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Boer doet leven

BOER EN LANDSCHAP

Por tretten van landschapsboeren
De boer van de
toekomst bestaat al!

Berno Strootman is de
initiatiefnemer van dit boek.
Hij is landschapsarchitect
en adviseerde van 2016 tot
eind 2020 het kabinet in zijn
rol als Rijksadviseur voor
het Landschap. In Panorama
Nederland (2018) zet hij zijn
visie uiteen op de toekomst van
ons landschap in de vorm van
een New Deal tussen boer en
maatschappij. Hij organiseerde
de prijsvraag Brood en Spelen
voor de vernieuwing van het
platteland en organiseerde drie
pilots met boeren, onderzoekers
en ontwerpers.

Boer doet leven
PORTRETTEN VAN LANDSCHAPSBOEREN

De boer
van de
toekomst
bestaat al!

tekst Berno Strootman, Caspar Janssen, Jantien de Boer
fotografie Harry Cock, Sarah Wong
De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen
beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor
biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die
zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter.
Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een
complex systeem dat veranderen moeilijk maakt. Toch zijn er overal in ons
land al pioniers die aantonen dat het kan. Vernieuwers die niet alleen voedsel
produceren maar ook een aantrekkelijk landschap.
In dit boek staan deze landschapsboeren in de schijnwerpers. Twintig boeren,
geportretteerd in de landschappen die ze produceren, vertellen in dit boek
een positief, hoopvol en inspirerend verhaal. Zij zijn voorlopers die bloemrijke
akkerranden, houtwallen, heggen en hagen rol geven in hun bedrijfsvoering.
Met volop kansen voor insecten, vogels én mensen.
Het Nederlandse landschap mag dan vooral onder invloed van de intensieve
landbouw zijn uitgekleed, deze boeren laten zien hoe prachtig het weer kan
worden. De boer van de toekomst bestaat al!

formaat 17 x 24 cm
omvang 240 pagina’s
paperback
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ontwerp Lopezlab Amsterdam
verschijnt oktober

NUR 410
ISBN 978-94-6226-252-2
€ 25,00

Caspar Janssen is schrijver en
journalist en schrijft onder meer
voor de Volkskrant. Van zijn hand
verscheen in 2019 het boek
Caspar loopt, een voettocht door
de landschappen van Nederland.
Jantien de Boer is schrijver
en journalist en schrijft onder
meer voor de Leeuwarder
Courant. In 2017 verscheen haar
boek Landschapspijn, over de
toekomst van ons platteland.
Harry Cock fotografeer t al
decennia de veranderingen van
het landschap en bebouwde
omgeving in Nederland, werkt
al jaren voor de Volkskrant,
won de Grote Culturele Prijs
van Drenthe 2018. Publiceerde
o.a. Omstreken en Reddende
Alledaagsheid.
Sarah Wong is por tretfotograaf.
Haar werk gaat over
bewustzijnsprocessen. In 1995
star tte ze haar fotocarrière
met een tentoonstelling op het
Amsterdamse Museumplein
over het milieu. Momenteel
fotografeer t ze voor organisaties
die op zoek zijn naar
authenticiteit en duurzaamheid.

404601
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Metro Oostlijn Amsterdam

ARCHITECTUUR

Designing the system

Designing the system

• Het meest complete
overzicht van de
geschiedenis en
renovatie van deze
unieke Béton brut
architectuur.
• Vol architectuurfoto’s
van het bekende Metro
Oostlijn project.
auteurs Maarten van Bremen, Jeroen van Erp, Maarten Lever
auteur-redacteur Catja Edens
Doorgang station Spaklerweg

De Amsterdamse Metro Oostlijn is aan een nieuw leven begonnen. Een serie
van vijf ondergrondse en elf bovengrondse metrostations werd ingrijpend
gerenoveerd. Het resultaat is een metrolijn die de Nederlandse hoofdstad
waardig is: overzichtelijk, comfortabel en modern, met oog voor historische
kwaliteiten.
Na meer dan dertig jaar van aanpassingen en verbouwingen was renovatie
hard nodig. Alleen zó kon de Oostlijn een vitale bijdrage blijven leveren aan de
toekomst van Amsterdam als groeiende stad met een steeds grotere rol voor
het openbaar vervoer.
Voor deze droomopdracht bundelden architectenbureau GROUP A en
strategisch ontwerpbureau Fabrique hun krachten. Daarvoor namen zij de
oorspronkelijke brutalistische architectuur als uitgangspunt en maakten ze
tegelijk op intelligente wijze gebruik van het seriematige karakter van de metro
als samenhangend systeem. Meubilair, verlichting, reclame en bewegwijzering
zijn systematisch aangepakt en bouwkundige ingrepen brachten de routing,
veiligheid en uitstraling naar een nieuwe, hogere standaard. Tegeltableaus en
een reeks bijzondere ingrepen versterken de samenhang tussen de stations
en het eigen karakter van de Metro Oostlijn. Het resultaat is een vernieuwde
Oostlijn die het verleden omarmt en de blik richt op de toekomst.
Metro Oostlijn Amsterdam neemt de lezer mee op een reis langs de
prijswinnende renovatie van de Metro Oostlijn: van historie tot toekomst, van
visie tot strategie, van tekening tot productie en van schets tot werkelijkheid.

Maarten van Bremen is
architect, medeoprichter en
par tner bij GROUP A, een
studio voor architectuur,
interieur en stedenbouw.
Maarten Lever is sinds 2007
architect bij GROUP A.
Bekende GROUP A
ontwerpen zijn hoofdkantoren
voor BP en AkzoNobel,
Crematorion Zorgvlied, OV
voetgangersgebied Forum
Utrecht en station Harderwijk.
Jeroen van Erp is
medeoprichter van Fabrique
en hoogleraar Concept Design
aan de faculteit Industrieel
Ontwerpen van de TU Delft.
Fabrique is een strategisch
ontwerpbureau, gespecialiseerd
in digital design, interactie
ontwerp en branding. Fabrique
ontwerpt voor A-merken
als Schiphol, HEMA en het
Rijksmuseum.

Engelstalig

Entree Station Wibautstraat

formaat 29,5 x 190 cm
omvang 224 pagina’s
hardcover

ontwerp Fabrique - GROUP A
verschijnt september

NUR 656
ISBN 978-94-6226-270-6
€ 35,00

404597
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Rotterdam Werkt!

FOTOGRAFIE

Foto’s in opdracht 1864 - heden

Bouw Erasmusbrug, 1955
Hajo Piebenga/Nederlands Fotomuseum

Birgit Donker is directeur
van het Nederlands
Fotomuseum. Zij studeerde
geschiedenis en journalistiek in
Amsterdam en Parijs en werd
achtereenvolgens redacteur,
buitenlandcorrespondent,
adjunct-hoofdredacteur
en de eerste vrouwelijke
hoofdredacteur van NRC
Handelsblad. Van 2012 tot
2018 was zij directeur van het
Mondriaan Fonds.

archiefonderzoek Joop de Jong
tekst Birgit Donker, Frits Gierstberg
Samen met het Nederlands Fotomuseum geeft Lecturis Rotterdam Werkt! uit.
Deze publicatie bestaat geheel uit werk dat fotografen hebben gemaakt in
opdracht voor bedrijven, organisaties en media in Rotterdam. De fotografen
hadden daarbij niet alle artistieke vrijheid, maar moesten voldoen aan de wensen
van de opdrachtgever. Het vaak botsende maar verrassende spanningsveld
tussen beroepspraktijk, gebonden en autonome fotografie in relatie tot de
onstuimige economische groei van Rotterdam sinds het begin van de fotografie
is het belangrijkste onderwerp. Ze omvat bekende, minder bekende en vooral
ook veel anonieme fotografen die werkten voor talloze fotografische afdelingen
van multinationals tot en met de Dienst Bouw en Woningtoezicht. Werkend
binnen de strakke kaders van opdrachtfotografie wisten zij hun werk zowel
fotografische kwaliteit als artistiek inzicht mee te geven.
Behalve een keur aan fotografische genres en uitingen, geeft Rotterdam Werkt!
een zeer gevarieerd, veelal nog onbekend beeld van de Maasstad. In opdracht
gemaakte foto’s hadden immers een specifieke functie en werden lang niet altijd
in de openbaarheid gebracht, tenzij ze voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden
waren gemaakt.
Bij de samenstelling is geput uit de verzamelingen van het Nederlands
Fotomuseum, het Stadsarchief Rotterdam, de Koninklijke Verzamelingen en
het Maria Austria Instituut. Ook uit talloze bedrijfsarchieven zijn bijzondere
foto’s gekozen zoals van onder meer Nationale- Nederlanden, de Bijenkorf,
Heineken en Diergaarde Blijdorp. Daarnaast zijn veel hedendaagse fotografen
vertegenwoordigd en is er aandacht voor bedrijfs- en andere opdrachtfilms.

Ruud Sies, Circus Rotjeknor, Fenixloods, 2018

Dit boek is het tweede in een reeks over de collectie van het Nederlands
Fotomuseum. Eerder dit jaar verscheen Sterke verhalen, begin volgend jaar De
Eregalerij van de Nederlandse Fotografie.
formaat 23,3 x 29,6 cm
omvang 256 pagina’s
hardcover
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ontwerp Kümmer & Herrmann
verschijnt november

NUR 653
ISBN 978-94-6226-383-3
€ 35,00

Joop de Jong maakte als
gastcurator, filmmaker en
beeldresearcher sinds 1984
vele tentoonstellingen en films
voor musea en omroepen. Vaak
met Rotterdam als perspectief
en met geschiedenis, cultureel
erfgoed, fotografie en film
als verbindend element. Als
gastcurator ontwikkelde hij
onder andere Rotterdam
in the Picture (Nederlands
Fotomuseum, 2015) en De
Aanval, mei 1940, vijf dagen
strijd om Rotterdam (Museum
Rotterdam & Stadsarchief
Rotterdam, 2015).
Frits Gierstberg is
kunsthistoricus, criticus en
schrijver en werkt als curator bij
het Nederlands Fotomuseum te
Rotterdam. Gierstberg was van
2006 tot 2010 buitengewoon
hoogleraar fotografie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Momenteel is hij ook Visiting
Tutor aan het Piet Zwar t
Institute in Rotterdam. Hij heeft
verschillende tentoonstellingen
samengesteld en heeft
internationaal gepubliceerd.

