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In Nederland is hij volstrekt onbekend: Heinz
Bienefeld. Ook in Duitsland is hij bij het grote publiek niet
bekend, maar onder vakgenoten een begrip. “ Architekt
der Stille” en “Der Platoniker aus dem Swisttal” zijn enige
van zijn bijnamen. Peter Zumthor, die toch niet bekend
staat als iemand die veel lof toezwaait aan andere architecten, is zeer onder de indruk: “ I was in Cologne a couple
of months ago and young Peter Böhm was showing me
around, and he took me to the Bienefeld houses. And for
the first time I managed to get a glimpse of the interior of
two of the Bienefeld houses ... It made a great impression
on me. These houses are incredibly full of beautiful details
Heinz Bienefeld
... it was very expressive ” ( Zumthor - Atmospheres” - blz
(foto: wikipedia)
34 -35). Karljosef Schattner en Gotfried Böhm zijn generatiegenoten van hem. Een eloquente, stille en bescheiden
man, zo komt hij naar voren uit gesprekken met z’n opdrachtgevers. Evenals Carlo Scarpa en Sigurd Lewerentz,
die hij bewondert en met wie hij wel is vergeleken, is hij
een volstrekte einzelgänger. De laatste jaren lijkt er een
herwaardering voor zijn werk te zijn. Vooral vanuit Japan
en China is de belangstelling groot.
Levensloop: Heinz Bienefeld werd op 8 juli 1926
in Krefeld geboren. Net als Mies van der Rohe komt hij
uit een familie van ambachtslieden. Grootvader en ooms
waren metselaar, vader stukadoor en grootvader aan
moederskant zijdewever. Als 16 jarige gaat hij als leerling
werken bij een aannemer uit Krefeld die de leergierige
jongen ook leert tekenen en hem in zijn bibliotheek laat
rondsnuffelen. Daar ziet hij in een vaktijdschrift een foto
van de doopkapel die Dominikus Böhm in de Gedächtniskirche in Neu-Ulm in 1925 gebouwd heeft. Op de foto zien
we een stervormige wand met van boven invallend licht
dat op het ruwe oppervlak strijkt en een mysterieus gevoel
teweegbrengt. De foto fascineert hem enorm en hij besluit
om architect te worden. In 1943 wordt hij echter op zeventien jarige leeftijd opgeroepen voor dienst in het leger en
in 1945 wordt hij krijgsgevangen genomen en belandt in
Cambridge, Engeland. Daar wordt hij in staat gesteld om
een cursus architectuur te volgen. Hij bezoekt allerlei moderne gebouwen o.a. het woonhuis dat Walter Gropius in
1936 in Londen voor Ben Levy bouwde. Aanvankelijk raakt
hij gecharmeerd van de Modernen. Maar hij blijft in de ban
van Dominikus Böhm. In 1948 keert hij uit de internering
naar Duitsland terug en schrijft hem een sollicitatiebrief
aan hem. Hij krijgt een koele afwijzing met het advies eerst
maar eens een opleiding te doen.
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Dominikus Böhm, Neu-Ulm
(foto: wikipedia)
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Hij doet toelatingsexamen bij de door Böhm
geleidde Kölner Werkschule. Drie jaar later haalt hij z’n
Meisterdiploma en krijgt als enige student een stipendium. Ditmaal neemt Böhm hem wel aan in z’n bureau en
Bienefeld wordt al snel zijn assistent. Böhm is vooral een
kerkenbouwer en Bienefeld ontwerpt bij hem o.a. veel glasvensters en ontwikkeld baksteengevels.
In het bureau van D. Böhm trekt hij veel op met
zoon Gotfried Böhm. In hem herkent hij een gelijkgestemde ziel. Ze zullen hun hele leven bevriend blijven. In 1953
wint het bureau de prijsvraag voor de kathedraal van San
Salvador. Voor de uitvoering wordt Bienefeld voor een half
jaar uitgezonden naar de VS, waar het bureau zit dat de
bouw moet gaan uitwerken. De opdracht wordt echter ingetrokken en Bienefeld maakt van de gelegenheid gebruik
om in New York en Chicago de moderne architectuur te
gaan bekijken. Hij wordt enthousiast over het Lever House
van SOM en de Lake Shore Appartments, maar bij het zien
het Woolworth gebouw, de neogotische wolkenkrabber uit
1913 van Cass Gilbert , slaat de twijfel toe. Ook wordt hij
geïmponeerd door een Japans woonhuis uit de 17e eeuw
dat in het MOMA staat en laat zien dat je moderne architectuur ook kunt maken met hout. Eenmaal weer in Keulen
teruggekomen ontwerpt hij een woonhuis voor zichzelf.
Met een dak op staalkolommen, gemetselde schijven en
glazen gevels geheel in de stijl van Mies. Het wordt nooit
gerealiseerd. Bij Bienefeld begint z’n belangstelling voor
de modernen te tanen. Hij gaat zich tot onvrede van medestander Gotfried Böhm verdiepen in de antieke Griekse en
Romeinse bouwstijlen. Hij onderzoekt de bouwwijze, maatverhoudingen en ruimtelijke kwaliteiten van de klassieken.
In de discussies op het bureau wordt Bienefeld’s onophoudelijke zoektocht naar het essentiële en wezenlijke in de
architectuur afgedaan als “gezeur”.
Na de dood van Dominikus Böhm in 1955 neemt
Gotfried het bureau over. Bienefeld blijft daar tot 1958 en
gaat daarna werken bij Emil Steffann, die vooral bekendheid geniet als kerkbouwer. Steffann staat voor een architectuur met bescheiden middelen en heeft een voorliefde
