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Inleiding
In dit verslag wil het Bestuur de ontwikkelingen van de activiteiten van de Van der
Laan Stichting in 2007 nader toelichten en toetsen aan het Activiteitenplan van het
afgelopen jaar.

Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2007 in totaal 7 keer vergaderd op diverse locaties in
het land. De samenstelling is gedurende het afgelopen jaar gewijzigd. Wick
Bannenberg heeft afscheid genomen als lid van het Stichtingsbestuur. Hans van der
Laan heeft te kennen gegeven actief te willen zijn als lid van het Algemeen Bestuur
waardoor het DB op dit moment bestaat uit 5 leden.
Het Algemeen Bestuur is uitgebreid met Juliet Oldenburger, eindredacteur van
Thematismos, om daarmee de directe communicatie tussen Bestuur en redactie te
bevorderen.
Het AB is in 2007 een tweetal keren bij elkaar geweest en wel op 27 januari in Boxtel
en 13 oktober in 's-Hertogenbosch.
Het Comité van Aanbeveling is in 2007 van samenstelling gewijzigd. Het Bestuur is
verheugd met de toetreding van Ole Bouman, directeur van het NAi en opvolger van
Aaron Betski die in 2006 is teruggetreden als lid van het C.v.A. Ook is prof. dr. N.J.M.
Nelissen als lid van het C.v.A teruggetreden. Het Bestuur dankt hem voor zijn bijdrage
aan de Stichting.
Een bijeenkomst van het C.v.A. kon helaas geen doorgang vinden. In 2008 zal een
bestuursdelegatie een bezoek brengen aan ieder van de leden van het C.v.A..

Sponsoring en financiën
In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de sponsorwerving, gebruik makend
van de in 2006 opgestelde sponsorpresentatie. De sponsorbezoeken hebben
geresulteerd in een eenmalige bijdrage van € 10.000 van Redevco en van Océ, die een
bijdrage in natura schenkt in de vorm van drukken/verzenden van Thematismos,
verzorgen van drukwerk en het beschikbaar stellen van faciliteiten.
De ervaring is bemoedigend, maar maakt tevens duidelijk dat het verzekeren van
meer permanente financieringsbronnen in het komend jaar de nodige inspanning zal
vragen. Daarnaast is vanuit de inventarisatie van fondsen een selectie gemaakt van
fondsen, die zijn benaderd voor de financiering van het archiefproject. Dit heeft
geresulteerd in een toezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds van € 11.000.
De derde bron van financiering, vrienden en geïnteresseerden, zal in 2008 benaderd
worden in het kader van het in 2007 ontwikkelde plan voor "Notariële Schenking".
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Archief
Het archief van Hans van der Laan is onderdeel van het archief van de
kloostergemeenschap. Daarnaast bestaat het archief van de Stichting uit het archief
komend uit het Kruithuis in 's- Hertogenbosch, dat zich ook in Vaals bevindt. Beide
archieven worden met veel zorg en toewijding beheerd door Broeder Lambertus
Moonen. De Stichting, middels de werkgroep Archief, stelt zich als doel ondersteuning
te geven aan de archiefwerkzaamheden om daarmee de fysiek goede bewaring,
volledigheid en toegankelijkheid te verkrijgen die belangrijk is voor het bestuderen
van het gedachtegoed en het werk van Dom Hans van der Laan.
Mede gebaseerd op het advies van Prof. Dr F. Keverling Buisman uit 2006 is door
Mariet Willinge een werkplan en begroting opgesteld van de activiteiten voor het
archief. Dit is uitgangspunt geweest voor het opstellen van subsidieaanvragen voor een
drietal fondsen voor een bedrag van € 11.000 per fonds. Hiervoor zijn aanvragen
ingediend bij Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds en Stimuleringsfonds voor de
architectuur, met dank aan Cirsten Hermsen. Van het PBC fonds is een toezegging
ontvangen voor € 11.000, het Stimuleringsfonds heeft meegedeeld geen subsidie ter
beschikking te stellen voor archiefactiviteiten en de aanvraag bij het VSB fonds is nog
in behandeling.
In 2007 heeft, door omstandigheden, geen vervolggesprek kunnen plaatsvinden over
auteursrechten en intellectueel eigendom tussen de Stichting en de
kloostergemeenschap. Het voornemen bestaat dit in 2008 te doen.