404602
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Sterke verhalen

FOTOGRAFIE

uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum

tekst Birgit Donker en Frits Gierstberg

Samen met het Nederlands Fotomuseum geeft Lecturis Sterke verhalen uit. Dit
boek verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
Deze publicatie toont een greep uit de rijke collectie van het Nederlands
Fotomuseum, met tien hoofdstukken die elk een actueel maatschappelijk
of juist alledaags thema aan de orde stellen, zoals macht, migratie, rijkdom
of voetbal. Elk onderwerp wordt benaderd vanuit het perspectief van twee
fotografen. Hun series gaan een visuele dialoog met elkaar aan, aan de hand
van overeenkomsten of juist tegenstellingen.
Sterke verhalen past in de koers van het museum: fotografie uit Nederland staat
centraal en in het bijzonder de eigen collectie van het museum.
In Sterke verhalen staan krachtige beelden, die visuele verhalen vertellen die
verschil maken en de kijker raken. Fotografen als Katharina Behrend, de vrouw
achter het eerste archief dat in de verzameling van het museum terechtkwam.
Of de uitzonderlijke foto’s van de hemel, die Frits Lamberts maakte
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beelden die hij componeerde van de
condenssporen van geallieerde vliegtuigen, strepen aan de hemel, zijn uniek.
Daarnaast beeld van Hein Wertheimer, Frits J. Rotgans, Hans Eijkelboom,
Lamia Naji, Maria Toby, Ata Kandó, Ad van Denderen, Sanne Sannes, Wally
Elenbaas, Esther Hartog, Kees Molkenboer, Hans van der Meer, Cas Oorthuys,
Hans Aarsman, Gregor Krause, Johannes Rombouts, Cobie Douma, Jacqueline
Hassink en Peter Martens.
formaat 23 x 29 cm
omvang 108 pagina’s
hardcover
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ontwerp Kümmer & Herrmann
verschenen

NUR 653
ISBN 978-94-6226-230-0
€ 29,95

Birgit Donker is directeur
van het Nederlands
Fotomuseum. Zij studeerde
geschiedenis en journalistiek in
Amsterdam en Parijs en werd
achtereenvolgens redacteur,
buitenlandcorrespondent,
adjunct-hoofdredacteur
en de eerste vrouwelijke
hoofdredacteur van NRC
Handelsblad. Van 2012 tot
2018 was zij directeur van het
Mondriaan Fonds.
Frits Gierstberg is
kunsthistoricus, criticus en
schrijver en werkt als curator bij
het Nederlands Fotomuseum te
Rotterdam. Gierstberg was van
2006 tot 2010 buitengewoon
hoogleraar fotografie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Momenteel is hij ook Visiting
Tutor aan het Piet Zwar t
Institute in Rotterdam. Hij heeft
verschillende tentoonstellingen
samengesteld en heeft
internationaal gepubliceerd.

404596
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For Your Eyes Only

FOTOGRAFIE

Blootfotografie in huis, tuin, bed, bad, bos,
branding & keuken 1870-1985

• Tentoonstelling in de
Kunsthal Rotterdam van
12 september 2020 t/m
7 februari 2021

For Your
Eyes Only

tekst Wim de Jong

Het fenomeen is zo oud als de fotografie zelf. Vanaf het moment dat de camera
rond 1870 voor amateurs hanteerbaar en betaalbaar werd, hebben met name
mannen de kans aangegrepen om er hun geliefde sexy mee op de foto te zetten.
Het genre is over een periode van ruim een eeuw net zo hartstochtelijk
beoefend als het wijdvertakt bleef. De blootfoto kende in elk tijdsgewricht haar
eigen stijlen en intenties. Van de dromerige naakten uit de belle époque tot
de Freikörper-fotografie van de naturisten. Van de striptease en de artistieke
figuurstudie tot het stiekeme snapshot. En van het glamourportret tot de weinig
verhullende huis-, tuin- & keuken-pin-up.
Hoewel ze ooit meestal voor eigen gebruik werden gemaakt, zijn vintage
amateurfoto’s tegenwoordig gewilde verzamelobjecten. Is het niet omdat ze mooi,
prikkelend, ontroerend en van documentaire waarde zijn, dan wel omdat we er
onze eigen levens en verlangens in weerspiegeld zien.

Wim de Jong (1957)
is schrijver, journalist en
fotografieverzamelaar. Hij was
jarenlang als redacteur en
columnist werkzaam voor de
Volkskrant en is tegenwoordig als
culinair recensent verbonden aan
NRC Handelsblad.

Deze collectie foto’s omspant een tijdperk dat eindigt halverwege de jaren tachtig.
Veel doe-het-zelvers hebben dan hun donkere kamer al opgedoekt, en met de
komst van fotolabs, van weggooicamera’s en uiteindelijk de digitalisering verliest
ook de blootfoto veel van haar aansprekende ambachtelijkheid en intimiteit.
Dit boek is een eerbetoon aan alle blootfotografen en hun vrouwen die een
fors aandeel in het succesverhaal van de fotografie hebben gehad, maar in de
geschiedschrijving van het medium tot dusver weinig van die rol van betekenis
hebben teruggezien. De verschijning van For Your Eyes Only valt samen met een
tentoonstelling van deze collectie in Kunsthal Rotterdam (12 september 2020 t/m
7 februari 2021).
formaat 16 x 22 cm
omvang 320 pagina’s
paperback

ontwerp Lecturis
verschijnt september

NUR 653
ISBN 978-94-6226-381-9
€ 30,00

404603
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We Make Carpets

KUNST & DESIGN

Site-specific Work

tekst en beeld We Make Carpets

Het Nederlandse collectief We Make Carpets heeft een fascinatie voor
eenvoudige gebruiksvoorwerpen. De afgelopen tien jaar hebben zij de wereld
veroverd met het maken van site-specific installaties in een wonderlijk proces
van herwaardering van deze producten. Duizenden objecten worden door
dagenlange noeste arbeid, getoond in aantrekkelijk kleurrijke patronen en
texturen. Door het nauwkeurig neerleggen, in een steeds weer andere richting
of andere zijde, laat We Make Carpets de toeschouwer alledaagse producten
zien zoals hij die nog nooit eerder heeft gezien.
Het boek toont 32 installaties gemaakt tussen 2014 en 2020. Paginavullende
foto’s van de kunstwerken worden begeleid door teksten van curatoren,
publiek en directbetrokkenen bij de producties. Het boek geeft inzicht in de
werkwijze van We Make Carpets, hun belevingswereld en de diverse locaties
waar zij exposeerden zoals 21_21 DESIGN SIGHT in Tokio, Stedelijk Museum
Amsterdam, National Gallery of Victoria in Melbourne. Voor het eerst zijn
de tijdelijke werken van dit Nederlandse collectief samen gebundeld en
permanent zichtbaar.

Het Nederlandse collectief We
Make Carpets maakt sinds
2009 site-specific installaties
van alledaagse voorwerpen en
materialen. Vormgevers Marcia
Nolte (1982), Stijn van der
Vleuten (1984) en kunstenaar
Bob Waardenburg (1983)
maken sinds hun afstuderen
aan Ar tez Zwolle en Design
Academy Eindhoven als drieeenheid werk dat zich op de
scheidslijn van vormgeving en
beeldende kunst bevindt. Hun
werk is in toonaangevende
musea van Singapore tot de
Verenigde Staten geëxposeerd.

Engelstalig
formaat 22 x 28 cm
omvang 128 pagina’s
paperback
14

ontwerp sssssst
verschijnt oktober/november

NUR 656
ISBN 978-94-6226-385-7
€ 35,00

404604
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MAKING SPACE

TOOLS
“Material is endless. Take a stone: you can saw it, grind it, drill into it,
split it, or polish it – it will become a different thing each time. Then
take tiny amounts of the same stone, or huge amounts, and it will turn
into something else again. Then hold it up to the light – different again.
There are a thousand different possibilities in one material alone.”

POTTERY AND TILE MANUFACTURING

There is a certain contrast in our use of materials. On one hand,
we are partial to classic and local finishes. Using locally sourced raw
materials in a design creates an instant lasting connection between
the space/object and its provenance, elevating our projects and
grounding them in their context. We love cooperating with
traditional local craftsmen, bringing back almost extinct techniques
and materials specific to a given place. On the other hand, we are
forever searching for an unexplored potential of every material.

1. MATERIALS

We frequently reinvent and reinterpret finishes by treating them
with extreme aggression, applying abrasive tools, manipulating
them, or the opposite – brushing them softly and putting through
gentle treatments. We use their reverse sides, sand them, coat and
varnish them, place them in controversial places and combinations.
We create impressions of other materials by pressing textures onto
various surfaces. Working closely with manufacturers allows us also
to alter the production process, modifying the speed,
temperature or ingredients of materials, causing unorthodox
finishes and effects. Results which would normally be discarded by
the industry are the ones that speak to us the most, exposing the
fragility and beauty in imperfection. Once we achieved our desired
material, it can be further altered by our contractors and fitters,
until we get the final outcome. The same material can appear
multiple times throughout one project, varying in texture, shade or
finish, sometimes unrecognisable.
Materials have the ability to make a space feel soft or cold,
impacting the atmosphere and emotions of users. By using unexpected, tactile materials we make visitors interact with space and
objects, catching them off guard, forcing them to have a closer
look, touch things, smell them and form their own experience of
our design. Every project we create holds a hidden message: it may
be an almost un- detectable writing on a wall, a reflection caught
in a polished surface. It turns a static space into an encounter, a
treasure hunt, something tangible, memorable and exciting.

22
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DESIGN

A visual process of creating a spatial experience
Studio Modijefsky

- Peter Zumthor

96

97

• Winnaar : Bar
Botanique, best design,
Foodbloggers awards
2017
• In Frameweb’s top 15,
hospitality 2015: Roast
Room
• Genomineerd: The
Commons, best
restaurant design, Entree
awards 2018

La Cerveceriá

La
Cervecería
AMS.2019

LOCATION

PROGRAM

Amsterdam, The Netherlands

Bar & restaurant

SIZE

ASSIGNMENT

139 m2 interior & 113 m2 terrace

Interior design, identity design & branding

CLIENT

STATUS

3WO & Mandy Lenselink

Realised in 2019

173

tekst Will Georgi

Wyers & Miss Louisa

DESIGN PROCESS

SARDINE

MAKING SPACE; een boek over het creëren van ruimtelijke beleving door Studio
Modijefsky, een interieurarchitectuur studio in Amsterdam, verantwoordelijk voor
interieurs van bars, restaurants en hotels, zoals: Foodhallen Den Haag, ’t Blauwe
Theehuis, CityHub Rotterdam, Bar Botanique, Karavaan en Kanarie Club.