voor eenvoudige geometrische vormen. Steffann ziet hem
niet als een assistent maar meer als gelijke en hij mag
zelfstandig projecten uitwerken.
In 1963 als hij z’n eerste grote opdracht krijgt, de
restauratie van de in de oorlog uitgebrande St. Laurentiuskerk in Wuppertal, begint hij z’n eigen bureau.
In die tijd is hij ook leraar aan de Kölner Werkschule. Daar leert hij de juwelier Wilhelm Nagel en z’n vrouw
kennen. Voor hen bouwt hij in 1966 even ten zuiden van
Keulen een woning met werkplaats. Een anachronistische
villa in Romeinse / Palladiaanse stijl. Het is één van de eerste Post-Moderne huizen. Als Charles Jencks hiervan op
de hoogte was geweest, dan had dit huis ongetwijfeld een
prominente plaats gekregen in z’n boek “The language of
postmodern architecture” . (zie uncube blog 2 dec 2014).
Bienefeld zelf heeft het altijd een gruwel gevonden met het
begrip Post-Modern geassocieerd te zijn.
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Bienefeld heeft ca. 40 woonhuizen gemaakt, drie
nieuwe kerkgebouwen, een aantal kerk-restauraties en aan
talloze prijsvragen meegedaan waarvan hij meerdere keren
de prijswinnaar was. Maar door z’n weigering concessies
te doen, is een aantal van deze winnende ontwerpen nooit
tot uitvoering gekomen of distantieerde hij zich van het
uiteindelijk gebouwde resultaat. Bienefeld is z’n hele leven
op zoek geweest naar het essentiële in de architectuur. Bij
iedere opdracht begon hij in feite weer vanaf nul. Resultaat
daarvan is dat hij nooit is blijven hangen in één stijl. Zijn z’n
eerste huizen vaak nog in Palladiaanse of Romeinse stijl,
later evolueert hij meer naar eigentijdse opvattingen. Eén
van de laatste woonhuizen die hij gemaakt heeft is voor
een van zijn kinderen in Berlijn. Dit huis is volstrekt eigentijds in stijl en vormgeving.
Constante factor in al z’n werk is de ambachtelijke
houding en z’n neiging tot perfectionisme. Hij noemt zichzelf een “detailfetisjist” . Bij vrijwel alle opdrachten ontwierp hij ook de deurgrepen en verlichtingsarmaturen. Er
zou met gemak een glossy gemaakt kunnen worden met
alle verschillende deurkrukken die hij ontworpen heeft.
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Prioriteit bij alle ontwerpen is de zorgvuldige proportionering en ordening van ruimten. Proportie betekent
voor Bienefeld “ het verbinden van alle aspecten van harmonie en uniformiteit.” Evenals Bruno Taut en Le Corbusier
ontwikkelde Bienefeld z’n eigen maatsysteem. Z’n kinderen verhalen dat hun vader op vakanties in Italië altijd zelf
gebouwen ging opmeten. De Gulden Snede vindt hij mooi,
maar weinig karakter hebben. Omdat de Gulden Snede,
vanwege z’n naam, overgewaardeerd wordt door geïnteresseerde leken die menen hiermee alles te kunnen op lossen, polemiseert hij er vaak ertegen. Bienefeld heeft grote
bewondering voor de Modulor van Le Corbusier, alleen hij
vindt het weinig praktisch. In plaats van vaste maten werkt
Huis Kortmann, Keulen
hij net als Palladio liever met verhoudingen. Bijvoorbeeld
(foto: Artblog Cologne)
4:3, √2:1, √3:1 etc.
Ook in de toepassing van materialen is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk gaat hij uit van puur materiaalgebruik. Zo wordt hout onbehandeld gelaten, omdat
houtbescherming de natuurlijke uitstraling teniet doet (
“Lieber Schönheit zeitlich begrenzen als sie nie haben”)
en voegen gebruikssporen juist iets extra’s toe. Schilders
waren zeldzame verschijningen op z’n bouwwerken. Hij
gebruikt de materialen in hun natuurlijke kleuren, maar in
een van zijn laatste werken, het huis Kortmann, gebruikt hij
juist een bont scala aan felle kleuren.
Baksteen wordt toegepast met de achterkant
aan de zichtzijde, de sporen van de transportbanden zijn
daarop zichtbaar en geven de steen zo meer textuur. Dit
was een truc die Bienefeld vaker toepaste. Bij vloeren
draaide hij in de antislipgedeelten de keramische tegels
gewoon om. Bij de Bonifatiuskerk in Wildbergerhütte wisselt hij lagen platte scheefstaande stenen af met onregelmatige grote in verband gemetselde stenen. De muren
bont gevoegd.
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Metselwerk Bonifatiuskerk, 1974
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Bij staalconstructies worden gelaste verbindingen
zo veel mogelijk vermeden. Liggers lopen door en worden
niet onderbroken door kolommen. De stalen onderdelen
worden vaak samengesteld uit meerdere smalle profielen
ipv één profiel, waardoor ze veel slanker ogen. Opdrachtgevers overtuigt hij vaak door een silhouettekening van
de kozijnen. Bij het maken van muuropeningen worden de
glasplaten soms koud in een sponning in het metselwerk
of beton gezet, maar soms om het uitzicht naar buiten te
dramatiseren, krijgt een raam de vorm van een schilderijlijst om het uitzicht naar buiten te dramatiseren.

