VAN DER LAAN STICHTING

JAARVERSLAG 2010

Inleiding
In het verslag van het jaar 2010 wil het bestuur de ontwikkelingen van de
activiteiten toelichten en toetsen aan de plannen voor het verslagjaar.

Bestuur
Het afgelopen jaar heeft het Dagelijks Bestuur een 6-tal keren vergaderd op
verschillende locaties in het land. De samenstelling van het DB is in 2010
ongewijzigd gebleven en bestond uit 6 leden, Harry van Beek, voorzitter, Els
Berntsen, secretaris, Titus Berntsen, penningmeester, Lukas Ruijs, Dick Pouderijen,
Babs Rentjes.
Ook het Algemeen Bestuur evenals het Comité van Aanbeveling is in 2010
ongewijzigd gebleven. Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 vergaderd op 29 mei in
Breda.
In het verslagjaar zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de organisatie van
de Stichting meer slagkracht te geven. Daarbij worden werkgroepen voor diverse
groepen activiteiten geformeerd, met de intentie deze ruimte en
verantwoordelijkheid te geven voor de aan de werkgroep toebedeelde activiteiten.
Het DB heeft daarin een coördinerende rol en het AB een beleidsbepalende en
toetsende verantwoordelijkheid.
Op 15 januari 2010 vond de 3e Van der Laan dag plaats waarbij we wederom te gast
waren in SintLucas te Boxtel. Er was een boeiend programma samengesteld met
lezingen van Arnoud Geux over de Wijnbergkerk in Wevelgem, Coen van der Heiden
met een inleiding aan de hand van een rendering van het prijswinnend, maar nooit
uitgevoerde ontwerp van Dom Hans van der Laan voor een kerk in Martinique en
van b0b van Reeth, die zijn architectuurvisie gaf over twee ontwerpen, waaronder
het ontwerp van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.
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Het Bestuur hoopt de Van der Laan dag als ontmoetingsmogelijkheid voor de
Vrienden te kunnen blijven continueren.

Sponsoring en financiën
Het jaar 2010 werd met een positief saldo van € 51,-- afgesloten. Daarmee waren
de inkomsten en uitgaven in balans. De operationele kosten, in hoofdzaak bestuursen secretariaatskosten, de uitgave van Thematismos en de vriendenactiviteiten,
worden voor het grootste deel gedekt uit de jaarbijdragen van de Vrienden van de
Van der Laan Stichting. Daarnaast lopen de door de Stichting geïnitieerde projecten
via de administratie van de Stichting, waarvoor separaat dekking moet worden
gevonden.
Evenals vorig jaar is de fondsenwerving met wisselend succes verlopen. Helaas is de
bijdrage van Océ in de vorm van het drukken van Thematismos aan het eind van
het jaar beëindigd. We zijn verheugd dat de Stichting Stokroos een bijdrage heeft
gegeven waardoor we in staat zijn om een interactieve website te ontwikkelen om
daarmee ook een jongere generatie kennis te kunnen laten maken met het
gedachtegoed van Dom Hans van der Laan.
Daarnaast is de financiering van de twee projecten, te weten archiefbeschrijving
en uitgave van het boek Gebouwen van het Plastische Getal verzekerd en
overeenkomstig de gemelde bedragen in het jaarverslag 2009. Voor het
archiefproject is daarnaast een subsidie ontvangen van de Stichting Sint Jacobs
Godshuizen in Haarlem.
De belangrijkste financieringsbronnen blijven contributies van de Vrienden en
donaties van geïnteresseerden. Een verdere groei van het aantal Vrienden is
daarom van groot belang om de reguliere uitgaven van de Stichting te kunnen
bekostigen.
De realisering van nieuwe projecten zal alleen ter hand kunnen worden genomen
wanneer de Stichting in staat is hiervoor nieuwe subsidie- en sponsorbronnen aan
te boren.

