Inhoudelijk en financieel
Jaarverslag 2017

opening biënnale Oosterhout 2018
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I.

Inleiding van de voorzitter

Het jaarverslag is iedere keer weer een moment om u als
donateur nader te informeren over de activiteiten van de Van der
Leeuwstichting in het jaar dat achter ons ligt.
Als partner van de eerste Biënnale Kunst in de heilige driehoek te
Oosterhout, waren we het afgelopen jaar van zeer nabij getuige
van de totstandkoming van een geheel nieuw kunstevenement.
De verwantschap met onze stichting was onmiskenbaar: kunst en
religie die elkaar dicht op de huid zaten. Onze betrokkenheid
mondde uit in de organisatie van een expertmeeting, waarin we
uitnodigden tot kritische reflectie op actuele ontwikkelingen.
Onze rol als partner gaf ons bovendien de mogelijkheid om een
vervolg te geven aan de samenwerking met het Genetic Choir. We
vroegen deze Amsterdamse zangers om op de locatie van de
Biënnale een performance te maken.
Met een groep van 60 mensen bezochten we op 3 februari
Museum De Fundatie te Zwolle. Aanleiding voor deze excursie
was de tentoonstelling “Leven met Aandacht”. Kunstenaar Pieter
Jan Gootjes vertelde over zijn “bijna dood”- ervaring en de
schilderijen die hij daaromtrent maakte. Anjet van Linge sprak
over haar tentoongestelde werken.

Silentium Jan Pieter Gootjes 117x117 cm

Het project met kunstenaar Gosse de Kort heeft een – tijdelijke –
afronding gevonden in het visualiseren van publicatie daarvan. In
samenwerking met de kunstenaar zoeken we nu naar wegen om
dit beeld te realiseren en te exposeren. De publicatie die we
gemaakt hebben is te bestellen via de website.
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Op donderdag 20 april organiseerde de architectuurwerkgroep
van de Van der Leeuwstichting een excursie voor donateurs naar
de tentoonstelling Marinus Boezem in de Oude Kerk in
Amsterdam. Directeur Jacqueline Grandjean verzorgde de
rondleiding.
Als bestuur vergaderden we in 2017 meerdere malen, meestal in
de Kloosterkerk in Den Haag. De verschillende werkgroepen
kwamen op diverse plaatsen in het land samen.
Graag blijven we met u in contact en hopen op de inspiratie die
eendrachtig samenwerken biedt!
Gijsbert Smit
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II.