Traditioneel kozijn
traditioneel kozijn

Het is tragisch dat net op het punt als hij alom
erkenning krijgt en er ook internationaal meer belangstelling voor hem is en er grotere opdrachten in het verschiet
liggen,bienefeld
bij hemkozijn
leverkanker geconstateerd wordt. Op 18
april 1995 overleed hij. Z’n zoon Nikolaus Bienefeld neemt
het bureau over en voltooid alle lopende werken.
Heinz Bienefeld is de eerste architect die postuum
de grote prijs van de Bund Deutscher Architekten krijgt. In
1996 volgt een grote overzichtstentoonstelling in het DAM.
Door de vaak zeer lange bouwtijd van zijn werken worden
er nog 4 achtereenvolgende jaren na z’n dood projecten
van hem opgenomen in het Duitse Architectuur Jaarboek.

Bienefeld
kozijn
bienefeld kozijn

Bienefeld kozijn detail
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Enige projecten:
Haus Pahde (1972):
In 1972 bouwt hij in Keulen in de wijk Rodenkirchen een woning voor het muzikanten-echtpaar Pahde.
De woning is onderdeel van een aaneengesloten rij van
eengezinswoningen in een potpourri van stijlen. De woning
in de vorm van een atriumhuis heeft een introvert karakter
met een vrij gesloten straatwand. De gevels zijn gemaakt
van rode baksteen met de achterzijde van de steen aan
de zichtkant. Bienefeld deed dat om meer textuur in de
wand te krijgen. Het plaveisel voor het huis is van hetzelfde
materiaal als de gevel, hetgeen een gevoel van verbondenheid van huis en omgeving geeft. De wanden zijn van massief metselwerk die ook aan de binnenzijde onafgewerkt
zijn. In de keuken en badkamer zijn tegels uit de 19e eeuw
van de vorige woning van het echtpaar hergebruikt. In de
directe omgeving bevindt zich ook het dubbelhuis HeinzeManke.