VISUAL

RESTAURANT

Wyers

3D VIEW

& Miss Louisa

306

AMS.2017

307

.52.

LOCATION

PROGRAM

Amsterdam, The Netherlands

All day hotel restaurant

SIZE

ASSIGNMENT

300 m

2

Interior design, identity design and branding

CLIENT

STATUS

Kimpton Hotels & Restaurant

Realised in 2017

315

Een visuele vertelling over interieur ontwerp: MAKING SPACE – een ruim
400 pagina’s dik boek vol fotografie in een hardcover uitgave, waarin het eerste
decennium interieurontwerp en de mensen die deze interieurs tot leven
brengen worden gevierd.
MAKING SPACE zal een tweedelig inzicht geven in Studio Modijefsky: de studio’s
designfilosofie gevolgd door het maakproces van het fysieke interieur en het
leven dat begint zodra deze interieurs in gebruik worden genomen.

.53.

Het eerste deel geeft het ontwerpproces weer, waarin dieper wordt ingegaan op
de werkwijze achter elk ontwerp, conceptontwikkeling en ontwerpmethodiek,
vervolgd door het maakproces; beelden van werkplaatsen en de realisatie van de
ontwerpen.

317

184

185

Studio Modijefsky is een
interieur ontwerpstudio, met
een por tfolio van tien jaar
toonaangevende projecten;
op maat gemaakte interieurontwerpen, variërend in schaal,
discipline en uitvoering.
Elk project heeft een unieke
identiteit en een ruimtelijk
concept, door de ruimtes vorm
te geven met een gelaagdheid,
waarin historie, context, concept
en beleving worden verweven.
Een uitzonderlijke aandacht
voor detail, en een gedurfde,
innovatieve manier in het
toepassen van materialen, is
kenmerkend voor de studio.

In deel twee wordt de dialoog tussen de ontworpen plekken en alles wat daarin
gebeurt opgezocht. Prikkelende documentaire fotoseries van meer dan dertig
interieurprojecten door fotograaf Maeve Stam. Met haar beelden vangt ze de
sfeer van een specifieke setting, waar de omgeving en de mensen, de objecten
en de energie allemaal onderdeel zijn van de compositie.
Engelstalig
formaat 21 x 28 cm
omvang 432 pagina’s
hardcover

16

ontwerp Studio Modijefsky
verschijnt oktober

NUR 656
ISBN 978-94-6226-243-0
€ 55,00

404599
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De Zesvleugelige Kip

DESIGN

en andere fabeldieren van de voedingsindustrie

tekst en illustraties Anne Kamps

Een paar jaar geleden werd er op internet geschreven over het fenomeen van
de Zesvleugelige Kip. Even leek ze echt te bestaan. Er werd in verschillende
media over geschreven en ook doken er online beelden op van kippen met
zes vleugels. Of dit fabelachtige creatuur echt bestaat, dat is nog steeds niet
helemaal duidelijk.
In de hedendaagse media is het moeilijk om te bepalen wat echt nieuws
en wat nep nieuws is. Het is makkelijk om informatie te manipuleren en de
hoeveelheid nieuws, zowel waar als onwaar, is overweldigend. Dit leidt tot veel
twijfel, en creëert ruimte om de fantasie de vrije loop te laten. Dit is zeker het
geval wanneer dingen niet helemaal zichtbaar zijn, zoals het geval is in onze
vleesindustrie. De meeste mensen weten immers niet waar hun vlees vandaan
komt en het is lastig te bepalen met de schaal waarop er geproduceerd wordt.
In het boek De Zesvleugelige Kip en andere fabeldieren van de voedingsindustrie
begeeft Anne Kamps zich op het snijvlak tussen feit en fictie. Ze legt
de tijdgeest vast, met al zijn fake news, gekke technologieën en een
voedingsindustrie die nog nooit zo ver van de mens af stond.
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hardcover
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Anne Kamps studeerde in
2019 af aan de Design Academy,
depar tment food non food.
Tijdens haar studie richtte ze
zich vooral op onderzoek en de
ver taling hiervan naar tekst en
beeld. Het boek De Zesvleugelige
Kip is haar afstudeerproject en
eerste boek.
Als ontwerper wil Kamps de
dingen zonder waardeoordeel
beschrijven of laten zien. Juist
door iets in een ander licht te
zetten, er op een andere manier
aandacht aan te schenken,
kan het mensen aan het
denken zetten. Verschillende
onderwerpen met een sociaal
maatschappelijke waarde hebben
haar aandacht.

404605
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#Streetlogic

FOTOGRAFIE

Jeroen Arians

#Streetlogic

In our strictly organized surroundings, the street belongs to
everyone and no one. With his series #Streetlogic, Jeroen
Arians registers how the everyday objects people leave
behind reclaim public space. Unintentionally, these people
create temporary spectacles of perfect beauty. Sometimes
unreal, absurd, and even outright funny, the spectacles end
once the objects are disposed of by waste collectors or
given new life by interested strangers.

Jeroen Arians

We leven in een strikt georganiseerde samenleving, maar
de straat is van iedereen. Of juist van niemand. Jeroen
Arians legt in zijn serie #Streetlogic vast hoe de openbare
ruimte wordt geclaimd door de mensen die er hun alledaagse voorwerpen in achterlaten. Zonder het te weten zijn
zij de makers van tijdelijke spektakels van perfecte schoonheid. Soms onwerkelijk, soms absurd of ronduit geestig.
Het moment is voorbij zodra de ophaaldienst zijn ronde
komt doen of een geïnteresseerde de spullen meeneemt.

fotografie Jeroen Arians

We leven in een strikt georganiseerde samenleving, maar de straat is van
iedereen. Of juist van niemand. Jeroen Arians legt in zijn serie #Streetlogic
vast hoe de openbare ruimte wordt geclaimd door de mensen die er hun
alledaagse voorwerpen in achterlaten. Zonder het te weten zijn zij de makers
van tijdelijke spektakels van perfecte schoonheid. Soms onwerkelijk, soms
absurd of ronduit geestig. Het moment is voorbij zodra de ophaaldienst zijn
ronde komt doen of een geïnteresseerde de spullen meeneemt.

formaat 12 x 16,5 cm
omvang 292 pagina’s
paperback
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Jeroen Arians (1979, Nijmegen)
woont en werkt in Rotterdam. Na
de opleiding Reclame, Presentatie
& Communicatie studeerde hij
tot Grafische Vormgeving aan The
University of Lincoln (UK) en behaalde zijn Master in de Beeldende
Kunsten - met als specialisatie
fotografie - aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen.
Arians zoekt in zijn werk naar een
balans tussen het theatrale en het
realistische. Hij fotografeert situaties die hij op straat aantreft. Arians
neemt de alledaagse omgeving
niet voor vanzelfsprekend aan. De
Rotterdamse fotograaf gaat in onze
strikt georganiseerde samenleving
op zoek naar situaties die hij
als onwerkelijk, absurd of soms
ronduit geestig ervaart. Door de
objecten die hij op locatie aantreft
te documenteren, benadrukt Arians
de schoonheid van toeval en het
surreële. Zijn foto’s tonen hoe een
selectie van alledaagse voorwerpen
kan veranderen in een tijdelijk
spektakel van perfecte schoonheid.

404590
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Foorbij Nij Altoenae

FOTOGRAFIE

(Past Nij Altoenae)

tekst en fotografie Rob Severein

In Foorbij Nij Altoenae neem ik je mee naar een land voorbij het einde van de
bewoonde wereld.
Naar een stug gebied in het uiterste Noordwesten van Friesland.
Het Bildt.
Leeg en verlaten. Weerbarstig. En met oneindige vertes.
Een land dat niet wenst te behagen. Waar de stilte regeert.
Geïnspireerd door het werk van de Friese dichter en muzikant Jan Kleefstra
legt Foorbij Nij Altoenae de ruigheid van het landschap vast en combineert dit
met portretten en stillevens tot een serie foto’s die de fascinatie voor het
leven van eigenzinnige mensen, ver van het alledaagse, en hun verbondenheid
met dit land onderzoekt.
Mensen die hun eigen gang gaan. Die zich niet laten leiden door de waan van
de dag. Door wat ‘nieuw’ is of wat moet veranderen. En verbonden met elkaar
door een eigen, eeuwenoude taal. Een kwetsbare taal echter die langzaam
dreigt te verdwijnen.
Maar, zoals de meeste verhalen, is Foorbij Nij Altoenae een interpretatie van
de werkelijkheid. Het werk balanceert tussen feit en fictie, tussen realiteit en
mythe.

Rob Severein (1964,
Amsterdam) is een Nederlandse
beeldend kunstenaar, storyteller
en fotograaf. Na een succesvolle
carrière in de reclamewereld als
ar t director en creatief directeur,
verliet hij in 2011 zijn eigen
bureau om zich te richten op
een carrière als documentair
fotograaf.
In zijn werk richt Rob zich op
verhalen en achtergronden over
mensen en hun verbondenheid
met een bepaalde plek. Zijn
series over de Exclusion Zone
rond Chernobyl en het rechtse
AZOV-bataljon in Oekraïne zijn
gepubliceerd in NRC Handelsblad
en VICE Magazine. Ook werd hij
genomineerd voor de SO Dutch
Photography Awards 2015.
In 2017/2018 nam hij deel aan
de Noorderlicht Fotografie
Masterclass.

