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Inleiding
In dit verslag wil het Bestuur de ontwikkelingen van de activiteiten van de Van der
Laan Stichting in 2008 nader toelichten en toetsen aan het Activiteitenplan van het
afgelopen jaar.

Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2008 in totaal 7 keer vergaderd op diverse locaties in
het land. De samenstelling is gedurende het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Het
DB bestaat uit 5 leden, Harry van Beek voorzitter, Babs Rentjes vice-voorzitter, Els
Berntsen secretaris, Titus Berntsen penningmeester en Dick Pouderoijen.
Het Algemeen Bestuur is het afgelopen jaar gewijzigd. Op de vergadering van 5 april is
afscheid genomen van Dom Adr. Lenglet als voorzitter en is Harry van Beek benoemd
tot zijn opvolger en Babs Rentjes tot vice-voorzitter van de Stichting. Het bestuur
dankt Dom Adr. Lenglet voor zijn bijdrage aan de Stichting en zijn steun bij het
onderhouden van de vruchtbare relatie tussen de Stichting en de kloostergemeenschap.
Het AB is in 2008 een tweetal keren bijeen geweest en wel op 5 april in Maastricht en
op 15 november in `s-Hertogenbosch.
Het Comité van Aanbeveling is in 2008 van samenstelling gewijzigd door de toetreding
van dom Adr. Lenglet.

Van der Laan dag
Op 11 januari heeft de eerste Van der Laan dag plaatsgevonden. Een 60 tal vrienden
was te gast bij Océ in `s-Hertogenbosch. Naast een toelichting over de activiteiten in
2007 en de plannen voor 2008, werden lezingen gehouden door Caroline Voet uit Gent
over “Schoonheid en objectiviteit. Vormabstractie in het werk van dom Hans van der
Laan” en Ole Bouman, directeur NAi en lid van het Comité van Aanbeveling over
“Van der Laan in nationaal en internationaal perspectief”. Het bestuur ziet de Van
der Laan dag als een belangrijke mogelijkheid voor de communicatie met de vrienden,
maar zeker ook tussen de vrienden onderling.
Op deze dag is ook aangekondigd dat de Stichting heeft besloten tot het instellen van
de Van der Laan penning. Deze penning zal worden toegekend aan een persoon of
organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de realisering van de
doelstelling van de Stichting. De penning is vervaardigd door broeder Leo Disch,
monnik te Vaals. Het voornemen is deze penning uit te reiken op de jaarlijkse Van der
Laan dag.
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Sponsoring en financiën
In 2007 is een start gemaakt met de sponsorwerving. In het afgelopen jaar hebben
acties niet geleid tot nieuwe sponsoring. Wel heeft Océ de bijdrage in natura in de
vorm van drukken van Thematismos gecontinueerd.
In 2007 is vanuit de inventarisatie van fondsen een selectie gemaakt van fondsen die
zijn benaderd voor de financiering van het archiefproject. Dit heeft in 2007
geresulteerd in een toezegging van € 11.000,= van het Prins Bernhard Cultuurfonds en
in 2008 van € 11.000,= van het VSB fonds, waarmee het beschrijven van het archief en
de gedigitaliseerde tekeningen mogelijk wordt.
De derde bron van financiering, vrienden en geïnteresseerden, is in 2008 met een
speciaal daarvoor samengestelde folder benaderd om de mogelijkheid, te schenken via
de notariële of ANBI-schenking, onder de aandacht te brengen. Deze schenkingen zijn
voor de schenker fiscaal aantrekkelijk. De stichting heeft in 2008 de ANBI-status
verworven.
Naast deze bronnen van financiering heeft de Stichting fondsen verworven ten
behoeve van een heruitgave van “Het plastisch lexicon” gecombineerd met
”Gebouwen van het plastische getal“ door Hilde de Haan en Ids Haagsma. De Stichting
ziet als een van haar activiteiten, het bevorderen van publicaties over het werk van
Dom Hans van der Laan en de Bossche School.
Voor deze uitgave is inmiddels subsidie toegezegd door het Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord Brabant van € 5.000,=, het Stimuleringsfonds voor Architectuur
van € 5.000,= en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg van € 2.500,=.