Onderzoek en Onderwijs
Het geven van colleges aan de TU Delft door Dick Pouderoijen is in 2007 gecontinueerd
evenals het leveren van een bijdrage aan de HOVO cursus in Nijmegen. Ook heeft hij
een reader opgesteld over het Plastische Getal ten behoeve van de studenten aan de
TU Delft.
Carolien Voet is bezig met een promotieonderzoek over Hans van der Laan aan de
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst in Gent en de Universiteit in Leuven.
Lode v.d. Broeck, lid van het AB, doet promotieonderzoek aan de Universiteit van
Leuven.
In het afgelopen jaar is een werkgroep Onderwijs geformeerd, waarin Prof. P. van
Tongeren, Radboud Universiteit Nijmegen en mevr. M. Knüppe, Cito, zitting hebben,
met als doel de Stichting te adviseren over onderzoek en onderwijsaangelegenheden.
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Vriendenkring
Een van de activiteiten van de Vriendenkring is het jaarlijks organiseren van een
excursie en een lezing voor de vrienden.
Op 6 januari 2007 brachten de vrienden een bezoek aan de tentoonstelling van Jan
Noyons in het Catharijnen Convent te Utrecht. Op 12 mei vond een excursie plaats
naar drie kerken van architect Jan de Jong en een lezingenmiddag rond het Huis
Naalden. Beide evenementen werden georganiseerd door Babs Rentjes vanuit de
werkgroep Vrienden.
In maart is een onderzoeksdag georganiseerd door de Hogeschool voor Wetenschap en
Kunst Sint-Lukas in Gent, waaraan onder meer de bestuursleden Dick Pouderoijen en
Lode van den Broeck een bijdrage hebben geleverd.
Het blad Thematismos heeft het afgelopen jaar een thema(dubbel-)nummer gewijd
aan het huis Naalden.
Er is een jaarlijks overleg ingesteld tussen de redactie van Thematismos en het
Dagelijks Bestuur.
De uitgave van Thematismos wordt met ingang van 2008 gratis verzorgd door Océ. De
vormgeving wordt verzorgd door Ids Haagsma. Dit is inmiddels door de uitgave van
nummer 8 in januari 2008 van start gegaan.
De initiatieven voor het opzetten van studiekring activiteiten in
Delft/Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Groningen
hebben nog geen concrete vervolgstappen gekregen in het afgelopen jaar.
Na de publicatie van de eerste Nieuwsbrief in december 2006 is in oktober 2007 de
tweede Nieuwsbrief digitaal verschenen.
Ook zijn stappen gezet om de administratie en de ledenadministratie van de Vrienden
te integreren met de administratie en secretariaatswerkzaamheden van de Stichting.
Het secretariaat zal hierbij professioneel worden ondersteund door CB Office in
Nijmegen.

Overige Zaken
In het afgelopen jaar zijn gesprekken gestart tussen de Stichting en de gemeente
's-Hertogenbosch over het opzetten van een informatiecentrum Bossche School. Twee
vertegenwoordigers van de Stichting zullen middels deelname aan een werkgroep hier
een bijdrage aan leveren.
Het NAi in Maastricht zal in het voorjaar 2008 een tentoonstelling wijden aan Dom
Hans van der Laan en de Stichting is gevraagd om hieraan medewerking te verlenen.
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De Stichting wil zich ook inzetten voor het mogelijk maken van publicaties die een
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting. In het
afgelopen jaar is hiermee een begin gemaakt door het zoeken van
financieringsbronnen voor een heruitgave van het Plastisch Lexicon en gebouwen van
het Plastische Getal.
Voor het komende jaar zal versterking van de continuïteit van de organisatie en het
bestuur hoge prioriteit krijgen, mede omdat het DB inmiddels is teruggebracht tot 5
leden. De instelling van werkgroepen heeft voor een aantal projecten tot goede
ondersteuning en resultaten geleid, maar kan naar de mening van het DB verder
worden uitgebreid. De toekomstige invulling van vacatures dient de nodige aandacht
te krijgen.
Tenslotte is door het Algemeen Bestuur besloten tot het instellen van een Van der
Laan penning die zal worden toegekend aan een persoon of organisatie die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de realisering van de doelstelling van de Stichting.
Deze penning is vervaardigd door broeder Leo Disch, monnik in de abdij te Vaals.
De toekenning zal plaatsvinden door een commissie bestaande uit prof. ir J. Schrijnen,
mevr. drs M. Willinge en dr ir L. Tummers. Het voornemen is deze penning uit te
reiken op de jaarlijkse Van der Laan dag.
HvB mei 2008
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