Bestuur en coördinatie

In 2017 heeft bestuurslid Mari Baauw aangegeven m.i.v. 2018 te
zullen stoppen als bestuurslid. Wij willen hem hartelijk bedanken
voor de jarenlange inzet. Met zijn vertrek lijkt het voortbestaan
van de mee door hem opgezette werkgroep Architectuur op dit
moment onzeker.
Vanaf halverwege 2013 heeft Eline Levering zich als coördinator in
dienst van de Van der Leeuwstichting ingezet om de activiteiten,
correspondentie en communicatie van de stichting te
coördineren. Eind 2017 kwam er een einde aan haar
werkzaamheden voor ons. Door haar kwaliteiten en initiatieven
kwamen veel zaken weer op orde, konden website en sociale
media vorm krijgen en werd de koers om als stichting door middel
van fondsenwerving en verbinding met partners te opereren
verder uitgebouwd. Eline heeft de activiteiten van de stichting
goed kunnen verwoorden en deels bij een nieuw publiek onder de
aandacht weten te brengen. Door het werk dat Eline heeft verzet,
zijn we er als bestuur van overtuigd dat de Van der Leeuwstichting
zijn doelstellingen niet kan realiseren zonder hulp van een
professionele kracht.
Het verheugt ons dat wij reeds een opvolger van Eline hebben
gevonden. In de loop van het voorjaar 2018 zal Lieke Wynia voor
de stichting aan het werk gaan. Lieke is kunsthistorica, in Tilburg
gepromoveerd in de Ritual studies (haar dissertatie ging over het
Maastrichtse festival Musica Sacra) en op diverse wijzen
verbonden met projecten op het terrein van religiewetenschap en
cultuur. Onder meer het werk van Mondriaan heeft haar grote
belangstelling. Onlangs kreeg ze de gouden prijspenning van het
Teylers Godgeleerd Genootschap voor haar prijswinnende essay.
Dat heeft als titel “In Pursuit of the Sacred. The Museum as
Laboratory in the Contemporary Quest for God,” (en zal ook via
onze website beschikbaar worden gemaakt.)
Ons bestuurslid Hans Uytenbogaardt kreeg op 30 september de
Andreas Rinkelprijs vanwege zijn verdiensten op het gebied van
de liturgiewetenschap. Zijn werk aan het Dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland werd door de jury geroemd
vanwege de wijze waarop hij daarin wetenschappelijke inzichten
wist te vertalen naar de liturgische praktijk. De lezing die hij
uitsprak ter gelegenheid van de uitreiking had als titel “Willem
Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed” en
kunt u aantreffen op onze website.
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Expertmeeting en performance Biënnale Oosterhout
In 2017 zijn we partner geworden van de eerste Biënnale Kunst in
de heilige driehoek te Oosterhout. Van nabij hebben we
meegemaakt hoe vrijwel uit het niets een nieuw, toonaangevend
kunstevenement het licht heeft gezien. Na een lange en
intensieve voorbereiding o.l.v. curator Guus van den Hout vond
de Biënnale plaats van 16 september t/m 22 oktober 2017. In drie
Oosterhoutse kloosters – hun gebouwen, kerken en tuinen –
waren in die periode kunstwerken van uiteenlopende
hedendaagse kunstenaars te zien.
De meest zichtbare bijdrage van onze stichting vormde de
organisatie van de afsluitende expertmeeting op 20 oktober over
de wijze waarop kunst en religie elkaar in deze Biënnale
ontmoetten. Vanuit diverse disciplines (kunsten, wetenschap,
musea/erfgoed, kerken) vond er een levendige gedachtewisseling
plaats. De voorzet daartoe werd gegeven door Guus van den
Hout. In zijn inleiding stond hij stil bij de dynamiek van
‘gastvrijheid’ en ‘artistieke vrijheid’, die in de aanloop naar de
Biënnale vorm kreeg doordat een drietal kunstenaars als ‘artists in
residence’ in de drie kloosters werden ondergebracht. Daarna
wijdde oud-bestuurslid Marcel Barnard zijn inleiding aan ‘kunst als
religie en religie als kunst’, met name in museale omgevingen, die
naar zijn overtuiging steeds minder ‘museaal’ in de traditionele
zin van het woord zijn. De grenzen tussen kunst en religie blijken
steeds meer vloeiend. In de middag namen twee artists in
residence – Marieke Bolhuis en Judith Krebbekx – de deelnemers
mee langs het werk dat zij voor de Biënnale maakten.
Op uitnodiging van de Van der Leeuwstichting ontwikkelde het
Genetic Choir uit Amsterdam voor deze dag samen met de zusters
van priorij Catharinadal een performance. De opdracht die we de
zangers meegaven, was om te onderzoeken of zij hun op
improvisatie gestoelde aanpak zouden kunnen verbinden met de
liturgische praktijk van de zusters. Op basis van eerdere
samenwerking met het Genetic Choir, meende de stichting dat zij
in staat zouden zijn om met respect voor wat er is, tot iets nieuws
te komen. De performance, die letterlijk wegliep uit het
middaggebed van de zusters (en allen uitnodigde om dat samen
met de zusters te doen) was volgens velen het hoogtepunt van de
middag. Op de website heeft u onder meer het verslag van
godsdienstsocioloog Kees de Groot (Tilburg University) kunnen
lezen. Het bestuur heeft de intentie om de samenwerking met
zowel de Biënnale Kunst in de heilige driehoek als met het Genetic
Choir te continueren.
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Stage