Archief
Het archief van Hans van der Laan is onderdeel van het archief van de
kloostergemeenschap in Vaals. Daarnaast bevindt zich het archief van de Stichting,
komend uit het Kruithuis in `s-Hertogenbosch, ook in Vaals. Beide archieven worden
met veel zorg en toewijding beheerd door Broeder Lambertus Moonen. De Stichting,
middels de archief werkgroep, 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.
Zoals hierboven gemeld is inmiddels € 22.000,= aan subsidie toezeggingen ontvangen.
In het afgelopen jaar zijn de activiteiten gestart en wordt het archief beschreven door
Broeder Lambertus, met ondersteuning van Juliet Oldenburger, die hier het afgelopen
jaar vele weken aan heeft besteed. Ook is ondersteuning verkregen voor het gaan
beschrijven van het inmiddels gedigitaliseerde tekeningen archief. Zoals in het vorige
jaarverslag vermeld worden deze activiteiten verricht in het kader van een werkplan,
opgesteld door Mariet Willinge.
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Onderzoek en Onderwijs
Het geven van colleges aan de TU Delft door Dick Pouderoijen is in 2008
gecontinueerd, evenals het leveren van een bijdrage aan de HOVO cursus in Nijmegen.
Aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst in Gent is Caroline Voet bezig met een
promotieonderzoek over Hans van der Laan.
De in 2007 geformeerde werkgroep Onderwijs, bestaande uit prof. dr P. van Tongeren,
mw drs M. Knüppe en ir B. Pouderoijen, die als doel heeft de Stichting te adviseren
over onderzoek- en onderwijsaangelegenheden, heeft het afgelopen jaar eenmaal
vergaderd.
In het afgelopen jaar is ook een notitie opgesteld door B. Pouderoijen, T. Berntsen en
J. Schrijnen, waarin een aantal onderzoeksvoorstellen en –richtingen zijn
geformuleerd met betrekking tot stedenbouw en architectuur. Concreet staat de
stichting voor ogen een leeropdracht/leerstoel in te richten en daarnaast een
promotieplaats, om daarmee het inzicht en de kennis van het gedachtegoed van dom
Hans van der Laan te bevorderen. Voor deze onderzoeksvoorstellen zullen komend
jaar sponsoren worden gezocht.

Vriendenkring
Een van de activiteiten van de Vriendenkring is het jaarlijks organiseren van een
excursie en lezingen voor de vrienden.
Op 23 februari vond de opening plaats van de tentoonstelling Het Menselijk Verblijf Dom Hans van der Laan in het NAi in Maastricht door dom Adr. Lenglet en Jo Coenen.
De vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 april werd gehouden in Maastricht en
gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling.
Op 24 mei is er een speciale bijeenkomst gehouden van de studiegroep Amsterdam in
het Architectuur Centrum te Haarlem onder leiding van Ruud van Putten, waarbij Lode
van den Broeck, lid van het Algemeen Bestuur, de inleiding verzorgde.
In augustus heeft de derde Nieuwsbrief het licht gezien.
Op zaterdag 4 oktober is de jaarlijkse excursie, georganiseerd door Lukas Ruijs,
gehouden in Breda. In het programma is de stedenbouwkundige opzet van de wijk
Haagse Beemden van de hand van Leo Tummers, in samenwerking met de
landschapsarchitect F. M. Maas aan de orde geweest en is een bezoek gebracht aan
een aantal projecten van Lukas Ruijs, een vertegenwoordiger van een jongere
generatie architecten, die zich eveneens heeft laten inspireren door het gedachtegoed
van Hans van der Laan.
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Evenals in 2007 verscheen van het blad Thematismos een dubbelnummer. In 2007 was
het onderwerp “Het huis Naalden“, dit jaar was het blad gewijd aan “Dom Hans van
der Laan in Waasmunster“. Daarmee is een tweetal inhoudelijk zeer boeiende
publicaties verschenen. Ook dit nummer is het afgelopen jaar gratis verzorgd door
Océ.
De initiatieven voor het opzetten van studiekring activiteiten in
Delft/Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen,`s-Hertogenbosch en Groningen
hebben het afgelopen jaar geen vervolgstappen gekregen.

Overige zaken
In het afgelopen jaar heeft een aantal gesprekken tussen vertegenwoordigers van de
Stichting en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch over het opzetten van een
informatiecentrum Bossche School plaats gevonden. Verwachting is dat dit initiatief
komend jaar een vervolg krijgt.
Het afgelopen jaar is de nodige aandacht besteed aan het zoeken van versterking om
daarmee de continuïteit van de organisatie en het Bestuur te bewerkstelligen. Naast
versterking is ook verjonging een van de wensen van het Bestuur.

HvB/maart 2009
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