Engels, Nederlands en Bildts
formaat 21,5 x 26,5 cm
omvang 132 pagina’s
paperback
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Karel Mollen

BUITENSPORT

de laatste valkenier

Karel Mollen

de laatste valkenier
Joke Peels Mollen

tekst Joke Peels Mollen

Het leven van Adriaan en Karel Mollen, de laatste beroepsvalkeniers in Europa,
wordt beschreven door middel van een bloemlezing uit de vele boeken en
artikelen die in de afgelopen 180 jaar over de valkerij en beide heren zijn
verschenen, met vele interviews en ooggetuigenverslagen, verlevendigd en
gevisualiseerd met veel nieuwe en oude foto’s.
Karel Mollen (1854-1935) was valkenier en wereldwijd leverancier van valken
en fournituren. Zijn vader Adriaan Mollen (1816-1895) was hoofdvalkenier
van koning Willem II bij de Royal Loo Hawking Club. Karel werd bij zijn
overlijden alom ‘de laatste valkenier van Europa’ genoemd. Valkerij bestaat
uiteraard nog steeds, en is sinds enkele jaren Unesco Werelderfgoed, maar het
wordt niet meer uitgevoerd in de historische vorm zoals door Karel en zijn
Valkenswaardse voorgangers werd mogelijk gemaakt, met woeste ritten te
paard over uitgestrekte velden en heide met in het wild gevangen valken.
De door de familie Mollen bewaarde verzameling wordt getoond, bestaande
uit allerlei documenten (inclusief nog niet eerder gepubliceerde brieven),
en unieke foto’s uit de persoonlijke albums van Karel en Adriaan. De zeer
bijzondere collectie benodigdheden voor de valkerij, zoals huiven, bellen, een
loer, fristfrasten, langveters, en gereedschap zijn voor het eerst gefotografeerd.
Karel’s adressenlijst zal een uitzonderlijk inkijkje in de valkerij rond 1900 geven.
Zijn bestellingenboekje, waarvoor veel belangstelling bestaat bij historici, laat
de mondiale rol zien die Valkenswaard in die tijd speelde. De bloemlezing zal
de foto’s van context voorzien, inclusief een beschrijving van werken, leven en
valkenvangst op de ongerepte heide in Valkenswaard.

Joke Peels Mollen heeft een
lange rij publicaties op haar
naam over gevarieerde onderwerpen zoals valkerij, de Tweede
Wereldoorlog en Brabants
dialect. Zij wordt bijgestaan door
Ingrid, Rober t en Sophie Peels.
Drie generaties (Peels) Mollen
hebben gezamenlijk gewerkt
aan de totstandkoming van dit
indrukwekkende en persoonlijke document. Joke heeft zich
een leven lang ingezet voor
het behoud van het erfgoed in
Brabant en in het bijzonder dat
van de valkerij. Zij heeft 60 jaar
lang het familiearchief beheerd
en maakt dit nu middels dit
boek op een duurzame manier
toegankelijk. Zij is één van de
weinige, nog levende mensen die
Karel Mollen gekend hebben.
Ingrid Peels
Achterkleindochter van Karel
Mollen heeft als fotograaf
in 2020 de Academie voor
Beeldende Kunst in Hoogstraten
met goed gevolg afgesloten en
diverse exposities op haar naam
staan. Ingrid heeft het beeldmateriaal verzorgd.
Robert Peels
Achterkleinzoon van Karel
Mollen. Hij is biochemicus,
octrooigemachtigde en business
consultant en heeft diverse
wetenschappelijke publicaties op
zijn naam staan. Rober t heeft de
redactie verzorgd.
Sophie Peels
Achter achterkleindochter van
Karel Mollen. Zij studeer t kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Utrecht; Sophie heeft voor
het boek de desk research
gedaan.
.
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In de lengte

BERGSPORT

3000 km solo door de Noorse bergen
Myra de Rooy

In de lengtE
3000 km solo door de Noorse bergen

tekst en fotografie Myra de Rooy

Soms kiest een reis jou uit, meer nog dan jij die kiest. Zelfs voor ervaren lange
afstandswandelaars is ‘Noorwegen in de lengte’ een fysieke uitdaging, een
indrukwekkende en eenzame tocht door Europa’s laatste grote wildernis. Myra
de Rooy trekt solo door de bergen van het zuidelijkste puntje van Noorwegen,
de vuurtoren van Lindesnes, naar het noordelijkste punt, de Noordkaap - een
tocht van 3.000 kilometer. Zij maakt alle seizoenen mee – van noorderlicht tot
middernachtzon. In de winter met slee en op ski’s, kamperen bij min
34 graden, dagenlang vastzitten in afgelegen berghutten tijdens vliegende
storm, wekenlang geen mens tegenkomen. In de zomer trekt ze met haar
rugzak door adembenemende berggebieden, langs gletsjers, bruisende rivieren
en stille meren, ze beklimt heilige bergen, maar sopt ook door arctische
toendramoerassen met rendieren en dansende muggen als gezelschap. Soms
is het afzien en gevaarlijk, toch is het vooral genieten van een weids en ruig
berglandschap.

Geoloog Myra de Rooy
(1957) is naast schrijver en
fotograaf ook bergbeklimmer.
Ze is gefascineerd door de
bergwereld en haar bewoners,
en maakte veel solotochten
in afgelegen gebieden in Tibet,
Ladakh, Nepal en Noorwegen.
Eerdere boeken van haar hand
zijn Vrouwen in Boeddha’s Bergen
(2004), Het Windpaardhuis
(2007), Dochters van de bergen
(2015) en Chamlang (2017)

Het is een innerlijke reis, want wie alleen reist, komt vooral zichzelf tegen.
Daarnaast zijn het de inspirerende ontmoetingen onderweg die extra
diepgang aan deze voetreis geven. Zoals kunstenaars, milieukundigen en
mijnbouwactivisten, die allen op een eigen manier een verhouding met de
natuur hebben. Ze spreekt met veel Sami (Lappen is een scheldwoord),
zoals de zangeres Mari Boine, en hoort bijzondere levensverhalen over de
discriminatie en bedreigingen van dit inheemse volk. Bovenal is In de lengte een
persoonlijk verhaal over de kracht en schoonheid van de bergen.
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Verstoten uit het paradijs
Jakarta, Bandung en Surabaya door de ogen van schrijvers

REISVERHALEN

Over Paramaribo brasa!:
‘In even gedetailleerd als
onderhoudend proza leidt
samensteller Ko van Geemert
de lezer door de straten van
Paramaribo, langs literaire
piketpaaltjes en korte biografieën van auteurs... Een
feestelijke gids.’
Sjoerd de Jong (NRC Handelsblad)

VERSTOTEN
UIT HET

PARADIJS
jakarta, bandung en surabaya
door de ogen van schrijvers
ko van geemert

Over Dushi Willemstad:
‘Van Geemert is erin geslaagd
dit materiaal zodanig samen
te stellen dat het boek
eenvoudig leesbaar is, en de
verhaallijn voelbaar blijft, als
ware het een roman. Het is
naar mijn mening nu al een
historisch document.’
Eric de Brabander (Antilliaans
Dagblad)

tekst Ko van Geemert
voorwoord John Jansen van Galen
De belangstelling voor voormalig Nederlands-Indië is nog altijd groot. Zowel
voor de idyllische als de zwarte kanten. Of het nu gaat om gewelddadigheden
van het Nederlandse leger waarvoor koning Willem Alexander onlangs
excuses aanbood of de herdenking van het honderdste geboortejaar van
Multatuli in 2020.

Ko van Geemert (1950)
schreef literaire gidsen voor
Amsterdam, Suriname, Curaçao.
Een dergelijke publicatie over
Japan is in voorbereiding.

Naast Multatuli zijn Louis Couperus, Hella Haasse, F. Springer, Adriaan van Dis,
Marion Bloem, Rudy Kousbroek, Jeroen Brouwers en Alfred Birney veel gelezen
en geprezen schrijvers over Nederlands-Indië. Maar er is nog zoveel meer.
In Verstoten uit het paradijs - Jakarta, Bandung en Surabaya door de ogen van
schrijvers wordt de lezer wegwijs gemaakt in de Nederlands-Indische literatuur
van 1860 (de verschijning van Multatuli’s Max Havelaar) tot heden.
In een zevental wandelingen door de drie genoemde steden op Java
ontmoeten we vele schrijvers die in talloze citaten een beeld geven van het
leven in Nederlands-Indië. Naast citaten bevat deze uitgave auteursbiografieën
en illustraties, zeven routeplattegrondjes en een personenregister.
Ook voor hen die niet van wandelen houden en liever blijven zitten, biedt dit
boek een toegankelijke en verrassende gids over een voorgoed voorbije tijd,
die nog altijd tot de verbeelding spreekt.
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Spartelend aan de fuik ontkomen

GESCHIEDENIS

Hoe tientallen leden van een Joodse familie de oorlog overleefden
An Huitzing

Spartelend
aan de fuik
ontkomen
Hoe tientallen leden van

een Joodse familie de

oorlog overleefden

tekst An Huitzing

De nakomelingen van Joseph Benedictus en Mietje de Hoop vormden
rond 1940 een familie van zo’n 120 personen. Ze woonden met name in
de Amsterdamse Rivierenbuurt en de Haagse Bezuidenhout. Ze waren
sigarenhandelaren, diamantslijpers, producenten van surrogaatproducten,
politiemannen, architecten, oud-papierhandelaren. De dochters waren
getrouwd met bankemployés, musici, een toneelspeler, een advocaat, een
drukker. Een tak van de familie was katholiek, sommigen waren protestant.
Velen waren ‘niets’, maar wel vaak in de sjoel getrouwd, omdat het van oudsher
zo hoorde. Na een ruzie in de jaren twintig was de familie uiteengevallen.
Begin 1941 moesten zij opgeven of hun grootouders Joods waren en of zijzelf
ingeschreven waren bij de synagoge. Bijna ongemerkt kwamen ze in een
administratieve fuik terecht die zou uitkomen in Auschwitz of Sobibor; veertien
familieleden vonden daar hun einde. Door zich te verzetten en hun krachten te
bundelen, wisten ze in meerderheid te ontkomen, met hulp van aangetrouwde
advocaat Kymmell, NSB-ambtenaar Wolters en het Duitse hoofd van het
Besluitbureau Calmeyer. Oudoom Willem kende namelijk een familieverhaal
dat van pas kwam en zijn kleinzoon vocht aan het Oostfront.
Aan de hand van papieren van de Calmeyerprocedure en herinneringen van
teruggevonden familieleden, wordt dit verhaal verteld met familiefoto’s en
documenten.
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An Huitzing (Gorinchem,
1952) studeerde antropologie.
Na haar werkzame jaren aan de
Universiteit van Amsterdam, de
Wiardi Beckmanstichting en de
gemeente Rotterdam, richtte ze
zich op historisch onderzoek.
Ze publiceerde samen met
haar dochter Tamara Becker
Op de foto in oorlogstijd. Studio
Wolff 1943 (Lecturis, 2017)
met meer dan tweehonderd
familiegeschiedenissen bij
teruggevonden por tretten.
Daarbij leerden ze historische
bronnen te confronteren met
herinneringen van opgespoorde
overlevenden en nabestaanden
en in overleg met hen ‘de meest
waarschijnlijke waarheid’
te zoeken. De ontmoeting
met Peter Hofman op de
tentoonstelling over Studio
Wolff in 2017, waar een foto
van zijn oma hing, leidde tot een
gezamenlijke speur tocht naar
zijn familiegeschiedenis en tot
dit boek.