Vanuit de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van
de Rijksuniversiteit Groningen kreeg de Van der Leeuwstichting
het verzoek om als stageplaats voor een van hun studenten te
fungeren. Het project waar deze student, Kees Brak, aan wilde
werken, betrof de religieuze aspecten in het werk van de
Belgische kunstenaar Berlinde de Bruyckere. Vanwege de
duidelijke raakvlakken met het terrein waarop de Van der
Leeuwstichting zich begeeft, hebben we positief op dit verzoek
gereageerd. Via onze website is het eindpaper van de student
beschikbaar gesteld. Verder heeft hij geparticipeerd aan de
expertmeeting in Oosterhout. Ook daar heeft hij verslag van
gedaan. Vanuit de opleiding zou men in de toekomst vaker
studenten via onze stichting invulling willen laten geven aan hun
stageprojecten. Zoals het er nu uitziet zou met name de
samenwerking met de Biënnale Kunst in de heilige driehoek
daarvoor aanknopingspunten kunnen bieden.
Presentatie te Leuven – Mobiel altaar / ‘Scope’
Tijdens het internationale congres van de Societas Liturgica, dat
van 7 t/m 12 augustus plaatsvond in Leuven, heeft onze secretaris
Eward Postma samen met kunstenaar Gosse de Kort een paper
gepresenteerd. Het congres beoogde de reflectie over het
sacramentele te stimuleren, en dat vanuit diverse liturgischrituele perspectieven.
Postma & De Kort hebben de ervaringen uit de onderzoeks- en
ontwerpfase van het Mobiele altaar vruchtbaar gemaakt voor dit
congres. Van meet af aan was de inzet van dit project om een
‘altaar’ te ontwerpen dat een plaats zou kunnen krijgen in het
publieke domein. Wat komt daarbij kijken? Wat maakt in een
publieke, niet-traditioneel religieuze setting, een altaar tot een
altaar? Daarmee kan dit project worden opgevat als een bijdrage
aan het onderzoek naar nieuwe plaatsen voor het sacramentele in
onze actuele cultuur.
De Kort liet aan de hand van zijn ontwerp zien hoe (vormgeving
van) het materiële onze waarneming kan sturen en de aandacht
kan richten. ‘Scope’, zoals het mobiele altaar is gedoopt, is een
ruimte die is afgebakend met het oog op communicatie. Wie
‘Scoop’ betreedt, zal op een nieuwe manier communiceren –
zowel met zichzelf als met de omgeving, die op een andere
manier wordt waargenomen. Postma betoogde dat noties als
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‘communicatie’, ‘omgevings-gerelateerd’ en ‘concentratie’ stuk
voor stuk fundamenteel zijn voor reflectie over wat er aan de
hand is als we spreken over ‘het sacramentele’.
Uit de vragen en discussie na afloop bleek dat de aanwezigen (uit
onder meer de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Australië)
zeer geïnteresseerd waren in het project. Het bleek buitengewoon
vruchtbaar om via dit (beoogde) kunstwerk de vragen naar
religieuze thema’s te adresseren.
Voortgaande verkenning nieuwe samenwerking
Vanwege de doelstelling om in projecten samen te werken met
andere partners, is het bestuur voortdurend alert op mogelijke
allianties. Met name voorzitter Gijsbert Smit heeft in 2017 veel
tijd gestoken in het verkennen van samenwerking met
kunstacademies hier te lande. Hoewel deze verkenningen niet
direct hebben gerelateerd in nieuwe projecten, zijn er met name
met de Jan van Eijck-academie hartelijke contacten ontstaan.
Deze kunstopleiding heeft de afgelopen jaren een nieuwe koers
ingezet en allerlei mogelijkheden gecreëerd voor kunstenaars-inopleiding om, eventueel geruggesteund door externe partners,
zichzelf voor een bepaalde periode toe te leggen op een project.
Deze insteek heeft duidelijk onze sympathie.
Nevenactiviteiten
Onze bestuursleden Hans Uytenbogaardt en Eward Postma zijn
betrokken bij een project dat weliswaar niet onder de Van der
Leeuwstichting ressorteert, maar dat nadrukkelijk raakvlakken
heeft met de geschiedenis van de stichting. Het betreft het
initiatief om alle liederen van Willem Barnard, oudstudiesecretaris van onze stichting, becommentarieerd uit te
geven. Zowel vanuit Bijbels, liturgisch als poëtisch en muzikaal
perspectief worden de liederen belicht. Aan het project werken
naast theologen ook dichters en musici mee. De redactie staat
onder leiding van Gerda van de Haar, die eerder ook het
naslagwerk De Bijbel cultureel mee redigeerde. Uitgeverij
Skandalon heeft zich bereid verklaard om de beoogde bundel uit
te geven.
In het kader van het NWO-project ‘Meals in search for meaning’
heeft Postma het afgelopen jaar bovendien een artikel
geschreven over het Nocturnenproject dat in 1957 een van de
eerste projecten van de Van der Leeuwstichting was. De titel van
het artikel luidt: “Experiment rond de tafel. Over de betekenis van
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‘gemeenschap' en ‘drama’ in Willem Barnards onderzoek van het
sacramentele.” Vertrekpunt van dit artikel is het opmerkelijke
gegeven dat Barnard de noties ‘laboratorium’ en ‘sacrament’
samenbracht in één term: hij wilde met de Nocturnen een
‘sacramenteel laboratorium’ beginnen. Zodra de bundel met het
artikel gepubliceerd is, zullen we daarover berichten.
Eward Postma, secretaris
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III.

