige in dienst
van de wederopbouw. Het boekje, geschreven door Leon van Meijel, verscheen in
de reeks Nijmeegse Architecten. Dr Ir Leo Tummers ging inhoudelijk in op deze
publicatie. Aan deze uitgave was een tentoonstelling gekoppeld over het werk van
Cees Pouderoyen in het ACN te Nijmegen. De Van der Laan Stichting verleende haar
steun aan deze uitgave.

Het afgelopen jaar is er wederom veel tot stand kunnen komen dankzij de inzet
van velen, die ieder op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan activiteiten en de
verdere ontwikkeling van de Van der Laan Stichting.
Onze dank gaat uit naar de sponsoren, die het mede mogelijk maakten de
verschillende projecten op te starten en verder tot ontwikkeling te brengen:
VSBfonds – Prins Bernhard Cultuurfonds (Noord Brabant & Limburg) – Océ – Redevco
– Stimuleringsfond Architectuur – Bouwfonds – SintLucas

Secretariaat Van der Laan Stichting – Kerkplein 14 - 6578 AN Leuth – 024-3236103
vanderlaanstichting@planet.nl
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