404608
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Acts of Drawing

BEELDENDE KUNST

André de Jong

ANDRÉ DE JONG
ACTS OF DRAWING
Portret, 2017

Houtskool, pastel, inkt en waterverf op Zerkall papier
64 x 48 cm

Staand zwart met geel, 2015-17

Acryl en inkt op bewerkt Hahnemühle papier, ingesneden en geplooid
140 × 45 × 11 cm

tekst Han Steenbruggen, Marsha Plotnitsky, Jan Postma, Fabienne Rachmadiev,
Arjen Mulder
eindredactie Marsha Plotnitsky
Dit boek is een ‘boek-over’ en een tastbaar kunstobject. Voor het eerst worden
André de Jongs zonderlinge series tekeningen en werkproces uitgelicht.
Het komt vandaag de dag zelden voor, maar De Jongs vooruitziende werk is
bijna vier decennia lang zo goed als ongezien gebleven – hij leefde en werkte
op afstand van de kunstcentra, op het Friese platteland – totdat Museum
Belvédère in 2010 een retrospectief organiseerde. Sindsdien wordt het werk
van De Jong overladen met kritische waardering en publieke belangstelling. De
tentoonstellingen van kunstruimte The Merchant House werden in Amsterdam
en New York lovend ontvangen.
Dit boek toont voor het eerst al zijn belangrijke tekeningenreeksen: Lichaamlandschap, Handen, Koppen en Portretten, Fotografische bewegingen, Ontbaringen,
Folds en Lichaam/Lichaamsdelen. Ook presenteert het zijn fenomenologische
boom-fotografie in een speciale vormgeving.
Het werk van André de Jong heeft zijn wortels in een poëtische verbeelding
van de wederwaardigheden van het lichaam, van een ambivalent en
genderfluïde zelfbewustzijn. Dat maakt zijn werk uniek in zijn intersubjectiviteit
en sociale belang. Zijn visie heeft de kracht ons te ontroeren en veranderen.

Boomstudie

Boekversie 2020
Uit het fotoarchief van de kunstenaar
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Uit Fotografische bewegingen, 2008-9
Boekversie 2020
Uit het fotoarchief van de kunstenaar

André de Jong (1945) zoekt
met zijn magistrale oeuvre
al meer dan vijf decennia de
grenzen op van het tekenen.
Naast tekenaar is hij ook
performancekunstenaar,
fotograaf, beeldhouwer en
conceptueel landscapist. In
1979 vestigde De Jong zich in
Friesland. De lange perioden
van teruggetrokken werken
in zijn landelijk gelegen atelier
werden afgewisseld met reizen
door IJsland en Noorwegen
en weerspiegelen zijn vroege
ar tistieke keuzes – vandaag
de dag visionairder dan ooit –
om de confrontatie met onze
ongemakkelijke aanwezigheid in
de natuur aan te gaan.
Marsha Plotnitsky (1955) is de
oprichter, ar tistiek directeur en
tentoonstellingsmaker van The
Merchant House, en redacteur
van TMH boeken.

Nederlands- en Engelstalig
formaat 27 x 31 cm
omvang 160 pagina’s
paperback

ontwerp Perrin Studio
verschijnt oktober

NUR 642
ISBN 978-94-6226-176-1
€ 35,00

404591

33

Grensgevallen
Over grenzen in Afrika, Europa en het Midden-Oosten

REISVERHALEN

tekst en illustraties Rolf Weijburg

Grensgevallen is een bundel reisverhalen met het oversteken van internationale
grenzen als rode draad. Verhalen van vier decennia reizen naar niet alledaagse
bestemmingen.
In het hart van de Sahara, langs de randen van Arabia Felix, via een
smokkelroute of langs de zompige oevers van de grensrivier neemt de auteur
u mee op reis de grens over. Reizen die worden onderbroken door onwillige
douaniers, dronken militairen en nukkige ambassadeurs. Door gorilla’s, een
kapper en door diefstal en gevangenschap.
U gaat mee als de auteur het land wordt uitgezet, valt terloops een land
binnen en leert hoe u in twee landen tegelijk kunt zijn. Aan de hand van de
auteur steekt u met gevaar voor eigen leven de verste grens ter wereld over
en zelfs de grens van het paradijs ligt in dit boek binnen handbereik.
Een boek als een reis, meer nog dan een reisboek.

Rolf Weijburg (Eindhoven,
1952) is etser, kaar tenmaker,
illustrator, schrijver en reiziger.
Hij brengt schrijvend, maar
vooral etsend, de wereld in
kaar t. Zo reisde hij voor zijn
grote serie kleuretsen L’Afrique
Périphérique in vijftien jaar langs
alle eilanden rondom Afrika en
is hij nu al bijna twintig jaar bezig
aan een serie etsen en teksten
over de 25 kleinste landen ter
wereld. Weijburg doet verslag
van zijn reizen middels teksten
en complexe kleuretsen waarin
hij elementen van car tografie,
cultuur, natuur, geschiedenis en
architectuur doet samensmelten.
Rolf Weijburg won in 1992 de
Nederlandse Grafiekprijs en zijn
etsen bevinden zich in vele grote
museale- (o.a. Rijksmuseum) en
bedrijfscollecties. Ze worden
veelvuldig geëxposeerd in
binnen en buitenland.
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Water Verf

BEELDENDE KUNST

75 jaar Hollandse Aquarellistenkring

tekst Tonnus Oosterhoff, Sipke Huismans, Lian Jeurissen

Annemieke Harkema

Water Verf is een collectors item.
Het boek, dat verschijnt ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de
Hollandse Aquarellistenkring is zowel een beeldessay als een bloemlezing
uit het werk van de leden van de kring. Het wordt vormgegeven door het
ontwerpbureau PutGootink en bestaat uit twee lagen. De buitenste laag is een
beeldboek met daarin fragmenten van aquarellen waarin de toverkracht, de
magie van licht en kleur aan bod komt en de binnenste laag toont de werken
in hun geheel en documenteert ze.
Tonnus Oosterhoff, Nederlands meest bekroonde dichter, heeft speciaal voor
dit boek een tekst geschreven, een poging de werkwijze van het aquarelleren
in woorden te vangen.
Sipke Huismans, voorzitter van de Hollandse Aquarellistenkring, schrijft een
essay over plaats en geschiedenis van de Hollandse Aquarellistenkring in
Nederland van 1945 tot nu.
In het Museum Henriette Polak te Zutphen opent op 16 oktober 2020 de
tentoonstelling ‘De Magie van Licht’ met werk van alle nu actieve leden van de
Hollandse Aquarellistenkring plus een selectie van in het museum aanwezige
aquarellen van hun voorgangers. Lian Jeurissen, conservator, belicht in haar
bijdrage voor het boek de betekenis van hun werk voor de collectie van het
Museum.
Kortom, een rijk boek en een lust voor het oog, dat de betekenis van het
aquarelleren in woord en beeld actualiseert!

Maurice Christo van Meijel
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Even dood

_ Janita Sassen

1
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fotografie Janita Sassen
inleiding Fokke Obbema
Hoe leef je verder na een reanimatie? In dit fotoboek met korte interviews
zie je de mens op zijn kwetsbaarst. In ondergoed, zodat het litteken van de
operatie of de aangekomen kilo’s zichtbaar zijn. Lichamen zonder poespas of
opsmuk en gezichten die boekdelen spreken.
Janita Sassen (1965) fotografeert al bijna twintig jaar mensen voor magazines
en campagnes. Diep in haar sluimerde de wens om een eigen serie te maken,
maar daar kwam ze door het vele werk niet aan toe. Totdat haar man Bert een
hartstilstand kreeg en blijvend hersenletsel opliep. Het zette hun leven volledig
op z’n kop. “Ik zag hoe heftig het was om een hartstilstand te overleven, wat
dat met die persoon doet en met het gezin.”
Er zijn steeds meer AED’s en dus worden er steeds meer levens gered, maar
veel mensen weten niet hoe je uit een reanimatie kunt komen. Ook als je er
ongeschonden uitkomt verandert je leven. Dat verhaal laat Sassen zien in dit
boek.
Mensen die een harstilstand overleven lopen niet te koop met de gebeurtenis.
Terwijl het hun leven vaak zo enorm tekent. Sassens echtgenoot was na zijn
reanimatie eerst helemaal niet blij dat hij er nog was. Hij had zo veel ingeleverd.
Kon nooit meer aan het werk als organisatieadviseur en wist niet meer hoe hij
een goede vader moest zijn. Terwijl hun omgeving maar riep dat het zo fijn was
dat hij er nog was. Ook als je een hartstilstand overleeft en er redelijk goed
uitkomt, kan het je leven behoorlijk door de war schudden.

formaat 24 x 32 cm
omvang 112 pagina’s
hardcover
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verschijnt oktober
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Janita Sassen (1965) is in 1987
afgestudeerd aan de Academie
voor Beeldende Kunsten. Tot
2002 was ze vormgever bij
onder andere Elegance, Eigen
Huis & Interieur en Marie Claire.
Sinds 2002 is ze werkzaam
als zelfstandig vormgever
en fotograaf en werkt ze
voor diverse magazines en
communicatiebureaus.
Fokke Obbema werkt bij
de Volkskrant, waar hij chef
van de economieredactie en
correspondent voor Frankrijk is
geweest. Tegenwoordig schrijft
hij als redacteur buitenland
over zowel China als Europa
en is hij commentator van de
krant. Hij overleefde in 2017
een harstilstand en schreef
naar aanleiding daarvan het
succesvolle boek De zin van het
leven.
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Bloed en Honing

FOTOGRAFIE

Ontmoetingen op de grenzen van de Balkan

Is it good enough...