Haus Pahde, plattegrond,
1972
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Haus Pahde, 1972
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Haus Heinze-Manke (1984)
Aan de rand van de wijk Rodenkirchen met uitzicht op de uiterwaarden van de Rijn, bevindt zich een Uvormige woning (Haus Heinze)van twee bouwlagen en een
daartegenaan geplaats langwerpig bouwvolume (Haus
Manke) met 2 woningen en een appartement in het souterrain. Samen omsluiten zij een binnenhof. Haus Heinze is
het meer introverte / geslotene atriumhuis en Haus Manke
heeft als contrast een meer open karakter. De bouwtijd
bedroeg vier jaar en er zijn meer dan 1000 tekeningen
gemaakt. Het is typerend voor de intensiteit waarmee
Bienefeld werkte.

Haus Heinze-Manke, begane
gond, 1984
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Haus Heinze-Manke,
1984
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Haus Heinze-Manke,
1984
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Haus Kühnen in Kevelaer (1988):
Het artsen-echtpaar Gerd en Hanna Kühnen
woonde in een hoekhuis uit de vijftiger jaren in Kevelaer.
Zij hadden in 1980 hun huis laten verbouwen en laten
uitbreiden met twee praktijkruimten. Zij hielden daar een
onbevredigend gevoel aan over en besloten in 1988 om
hun huis opnieuw te laten verbouwen. Ze hadden geen
idee welke architect ze zouden nemen. Met hun interesse
in culturele zaken besluiten ze om naar de opening van
een grote architectuur-tentoonstelling in Keulen te gaan.
Ze schromen om allerlei beroemdheden als Gotfried Böhm
aan te klampen. Buiten de drukte maken ze kennis met
Heinz Bienefeld. Het klikt en als test geven ze hem de opdracht voor het maken van een tuinmuur. Als de muur klaar
is, komt de metselaar die tegenover hun huis woont met
de mededeling dat de muur helemaal verkeerd gemaakt is.
De man ziet Bienefeld’s werkwijze om de achterkant van
de stenen aan de zichtzijde te gebruiken als een principiële fout. Maar het resultaat bevalt hen en Bienefeld krijgt
opdracht om een woonkamer aan het huis te ontwerpen.
De woonkamer maakt hij in de vorm van een atrium dat
rust in het huis brengt, de organisatie van het huis een stuk
verbetert en het een “kern / centrum” geeft.

Haus Kühnen,begane grond, 1988
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’s Zomers is de atriumruimte open en woon je in de
buitenlucht. In de winter kan het atrium met losse vensters
worden afgesloten en kan het overdekte gedeelte worden
verwarmd. In het overdekte deel staan gotische beelden
en Oost-Aziatische kunstvoorwerpen. Het atrium wordt
gecompleteerd met een bibliotheek en een tuinkamer. De
bibliotheek is een introverte ruimte met uitzicht op de tuin.
In de vloeren van atrium en bibliotheek zijn dezelfde stenen toegepast als in de wanden, maar in kleiner formaat en
in een tapijtachtig motief. De tuinkamer is een langwerpige
hoge heldere ruimte met zicht op de tuin en de kerktoren
van het plaatsje Kevelaer. De vloer is een fijnkorrelige lichtgrijze Estrich met smalle marmerstroken, de wanden zijn
van stucwerk met marmertoeslag. Het houten dak wordt
gedragen door een witte stalen nokligger. In de zuidelijke
kopgevel bevindt zich een groot rond raam met blauw
geblazen glas. Een verwijzing naar glasblazers die vroeger
in Kevelaer werkzaam waren. Eén keer per maand schijnt
de volle maan door het raam en werpt een blauw licht in de
witte ruimte. (Blue Moon!)
De woning is na de dood van Heinz Bienefeld nog
een aantal keren aangepast door zijn zoon Nikolaus Bienefeld. Deze heeft een aantal meubels en een badkamer met
toilet gemaakt. Momenteel werkt hij aan de toegangspoort
van de tuin. Tuinontwerp is van Bernard Korte, die ook de
landschapstuin in Insel Hoimbruch ontworpen heeft.