Financieel Jaarverslag 2017

Onderstaand vindt u het financiële jaarverslag over 2017.
Conform de publicatievoorschriften voor Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) moet dit aan het inhoudelijk jaarverslag
worden toegevoegd. Het bestaat uit twee overzichten: 1. een
staat van Baten en Lasten en 2. De Balans per 31 december 2017.
Uw penningmeester plaatste puntsgewijs enkele toelichtende
opmerkingen bij deze staten.
Voor de opstelling van Baten en Lasten over 2017:


De donateursbijdrage lopen geleidelijk terug (van EU9371
over 2016 naar EU 7630 in 2017). Dit heeft vooral te
maken met ons verouderend donateurenbestand en de
natuurlijke terugloop daarvan. In 2017 waren er 275
donateurs en de gemiddelde bijdrage bedroeg EU 27.75.



De Stichting ontving in 2017 een legaat groot EU 2500 van
wijlen haar donateur, mevrouw A.E. Vreijenhoek,
gewoond hebbende te Rotterdam.



De kosten coördinator zijn gedaald. Dit heeft te maken
met het vertrek van Eline Levering en het tijdelijk vacant
zijn van deze positie.



In 2017 is een eenmalige subsidie verstrekt van EU 300
voor het op onze website toegankelijk maken van het
artikel over Berlinde de Bruyckere van Kees Brak,
opgesteld als (stage)verslag onder toezicht van ons
bestuurslid Dr E.A. Postma.



Het resultaat over 2017 bedraagt EU 1697 (positief. Was in
2016 EU (8222), negatief).
Voor de Balans ultimo 2017:


Debiteuren en crediteuren worden gespecificeerd. Debet
is verantwoord de subsidie die zal worden ontvangen van
EU 3000 (en reeds betaald bij vaststelling jaarrekening).
Credit is een voorziening genomen voor afsluiting van het
project Mobiel Altaar van EU 2500 (waarin een bedrag
voor de geplande Skoopuitgave van EU 750).



Het positieve resultaat van EU 1697 is toegevoegd aan de
egalisatie reserve eigen vermogen (Reserves).

Het financiële jaarverslag 2017 is goedgekeurd op de
bestuursvergadering van 1 maart 2018 onder decharge van de
penningmeester.
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Staat 1:

Baten en Lasten 2017 (2016)
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Staat 2:

Balans (staat van bezittingen en schulden)
per 31-12-2017 (31-12-2016)

Bouke Posthuma, penningmeester
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