Toelichting op het themanummer
Platform Mariaplaats I

In de rubriek KNOB geeft mr. G.W. van Herwaarden een
meer uitgebreide toelichting op en een samenvatting van de
studiedag op 13 december 2002. De thans voorliggende,
gedeeltelijke neerslag heeft een iets andere samenstelling en
opzet gekregen dan de dag zelf. Enerzijds omdat niet alles in
één nummer van het Bulletin past, anderzijds lukte het niet
iedereen om op tijd inleveren. In de lopende jaargang zal derhalve een tweede nummer verschijnen met naar verwachting
een zestal resterende bijdragen.
Met ingang van het nieuwe jaar heeft prof.dr. Koen Ottenheym zich terug getrokken als hoofdredacteur. Bestuur en
redactie danken hem voor zijn inbreng en daadkracht gedurende het afgelopen decennium. Hij blijft gelukkig lid van de
redactie zodat het Bulletin KNOB vooralsnog kan profiteren
van zijn inbreng en deskundigheid. Onder Ottenheyms leiding heeft het Bulletin de huidige doelmatige indeling gekregen, dat wil zeggen grotendeels gevuld met inhoudelijke bijdragen en met weglating van tijdgebonden mededelingen
over bijvoorbeeld tentoonstellingen en congressen. In deze
periode is ook de redactieraad afgeschaft, omdat ervaren
specialisten van alle archeologische en architectuurhistorische instituten in Nederland rechtstreeks zitting hadden of
hebben in de redactie. Toch is daarin een verschuiving opgetreden, onder andere door het overlijden van prof.dr.ir. Frits
van Voorden. Vóór Ottenheym verenigde Van Voorden het
hoofd- en eindredacteurschap in één persoon, een meer
kwetsbare werkvorm die voorlopig weer is ontstaan. Binnen
en buiten de redactie zal derhalve gezocht worden naar versterking. De afgelopen jaargangen kennen diverse themanummers waarbij soms een gastredacteur optrad. Deze werkwijze zou kunnen worden voortgezet en kan zo wellicht leiden tot structurele versterking van de (hoofd)redactie.

Tenslotte moet nog een aantal personen genoemd worden,
mensen die al jaren en soms anoniem meehelpen aan de vorm
en inhoud van het Bulletin. Bij het omvangrijke artikel over
de bedelordearchitectuur in het laatste nummer van de vorige
jaargang bleef bijvoorbeeld onvermeld dat drs. Jeroen Westerman uit Leiden zorgde voor de vertaling van de oorspronkelijk Franse tekst naar het Nederlands. Drs. Ulrica Yland in
Den Haag levert al gedurende enkele decennia Engelse
samenvattingen die achter in dit blad staan, terwijl ir. Dik
Berends te Zeist jaarlijks de inhoudsopgave en het register
samenstelt. U vindt zijn bijdrage met dit nummer meegestuurd. De steun van het bestuur van de KNOB is daarbij
onontbeerlijk, vooral van de penningmeester Peter Vriens die
de afspraken met onze drukker, de Sypro Media Groep / Walburg Druk regelt, Jacqueline van den Berg die in het Bureau
o.a. de nummers van oudere jaargangen beheert en allerlei
informatie richting redactie doorsluist en mr. Gijs van Herwaarden die de lezers voorziet van verslagen, aankondigingen, overlijdensberichten en af en toe een boekbespreking.
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