Archief
In het afgelopen jaar is het eerste deel van het archiefproject afgerond waarbij
een deel van het archief is geïnventariseerd en beschreven evenals een deel van de
gedigitaliseerde tekeningen. Op de Van der Laan dag in 2011 hebben de heer
Lambertus Moonen OSB en Juliet Oldenburger een presentatie gegeven van deze
inventarisaties.
De Stichting staat nu voor de uitdaging om het vervolg ter hand te nemen en
hiervoor financieringsbronnen te vinden.
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Onderzoek en Onderwijs
De initiatieven van het afgelopen jaar om het medium internet actief in te zetten
voor onderzoek en onderwijs, door het opzetten van een expertforum, zijn in 2010
verder ontwikkeld. Mede door een subsidie van de Stichting Stokroos en de inzet
van Willem Noyons, Lukas Ruijs en Tom Maas is het mogelijk geweest met de opzet
en bouw van deze website te beginnen.
Op 9 oktober is het boek Gebouwen van het Plastische Getal, een lexicon van de
‘Bossche School’ van Hilde de Haan en Ids Haagsma verschenen. Een belangrijke
gebeurtenis voor de Stichting omdat met deze publicatie een uitstekend overzicht
is verkregen van de betekenis van het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan
voor de architectuur in Nederland. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door
fondsenwerving door de Van der Laan Stichting en de intekening op de luxe editie
van veel van de Vrienden van onze Stichting.
Evenals vorig jaar gemeld, is de Stichting er nog niet in geslaagd middels een
promotieplaats of leerstoel tot een concrete invulling te komen voor verder
onderzoek met betrekking tot stedenbouw en architectuur.

Vriendenkring
De jaarlijkse excursie voor de Vriendenkring op 9 oktober ging naar Den Bosch en
stond in het teken van de Bossche school gebouwen het Sint Janslyceum en de
nabij gelegen Sint Lucaskerk. De deelname was uitstekend en tijdens de lunch
heeft het Bestuur haar dank kunnen uitspreken aan de vertrekkende
werkgroepleden André Dam, Ronald Merlin, Gerhard Brüggemann, Rob de
Carpentier, Juliet Oldenburger en Babs Rentjes voor hun inzet en bijdrage aan het
realiseren van de vele interessante Vrienden excursies vanaf 2003.
Het Bestuur is verheugd dat Lukas Ruijs, Arnoud Geux en Els Berntsen dit willen
voortzetten en dat Ruud van Putten zijn bijdrage wil continueren.
In september is de vijfde Nieuwsbrief verschenen.
De publicatie van Thematismos is door het vele werk aan het archief en het boek
van Hilde de Haan en Ids Haagsma in 2010 niet gerealiseerd. Het Bestuur betreurt
dit, zij het met begrip voor de situatie. We zien Thematismos als een tijdschrift
van hoge kwaliteit en een belangrijk communicatiemedium met de Vrienden. We
zijn verheugd te kunnen melden dat de redactie inmiddels is uitgebreid met Hugo
Heijker.
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Overige zaken
De studiegroep Amsterdam, inmiddels bestaande uit 11 leden, heeft Het
Vormenspel der liturgie bestudeerd. In het oosten van ons land is, onder leiding
van Peter Pontier, een tweede studiegroep van start gegaan.
Er is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de samenstelling van het Cahier
Tomelilla door Rob de Carpentier, Gerhard Brüggemann en Babs Rentjes, met
belangrijke inhoudelijke bijdragen van Rik van der Laan en Caroline Voet.
In het najaar is het verschijnen van het ‘Alfabet in Steen’ in gedigitaliseerde vorm
in 2011 aangekondigd, een prachtig initiatief van Atelier Willem Noyons.
Het afgelopen jaar is veel tot stand gekomen dankzij de inzet van vele Vrienden en
betrokkenen zonder wie dit niet mogelijk was geweest. Onze dank voor hun
bijdrage, alsmede aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan het
omvangrijke Archiefproject, de uitgave Gebouwen van het Plastische Getal, de
nieuwe website en het faciliteren van de Van der Laan dag.
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