DESIGN

Jeroen van Erp

—Bloed en Honing
Ontmoetingen op de
Grenzen van de Balkan
Tekst van Irene van der Linde en Foto’s van Nicole Segers

tekst Irene van der Linde
fotografie Nicole Segers

tekst Jeroen van Erp

‘Weet je wat Balkan betekent?’, vraagt Ajla, terwijl we met haarspeldbochten naar
boven rijden. Ze buigt zich vanaf de achterbank naar voren. ‘Het komt van het
Turks’, legt ze uit. Onder ons wordt Tetovo almaar kleiner. ‘Bal betekent honing en
kan bloed.’ Ze glimlacht. ‘Wij zijn het land van bloed en honing.’

Irene van der Linde (1963) is
schrijver en journalist. Ze werkt
als redacteur bij De Groene
Amsterdammer.

Bloed en honing is een zoektocht naar de betekenis van de nieuwe grenzen op
de Balkan. Schrijver Irene van der Linde en fotograaf Nicole Segers trekken
over doodstille wegen en kale hoogvlaktes, door donkere rotskloven en
verlaten dorpen. Ze bezoeken steden met magische namen als Dubrovnik,
Sarajevo, Skopje, Ohrid en Tirana. Onderweg ontmoeten ze kunstenaars,
wetenschappers, dromers, vechters en vergetenen. Als in een veelstemmig
koor vertellen zij over hun levens.

Nicole Segers (1960) is
documentair fotograaf. Ze
exposeerde haar werk onder
andere in De Kunsthal in
Rotterdam, met Rem Koolhaas
in Brussel, tijdens BredaPhoto
en in Festival Photorepor ter in
St. Brieuc. Segers is mentor en
docent bij de Fotoacademie in
Amsterdam.

Bloed en honing gaat over eenheid en scheiding. Over de ontnuchterende
realiteit van in de praktijk doorgevoerd nationalisme. Het vertelt over hoop
en teleurstelling, passie en lethargie. Over dagelijkse beslommeringen en
geopolitieke krachten. Over versplintering, zoals die ook elders in Europa
gaande is.

Dit boek is een uitgave van
Boom uitgevers. Bestellen kan
per mail via Boom uitgevers
Amsterdam. Stuur een mail naar
verkoop@bua.nl

In Bloed en honing zijn verhaal en beeld met elkaar verweven tot een
onlosmakelijk geheel – op dezelfde manier waarop ook de geschiedenis
is verweven met de omgeving. Dit leidt tot een vernieuwende vorm van
samengaan van literaire non-fictie en documentairefotografie waarvan geen
voorbeelden in Nederland en de rest van Europa te vinden zijn.

Deze monografie gaat over het ontwikkelen en evalueren van ontwerpconcepten en waarom die vaardigheid cruciaal is bij het aanpakken van
complexe problemen. Het laat zien hoe vertrouwen op je eigen intuïtie kan
leiden tot relevante concepten en oplossingen. Het is van toepassing op allerlei
uitdagingen: van die van Schiphol Airport tot aan hoe dementerende bejaarden
actief te maken. De centrale boodschap in deze publicatie: blijf jezelf continu
afvragen ‘Is het goed genoeg?’.
De ‘design markt’ is de afgelopen decennia enorm geprofessionaliseerd, een
ontwikkeling die alleen maar toegejuicht kan worden. Er is enorme progressie
gemaakt op allerlei gebieden, van nieuwe materialen tot hoe om te gaan met
organisaties, gedragsverandering, emoties, data en technologie. Het relatief
jonge beroep van ontwerper maakt tumultueuze tijden door. We waren ooit
ontwerpers van dingen, maar tegenwoordig willen we idealiter onafhankelijk
zijn van middelen. We pakken de uitdagingen liever aan bij de wortel. Als gevolg
hiervan zijn ontwerpoplossingen tegenwoordig niet noodzakelijkerwijs fysieke
producten, maar nemen ze in toenemende mate de vorm aan van services,
systeemveranderingen of onverwachte combinaties van producten en diensten.
Te midden van al deze ontwikkelingen maakt volgens Jeroen van Erp
uiteindelijk maar één factor het verschil: de kwaliteit van het idee.
Revolutionaire ontwikkelingen worden gedreven door ideeën die tot de
verbeelding spreken, ballen aan het rollen brengen en uiteindelijk resulteren
in relevante en impactvolle oplossingen. In een wereld die steeds complexer
wordt, is het de taak van de ontwerper om die ideeën te ontwikkelen, te
onderbouwen en te bevorderen. Deze publicatie is een bescheiden poging van
Van Erp om een kernvraag

te beantwoorden die centraal staat in dit alles: hoe
weet je dat iets een goed idee is?

Jeroen van Erp is oprichter
van internationaal strategisch
ontwerpbureau Fabrique en
hoogleraar aan de faculteit
Industrieel Ontwerpen van de
TU delft.
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Anywhere Anytime

BEELDENDE KUNST

Masha Trebukova

schilderingen Masha Trebukova
gedicht Antoine de Kom
Onrecht en onderdrukking hebben altijd om Masha Trebukova heen bestaan. De
Sovjet-Unie, waar ze de eerste helft van haar leven doorbracht, was een totalitair
land.
Tot voor kort had Trebukova niet de neiging om over actuele zaken te schilderen.
Ze meende dat kunst en politiek bij voorkeur niet rechtstreeks met elkaar
moesten worden vermengd. Maar sinds de annexatie van de Krim in 2014, waar
mensen die haar moedertaal spreken door andere mensen die haar moedertaal
kunnen spreken werden gedood. Dat was de laatste druppel… zij voelde dat
ze iets moest doen aan de vreselijke beelden. Geweld en het lijden van anderen
kwamen te dichtbij om er van weg te blijven.
Als een belangerijk onderdeel in een serie werk dat hieraan gerelateerd is
maakte ze zes grote boeken met tekeningen. Deze zes grote ‘boeken’ zijn met
acrylverf rechtstreeks op zes ‘glossy’ tijdschriften getekend. Tijdens het maken
van deze visuele ‘dagboeken’ kreeg alles op de pagina een andere betekenis voor
haar. De advertentieslogans en de beelden van de consumptiegoederen raakten
vermengd met afbeeldingen van oorlog, vluchtelingen en executies. Door deze
contrasten en soms doorschijnende teksten komen de tekeningen nog krachtiger,
met een rauwe spontaniteit, tot uiting.
Het was een pijnlijke werkperiode voor Trebukova; nooit eerder voelde ze zich in
haar werk zo direct betrokken bij het onderwerp pijn en onrecht.

Masha Trebukova groeide op
in Moskou. In 1986 studeerde
ze daar af aan de Surikov
Kunstacademie in de richting
schilderen en grafiek. Sinds
1990 woont en werkt ze in
Amsterdam. In 2018 verscheen
van haar het boek Cathedral bij
Lecturis.

In Anywhere Anytime is een selectie uit de zes boeken opgenomen met een
gedicht dat speciaal voor dit boek is geschreven door Antoine de Kom, met een
verwijzing naar de recente geschiedenis van Suriname.
formaat 24 x 29,7 cm
omvang 248 pagina’s
paperback
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Bałuty

FOTOGRAFIE

Jörg Winde

fotografie Jörg Winde
tekst Rolf Sachsse
Bałuty is een district in de Poolse stad Łódź. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bestond hier een van de grootste en gruwelijkste Joodse getto’s. Wat de nazi’s
niet hebben vernietigd, is weer een woonwijk geworden.
Jörg Winde’s in Bałuty gemaakte foto’s laten op een grimmige en toch mooie
manier het harde leven zien van de mensen die tegenwoordig in de wijk
wonen. We zien hoe mensen liefdevol de kamers in hun huis hebben ingericht
met herinneringen en verlangens. Jörg Winde heeft deze bijzondere wereld
liefdevol vastgelegd. De geschiedenis van de Holocaust staat beschreven in het
district Bałuty, maar alleen in sporen die we kunnen ontdekken door naar deze
foto’s te kijken.

Jörg Winde (1956)
studeerde fotoontwerp
aan de FH Dor tmund en
communicatieontwerp aan
de GH Wupper tal. Hij werkt
als freelance fotograaf op het
gebied van architectuur, interieur
en industriële fotografie en
is hoogleraar fotografie aan
de Hogeschool Dor tmund.
Zijn werk is gepubliceerd
in tal van publicaties,
gepresenteerd in individuele
en groepstentoonstellingen en
is in diverse museumcollecties
ver tegenwoordigd.
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Uebergangsheim Schiessstraße

FOTOGRAFIE

Photographs between hallway and gate

tekst Carlo van de Weijer, Maarten Steinbuch

In 1989 werkte Richard Reisen enkele maanden als bewaker in een herberg voor
asielzoekers aan de Schiessstraße 5 in Düsseldorf-Heerdt. Hij nam zijn camera
mee en wat hij in de loop van de tijd fotografeerde, voldoet aan alle criteria van
wat ‘participatieve observatie’ wordt genoemd. Als nachtwaker maakte Reisen
deel uit van het systeem dat hij fotografeerde en toch kon hij mensen, situaties
en objecten vastleggen alsof ze nog nooit eerder waren gezien.
Meer dan dertig jaar nadat ze zijn gemaakt, zijn deze foto’s zowel ver weg als
dichtbij: ze zijn gewijd aan een thema dat ons allemaal na aan het hart ligt, vlucht
en migratie.We zien handgeschreven aantekeningen in een bezoekersboek,
ouderwetse schuiframen, een sigarettenautomaat - in het algemeen roken
mensen in alle kamers. En toch zijn er motieven die eeuwig hetzelfde blijven:
de portretten naast een auto, een persoon die trots op zijn eigen fiets zit, het
moeiteloze koken op een veel te kleine kookplaat, het lange wachten naast een
draaiende wasmachine. De snelweg voor het terras is er nog steeds, samen met
het uitzicht vanuit de kamers en het balkon. Een belangrijk motief is het doden
van tijd: haren knippen, roken, telefoneren, rondhangen.
Zijn werk dwong Richard Reisen om korte tijd deel uit te maken van het
systeem, maar hij hield voldoende afstand. Dat gaf hem opvattingen over
stereotypen die vooral de verwachtingen van de kijkers weerspiegelen. Zijn
eigen visuele benadering wordt gevormd door nieuwsgierigheid, door de
zelfverzekerdheid van de dubbele rol van baan en reportage. Drie decennia later
is de situatie van vluchtelingen en migranten niet verbeterd; in plaats van in een
oud hotel wonen ze nu in containers of speciaal gebouwde accommodaties.
Maar deze bevinden zich ook aan de rand van onaantrekkelijke woonplaatsen
die het voor de bewoners vaak moeilijk maken om de regeringskantoren en
werkplekken te bereiken. In dit opzicht zijn de foto’s van Richard Reisen zowel
historisch als actueel.
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MOBILITEIT

De toekomst van mobiliteit

fotografie Richard Reisen
tekst Rolf Sachsse
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ontwerp Richard Reisen, Sector
Photography, Duitsland
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NUR 653
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Richard Reisen (1957) komt uit
Mönchengladbach en studeerde
fotografie en grafisch ontwerp.
Momenteel werkt hij als boekontwerper.

