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Dankwoord 
 
Velen hebben een bijdrage geleverd aan mijn onderzoek en het tot stand komen van 
dit boek. Allen hier persoonlijk te noemen zou te ver voeren, maar een aantal van hen 
wil ik hier in het bijzonder bedanken. 

Als eerste mijn promotor Manfred Bock. Met zijn niet-aflatende kritische 
ondersteuning heeft hij structuur en inhoud van dit onderzoek in hoge mate mee 
bepaald. Zijn hartelijke aansporingen hebben er zeer toe bijgedragen dat het 
onderzoek na een onderbreking van vele jaren toch is voltooid. De commentaren van 
mijn promotiecommissie, in het bijzonder die van Kees Peeters, Auke van der Woud 
en Sible de Blaauw, zijn daarbij van grote betekenis geweest. Zij hebben mij geholpen 
het onderzoek op een aantal plaatsen te verbeteren en in de juiste context te plaatsen. 
Kees Peeters heeft het manuscript daarbij met ongekende zorg willen lezen, waardoor 
de tekst op vele plaatsen is aangescherpt en gepreciseerd. 

De collegiale samenwerking met Guido Hoogewoud en Jan-Jaap Kuyt aan de 
tentoonstellingscatalogus Cuypers en Amsterdam in 1985 was bepalend voor mijn 
eerste stappen in het Cuypersonderzoek. De open uitwisseling met Bernadette van 
Hellenberg Hubar-van Hövell tot Westerflier en Wies van Leeuwen heeft geholpen 
mijn onderzoek nader af te bakenen. Het werk met Bernard Colenbrander, Eric de 
Jong en Jean-Paul Baeten aan de catalogus bij de openingstentoonstelling van het 
Nederlands Architectuurinstituut ‘Stijl’ in 1993 heeft mijn blik op de negentiende-
eeuwse Nederlandse architectuur aanmerkelijk verbreed. 

Wijlen Dick van Woerkom en zijn opvolger Mariet Willinge hebben het, als 
beheerders van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (nu het 
Nederlands Architectuurinstituut), mogelijk gemaakt dat ik onder ideale 
omstandigheden onderzoek heb kunnen doen; Martin Boon, Marjanne Kok, Alfred 
Marks, Gert-Jan Niemandsverdriet, Christel Leenen en Letje Lips zijn daarbij vanuit 
het archief en de bibliotheek van het NAi steeds bijzonder behulpzaam geweest. 

Dick van Woerkom heeft mij bovendien door de ogen van een architect leren 
kijken naar de ontwerpen van Cuypers. Tegelijk heeft hij mij, vanuit zijn door een 
gelovig modernisme gevoede afkeer van diens werk, alert gemaakt op de historische 
vertekening in de beeldvorming rond Cuypers. De discussies met medeonderzoekers 
in het NDB, met name Vincent van Rossem, Kees Somer, Zef Hemel, Ton Idsinga en 
Jeroen Schilt waren, zeker op momenten van onzekerheid, van groot belang; 
regelmatige bezoekers als Thomas von der Dunk, Coert Peter Crabbe en Wilfred van 
Leeuwen hebben in informele gesprekken veel bijgedragen aan de verdere verbreding 
van mijn kennis en inzicht. 

Carel Alons en zijn opvolger Olchert Brouwer hebben het, als College van 
Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, goed gevonden dat ik een 
jaar studieverlof opnam en dit mede financieel mogelijk gemaakt. Henk Borgdorff, 
lector kunst en kunsttheorie aan de AHK, heeft mijn onderzoek een context geboden 
in zijn kenniskring. De medewerkers van de Academie van Bouwkunst Amsterdam 
hebben het mogelijk gemaakt dat ik een jaar verlof kon opnemen. Ik ben hun daar 
bijzonder dankbaar voor.  
Eelco van Wely, Marcel Witvoet, Els Brinkman, Ingrid Oosterheerd en Huug 
Schipper hebben op voorbeeldige wijze en met grote inzet van het manuscript een 
boek gemaakt. 

Tot slot wil ik allen danken die mij in de voorbije jaren persoonlijk hebben 
ondersteund.  