Haus Kühnen,
1988
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Atrium, Haus Kühnen, 1988
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Atrium, Haus Kühnen, 1988

Atrium
in winteropstelling met
demonteerbare kozijnen
(foto: DAM Jahrbuch 1993)
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Haus Kühnen, 1988
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Haus Kühnen, 1988
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Haus Kühnen, 1988
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Haus Babanek (1997)
In Brühl, een deelgemeente van Keulen staat aan
het eind van een doodlopend straatje het huis Babanek.
Hier is duidelijk te zien dat Bienefeld steeds verder streeft
naar een vereenvoudiging in bouwvolume en detaillering.
Het huis heeft een simpele vorm met een stenen en een
glazen deel. In het stenen “zware” volume bevinden zich
de woonvertrekken. Het glazen deel bestaat uit een vide
met daarin de trap geplaatst. In tegenstelling tot wat je
zou verwachten is het stenen, meer gesloten deel op het
zuidwesten, aan de tuin gesitueerd en het glazen deel aan
de straatkant op het noordoosten. Doordat het glas achter
het metselwerk ligt lijkt het alsof het hier een glazen huis
betreft met een gedeeltelijke schil van metselwerk eromheen. Het dak lijkt boven het volume te zweven. De bouwtijd was zeer lang; dat komt onder meer omdat Bienefeld
één bepaalde metselaar op het werk wilde hebben, zodat
het metselwerk hetzelfde handschrift zou hebben. In het
interieur valt op dat de bediening van apparatuur en verlichting gebeurt dmv schakelaars op consoles, zoals ook
in Chareau’s Maison de Verre.
In 1996 kreeg Bienefeld postuum de Mies van der
Rohe Award voor dit werk.

Haus Babanek, 1997
plattengronden en doorsnede
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Haus Babanek, 1997
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Haus Babanek, 1997
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Haus Babanek, 1997
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Haus Kortmann (1994) in Keulen:
Wie door de toegangspoort naar de voordeur loopt
van de woning van het Keulse echtpaar Gabriele en Dieter
Kortmann krijgt de schrik van z’n leven. Om de hoek staat
een gemaskerde zwarte man klaar om met een knuppel
toe te slaan. Bij nader inzien blijkt het te gaan om een
beeld van Jeff Wall. Het is één van de vele kunstwerken
die het echtpaar in de loop van jaren heeft verzameld. Zij
bezitten een omvangrijke kunstcollectie.
Bienefeld had al 2 keer eerder een huis voor hen
verbouwd. Zij wilden deze keer een volledig nieuw huis
laten bouwen, maar konden geen geschikte locatie vinden.
Uiteindelijk besloten ze om een bestaand huis te verbouwen. Het zijn eigenlijk 2 naast elkaar gelegen huizen
geworden die Bienefeld tot een eenheid van architectuur,
design en kunst heeft gevormd. De bouwtijd van 1 jaar
is voor Bienefeld een ongebruikelijk snelle tijd. Het huis
is één van de laatste werken die hij gemaakt heeft Het
verschil met alle eerdere bouwwerken is dat Bienefeld
hier een samengaan heeft willen bewerkstelligen van
architectuur en schilderkunst. Hij wilde daarmee de kracht
van autonome, abstracte schilderkunst met architectuur
verbinden. Daartoe zijn (overigens enkel in het interieur)
gewaagde kleurencombinaties toegepast. Ontmoetingen
van oranje, roze en violet bijvoorbeeld. De kleuren zijn gemaakt van natuurlijke pigmenten, die veranderen bij iedere
wisseling van lichtintensiteit of weersgesteldheid. In het
trappenhuis is Malachit gebruikt , een groene koperverbinding en het “roze” kleurvlak is een Engels Rood met een
grijze Lasurlaag. De kleurvlakken worden niet begrensd
door de ruimten, maar lopen over deuren en gaan soms
de hoek om. Op de vloeren geborstelde rvs platen bevestigd met koperen schroeven. Het trappenhuis doet denken
aan de galerij van Le Corbusier’s Maison LaRoche. Nikolaus Bienefeld die naast architect ook meubelontwerper,
schilder, kleurdeskundige en beeldhouwer is, heeft bij dit
project een grote rol gespeeld.
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Haus Kortmann, 1994
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Kerkelijk centrum Keulen-Blumenberg (1995-2003):
Ten noorden van Keulen in het stadsdeel Blumenberg ligt vlak bij het station van de S-Bahn het kerkelijk centrum “St Catharina van Siena”. Bienefeld had de
besloten prijsvraag gewonnen. Hij overtuigde de jury door
z’n onconventionele ontwerp, waarbij de kerkruimte dwars
in het complex geplaatst is. De gemeente zit ook nog eens
dwars op de lengteas van de ruimte in de vorm van een
schip. De introverte kerkruimte loopt dwars door het complex en verbindt twee straten met elkaar.
Na de dood van Heinz Bienefeld heeft zijn zoon
Nikolaus het ontwerp verder ontwikkeld en in detail uitgewerkt. In augustus 2001 werd met de bouw gestart en
in december 2003 werd de kerk ingewijd. Oorspronkelijk
zouden de wanden van schoon beton gemaakt worden,
maar uiteindelijk heeft Nikolaus Bienefeld gekozen voor
beton met een toeslag van gebroken kwarts- en granietkiezel in een twaalftal aardkleurige lagen, waarvan het
oppervlak na ontkisting “kapotgebeiteld” werd. Naast de
kerk bevinden zich in het complex ook een kinderdagverblijf met speelplein op het binnen terrein, een pastorie, een
dienstwoning, huurwoningen en een parkeergarage. Ook
deze delen zijn een ontwerp van Nikolaus Bienefeld.