We verplaatsen ons almaar verder en laten ons daarbij nauwelijks afremmen
door de toenemende klimaatverandering. Maar stoppen met mobiliteit is geen
optie. De mens wil vooruit. Intussen heeft de auto zich ontwikkeld tot een
‘data producerend embedded software-platform’ en het internet koppelt vraag
en aanbod aan elkaar om steeds effectiever aan onze transportbehoefte te
voldoen. Zoals elke industrie die wordt geconfronteerd met de digitalisering,
komen veranderingen in exponentieel tempo op ons af.
Dit boek gaat over de versnelling die de maatschappij doormaakt ten aanzien
van mobiliteit. Niet over constante verandering, maar over de explosie van
technologie die ons leven in tien jaar op zijn kop gaat zetten. Gebaseerd op
hun column in het Financieele Dagblad beschrijven mobiliteitsexperts Maarten
Steinbuch en Carlo van de Weijer de zin en onzin van alle ontwikkelingen.
Rijden we straks in robot-taxi’s? Fietsen we straks allemaal elektrisch naar ons
werk? Gaan we ooit duurzaam vliegen? Is er nog plek voor openbaar vervoer?
Vliegen we in de toekomst met drones van A naar B of verplaatsen we ons
alleen nog maar virtueel? Hoe krijgen we voedsel en koopwaar bij de mensen?
Lees in VOORUIT hoe we langzaam maar zeker in de goede richting bewegen.

404612

formaat 14 x 21 cm
omvang 160 pagina’s
paperback

ontwerp David van Iersel, 24 uur
in bedrijf
verschijnt oktober

NUR 401
ISBN 978-94-6226-389-5
€ 15,00

Carlo van de Weijer (1966)
heeft een brede ervaring in de
auto-industrie bij onder andere
Siemens en TomTom. Momenteel
is hij directeur van het nieuw
opgezette Eindhoven Ar tificial
Intelligence Systems Institute
EAISI. Hij adviseer t ministeries
en het bedrijfsleven over de
hele wereld over de toekomst
van mobiliteit, is commissaris bij
een aantal high-tech bedrijven
en stond aan de wieg van meerdere star t-ups rondom nieuwe
mobiliteit.

Maarten Steinbuch (1960)
is een wetenschapper op het
gebied van hightech systemen,
ondernemer en communicator.
Hij is hoogleraar aan de TU
Eindhoven. Zijn onderzoek strekt
zich uit van autotechniek tot
mechatronica, motion control en
de beheersing van fusieplasma’s.
Steinbuch is een productieve
blogger en belangrijk opinieleider
waar het gaat om de invloed
van nieuwe technologie op de
samenleving. Hij is een prominent voorstander van elektrische
auto’s.
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Isola
Jackie Sleper
ISBN 978-94-6226-251-5
€ 25,00
404452

BEELDENDE KUNST
Alle beelden
Armando
ISBN 978-94-6226-198-3
404417
€ 31,00
Artefact nr. 953 - Gapingen van mijn
geest
Hans Klein Hofmeijer
ISBN 978-94-6226-273-7
€ 75,00
404480
Black Jack
Jackie Sleper
ISBN 978-94-6226-268-3
€ 19,95
404479
Boek voor Mo
Pjotr Müller
ISBN Nederlands 978-94-6226-228-7
€ 22,50
404441
Book voor Mo
ISBN Engels 978-94-6226-229-4
€ 22,50
404449

Botanische kunst
Van de Renaissance tot de 19e eeuw
ISBN 978-94-6226-336-9
€ 39,95
404536
CAREL

SCHILDER

WILLINK MEESTER

Jeroen Stumpel

Carel Willink
Meesterschilder
ISBN 978-94-6226-370-3
€ 25,00
404579
verschijnt oktober
Cathedral
Masha Trebukova
ISBN 978-94-6226-279-9
€ 36,00
404487

De etsen van Charles Donker
ISBN 978-94-6226-372-7
€ 35,00
404581
verschijnt september
De gebroeders Barraud
Vier Zwitserse kunstbroers
in het Interbellum
ISBN 978-94-6226-293-5
€ 29,95
404496
48

De groene middeleeuwen (2e druk)
Duizend jaar gebruik van planten
(600 tot 1600)
Claudine Chavannes-Mazel, Linda IJpelaar
ISBN 978-94-6226-297-3
€ 39,95
404498
de taal van de dooiwind
Marjolijn van den Assem
Nederlands-, Engels- en Duitstalig
ISBN 978-94-91182-22-8
€ 37,50
404099
De verte nabij
Sandra Kruisbrink
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-115-0
404278
€ 29,95
Een kroniek van het oneindige
Lita Cabellut
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-298-0
€ 29,95
404497
Etsen, aquarellen, tekeningen
Paul van Dongen
ISBN 978-94-91182-09-9
€ 29,90
404380
Flatness in Space
Cecilia Vissers
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-239-3
404450
€ 29,95
For Real
Britse Realisten uit de jaren ‘20 en ‘30
ISBN 978-94-6226-345-1
€ 27,50
404533
Grey Horizontals
Gam Bodenhausen
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-195-2
€ 36,50
404362
Hybriden
Reinoud van Vught
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-91182-23-5
€ 25,404173

Japi en Bavink en de doorbraak van de
moderne kunst
Het vroege proza van Nescio in een
cultuurhistorische spiegel
ISBN 978-90-70108-95-3
€ 19,50
403412
2e druk
Kunst is om te huilen
Antoon Erftemeijer
Heftige emoties bij het kijken naar kunst
ISBN 978-94-6226-264-5
€ 25,00
404477
Marc groet ‘s morgens de dingen
Marc Mulders
ISBN 978-94-6226-066-5
€ 18,50
403960
Miniatures
Marian Bijlenga
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-114-3
€ 30,00
404204
Om de vorm
Maria van Kesteren
ISBN 978-94-91182-15-0
€ 15,00
404383
Out of office
Kunstschatten uit bedrijven
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-626-299-7
€ 25,75
404495
Portraits
Jasper Krabbé
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-168-6
404346
€ 29,95

Sequences
Olivier Heiligers
ISBN 978-94-6226-362-8
€ 25,00
404571

Ik zie je zo graag
Wouter Stips
ISBN 978-94-6226-311-6
€ 30,00
404524
In perspective
Kuno Grommers
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-240-9
€ 35,00
404447

Sieg Maandag
Leven en kunst in de schaduw van
Bergen-Belsen
ISBN 978-94-6226-373-4
€ 29,95
404580
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Souvenir
Jasper Hagenaar
ISBN 978-94-93052-04-8
€ 35,00
404582
The book of Happiness and Sadness
Irina Birger
ISBN 978-94-6226-323-9
404531
€ 35,00
The colourful life of Harold Leslie
Thornton alias Harold the Kangaroo
1915-2004
Pienke W.H. Kal
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-156-3
€ 29,95
404338
Tijd en ruimte
Marcel van Hoef
ISBN 978-94-6226-129-7
€ 32,50
404289
Visual Arts in Bali
A century of change, 1900-2000
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-290-4
404490
€ 41,00
World Stress Painting
Olphaert den Otter
Engels- en Nederlandstalig
ISBN 978-94-91182-00-6
€ 32,50
404097

1,2 1,2
Ilja Meefout
Por traits of Hip Hop
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-356-7
€ 50,00
404558

Vlieland
Gonnie Tijs
ISBN 978-94-6226-377-2
€ 29,95
404575

Corpus Dei
Sabrina van de Heuvel
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-349-9
€ 50,00
404556
Cry of an Echo
Malgorzata Stankiewicz
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-278-2
404489
€ 31,00
Devils and Angels
Friso Spoelstra
Ritual Feasts in Europe
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-096-2
€ 31,00
404086

75 Facestories
Nederlandse Joden 75 jaar na de bevrijding
Julie Blik, Els Quagebeur
ISBN 978-94-626-371-0
€ 20,00
404583

Die Kunst ein Mensch zu sein
Jesse Faber
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-359-8
€ 35,00
404560

100 Facestories
Julie Blik, Ariëlla Kornmehl
ISBN 978-94-6226-288-1
€ 25,95
404494
A Photographer of the Sea
A Mediterrenean Love Story
Bas Jongerius
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-225-6
€ 26,00
404442
All American Girls
Remsen Wolff
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-338-3
404543
€ 25,00

Vincent’s boeken
Van Gogh en de schrijvers die hem
inspireerden
ISBN 978-94-626-365-9
€ 27,95
404566
verschijnt september

Coming Home
Willem van den Hoed
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-265-2
€ 33,50
404476

Antwerpse velden
Hans van der Meer
met DVD
ISBN 978-94-6226-130-3
€ 10,00
404191
Ballet in the Studio
Rob Becker
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-206-5
€ 50,00
404414