Kerkelijk centrum KeulenBlumenberg, 1995-2003
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Kerkelijk centrum KeulenBlumenberg, 1995-2003
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Kerkelijk centrum KeulenBlumenberg, 1995-2003
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Locaties:
Kerken:

Pfarrkirche St. Andreas (1964)			
Eichholzerstraße 66

Wesseling-Keldenich

Pfarrkirche St. Willibrord (1968)		
Willibrordplatz, Waldweiler
			

Mandern-Waldweiler
(vlak onder Trier )

Pfarrkirche St. Bonifacius (1974) 			
Fritz-Schulte-Straße 2, Reichshof			

Wildbergerhütte- Reichshof
(ten Oosten van Keulen)

Gemeindezentrum Blumenberg (1996)			
Schneebergstraße 63, Köln

Köln – Blumenberg

Friedhofskapelle Frielingsdorf (1970)		
Alte Landsrtaße t.o. 24, Frielingsdorf
		

Lindlar- Frielingsdorf
(iets ten Oosten Keulen)

Kindergarten:

Kindergarten

Lahnstein (bij Koblenz)

Woonhuizen:

Haus Kühnen
(1988) 					
WillibrordStraße 19, Kevelaer				

Kevelaer
(Vlak bij Weeze)

Haus Heinze-Manke (1984)				
Auf dem Stumpelrott 53

Keulen-Rodenkirchen

Haus Pahde (1972)					
Emil-Nolde Straße

Keulen-Rodenkirche

Haus Stupp (1978)					
Käthe-Kollwitz Straße

Keulen-Rodenkirchen

Haus Stein (1976)					
Römerstraße 50 					
							

Wesseling
(vlak onder Keulen a/d 		
Rijn)

Haus Wilhelm Nagel (1968)				
In der Flecht / hoek Pützstraße

Wesseling-Keldenich

Haus Schütte
Weizenweg

Keulen-Müngersdorf

Allerheiligenberg			

(1978)					

Haus Helpap (1987)					
Turmfalkenweg 10

Bonn

Haus Babanek (1996) 					
Donatusstraße 5					

Brühl
(dicht bij Keulen)

Haus Klöcker (1975)					
Laurentiusstraße
				
Haus Groddeck (1984)					
Ziegelkämpe
				
Haus Kortmann (1995-)					
Wertmannstraße 23

Lindlar-Hohkeppel

Bad Driburg

Köln-Lindenthal
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Google maps:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zfN6TdPxfjiA.kDe7ZHTaJkVs&usp=sharing

Dank:
De familie Heinze, Frau Pahde, Gerd en Hanna Kühnen,
familie Leiseifer en Gabriele en Karl-Dieter Kortmann
wil ik bedanken voor de hartelijke ontvangst in hun
woningen. Nikolaus Bienefeld bedank ik voor de verstrekte informatie en het gesprek over zijn vader en
Martin Groenesteijn voor zijn ondersteuning.
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