Early Ed
Ed van der Elsken - De pioniersjaren
Edwin van Onna
ISBN 978-94-6226-376-5
404576
€ 45,00
verschijnt oktober
Eye Love You
Ed van der Elsken
Nederlandstalig met vertalingen in het
Engels en Frans
ISBN 978-94-6226-181-5
404370
€ 41,00
Fotografen van de vooruitgang
Tonnis Post en Dirk Kome
ISBN 978-94-6226-267-6
€ 30,95
404472
Fotoverhalen
ISBN 978-94-6226-017-7
€ 30,50
403637

Boeren. Avonturen op het land
Het boerenleven in de Nederlandse
fotografie vanaf 1885 tot heden
ISBN 978-94-6226-171-6
€ 24,95
404351

Girl
Elizabeth Koetje
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-280-5
€ 31,00
404486

Circus Amsterdam
Gerard Wessel
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-172-3
€ 19,95
404355

Global Street Child
Ton Hendriks
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-266-9
€ 35,50
404475
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Goed volk
Joost van den Broek
ISBN 978-90-70108-88-5
€ 24,50
403332
How They Look
Photographer’s por traits
Rob Becker
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-358-1
€ 28,00
404555
I loved my wife
Dieter De Lathauwer
Killing children is good for the economy
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-220-1
€ 36,00
404435
Kraakrepubliek
Bert Verhoeff, Rogier Fokke, Sietse van der
Hoek
ISBN 978-94-6226-160-0
€ 19.95
404356
Light in the Dusk
Frans Jozef van Rensch
Engels- en Franstalig
ISBN 978-94-6226-197-6
€ 67,00
404406

Uit de vergetelheid
Annemie en Helmuth Wolff
Simon B. Kool
ISBN 978-94-6226-212-6
€ 29,95 (incl. DVD)
404428

Non Ya
Moritz Jekat
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-379-6
€ 35,00
404379-6
verschijnt oktober

Testino on set
Barwerd van der Plas
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-378-9
€ 45,00
404577
verschijnt oktober

Nuances
Grant Frost
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-257-7
€ 31,00
404467

The country of the rising sun
Shinji Otani
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-013-9
€ 24,50
403547

Op de foto in oorlogstijd
Studio Wolff
Tamara Becker en An Huizing
ISBN 978-94-6226-211-9
404427
€ 29,95 (incl. DVD)

The Crossing
Marissa Roth
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-355-0
404550
€ 48,00

Panorama Pieterburen Pietersberg
Renze Dijkema
ISBN 978-94-6226-234-8
€ 39,95
404454

The Family Silver
Michael Collins
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-328-4
€ 20,00
404538

Patient Gaza
Har tmut Bühler
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-276-8
€ 25,00
404483
Lust for Life
Ed van der Elsken
Nederlandse editie
ISBN 978-94-6226-318-5
€ 37,50
404526

Photography
John Williams
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-244-7
404446
€ 36,00

Engelse editie
ISBN 978-94-6226-321-5
€ 37,50
404527

Poëzie in Utrechtse muren
Ingmar Heytze, Luuk Huiskes
ISBN 978-94-6226-188-4
€ 25,00
404415

Man-made Coast
Bert Spier tz
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-274-4
€ 41,00
404481
Mao’s Paradise
Stephan Hammer
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-259-1
€ 34,95
404468

Music Portraits
Hester Doove
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-380-2
€ 35,00
404584
verschijnt oktober
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Portretten
C. Bar ton van Flymen
ISBN 978-94-6226-250-8
€ 51,00
404457
Rijnwijk, mijn wijk
Erik van Cuyk
ISBN 978-94-6226-342-0
€ 30,00
404559
Sequence
Klaus Baumgär tner
ISBN 978-94-6226-291-1
€ 45,00
404502
Taking Sides
Sven Mar tson
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-261-4
€ 31,00
404484

The Komi Diary
Filippo Zambon
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-281-2
404488
€ 36,00
The quest
Annemarie Hoogwoud
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-286-7
€ 31,00
404500
Troebel landschap
Hans van Asch
ISBN 978-94-6226-036-8
€ 29,95
403679
Tropical Hair Salons
Laurent Muschel
ISBN 978-94-6226-302-4
€ 31,00
404510
Tutta la Famiglia
Por trait of a Sicilian Café in America
Engelstalig
Paul Cary Goldberg
ISBN 978-94-6226-335-2
€ 30,00
404539
Ubuntu
Rebecca Fer tinel
ISBN 978-94-6226-310-9
€ 35,00
404530

Ukrainian Crossroads
Otto Snoek
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-103-7
€ 36,00
404151
Unsung
Anette Brolenius
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-326-0
404534
€ 32,95

DESIGN

GRAFISCH ONTWERP
Ramiro Espinoza, Rob Becker
De Amsterdamse krulletter
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-117-4
404199
€ 31,00

Daan Roosegaarde
In perspectief
ISBN 978-94-6226-322-2
€ 39,95
404528

Gorilla for President
The 100 best visual columns on current
affairs by the Gorilla Collective, 2006-2017
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-215-7
€ 31,00
404432

De Capitole
40 jaar de afvalbak van Nederland
Bas Pruyser
ISBN 978-94-6226-375-8
404585
€ 24,95
verschijnt oktober

Wim Crouwel - Modernist
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-147-1
404330
€ 39,95

Unusual View of Unknown Subjects
Simon Rimaz
ISBN 978-94-6226-169-3
€ 29,95
404348
Veiled
Saskia Aukema
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-223-2
404438
€ 31,00
War in Ukraine
Pierre Crom
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-205-8
€ 29,95
404410
Werner Bischof in bevrijd Nederland
November - december 1945
ISBN 978-94-6226-217-1
€ 20,00
404426
World War Two Today
Roger Cremers
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-141-9
€ 36,50
404341

De Rebus Natura
Nacho Carbonell
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-119-8
€ 34,00
404198
Future Bodies
Bar t Hess
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-226-3
404445
€ 29,95
Looks Good, Feels Good, Is Good
Hoe Social Design de wereld verander t
Anne van der Zwaag
ISBN Nederlands 978-94-6226-068-9
€ 30,95
403896
ISBN Engels 978-94-6226-069-6
(How Social Design changes our world)
€ 30,95
404060

Frederike Huygen, Bob Witman, Anthon
Beeke
Dutch Posters 1997-2017
A selection by Anthon Beeke
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-303-1
€ 41,00
404511

Oefenstof
Merklappen en andere vrouwelijke
handwerken 1600-1920
met een samenvatting in het Frans
ISBN 978-90-70108-91-5
€ 35,403493

Frederike Huygen
Modernism in Print
Dutch Graphic Design 1917-2017
Engels- en Nederlandstalig
ISBN 978-94-6226-224-9
€ 29,95
404443

The World = Our Toolkit
Tejo Rémy & René Veenhuizen
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-153-2
€ 32,50
404334

Frederike Huygen
Schrofer sketches
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-077-1
€ 31,00
404064

UCP
Laura Hospes
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-190-7
€ 36,00
404411
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ARCHITECTUUR

Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique
Steenstra
18 x 18
Pleegkinderen op de drempel
ISBN 978-94-6226-177-8
404364
€ 15,45

3
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Bezeten door
het Goddelijk
maatsysteem
Marcel Teunissen

CULTUUR

Johannes
Flentge,
steenhouwer
van de
Utrechtse
Dom

Marcel Teunissen
Bezeten door het Goddelijk maatsysteem
Johannes Flentge, steenhouwer van de
Utrechtse Dom
ISBN 978-94-6226-351-2
€ 32,95
404552
verschijnt november
Inge de Neef
Paul Briët
100 jaar tijdloze architectuur
ISBN 978-94-6226-305-5
€ 27,50
404519
Kracht door wisselwerking
Hans van Beek. Architect
ISBN 978-94-6226-192-1
€ 35,00
404419
Herman van Doorn
Tivoli Vredenburg
Utrechts nieuw muziekpaleis
ISBN 978-94-6226-064-1
404071
€ 19,95
Thom Aussems, Hans Horsten
Transformatie Strijp-S
ISBN 978-94-6226-277-5
€ 46,50
404485
MUZIEK
Albumboek JW Roy
Dry Goods & Groceries
ISBN 978-94-6226-151-8
404333
€ 27,50

Rose Dodd e.a.
Writing to Louis Andriessen
Commentaries on life in music
ISBN 978-94-6226-262-1
€ 35,00
404525

Jan van Schagen
Arm, arm Eindhoven
ISBN 978-90-70108-55-7
€ 14,50
402473

Petra Catz, Abram de Swaan, Herman Vuijsje
Bedenkt eer gij herdenkt
Kritische geluiden over het geplande
Holocaust Namenmonument
ISBN 978-94-6226-364-2
€ 12,50
404568
Han Roijakkers
Door de spiegel van A.F.Th. van der
Hejden
een literaire wandeling in de verbeelding en
werkelijkheid van zijn Geldropse jeugd
ISBN 978-94-6226-218-8
€ 15,00
404429
Het Groot Gedenkboek
Zoektocht door het ritueel landschap
ISBN 978-94-6226-170-9
€ 39,95
404357
Harrie Hosman (red.)
Haarlem Filmstad
ISBN 978-94-6226-292-8
€ 35,00
404499
Willem van den Hoed
Kimchi Beach
ISBN 978-94-6226-325-3
€ 18,50
404532

Maar tje ter Horst
Ode aan de kleinste musea van
Nederland
ISBN 978-94-6226-314-7
€ 30,00
404523

Arno Huibers
Dementie met een glimlach
ISBN 978-94-6226-296-6
€ 24,95
404508

Standbeelden in Nederland
Shinji Otani
ISBN 978-94-6226-306-2
404522
€ 30,00

Eric Schuit
Zeeburgia
De Eeuwige Jeugd
ISBN 978-94-6226-202-7
€ 50,00
404589

Chiara Pasqualetti Johnson
50 sterke vrouwen die de wereld
veranderden
ISBN 978-94-6226-282-9
€ 30,95
404492

Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique
Steenstra, Lilian van Rooij
Dit huis is een thuis
ISBN 978-94-6226-350-5
€ 15,00
404561

Bertus Borgers
Borgers
Muziek in de familie
ISBN 978-94-6226-309-3
€ 30,00
404518
verschijnt oktober
Myra de Rooy

Myra de Rooy
Dochters van de bergen
Sterke vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost
Turkestan en Tibet
ISBN 978-94-6226-093-1
€ 30,95
404065

Chamlang
De eerste Nederlandse vrouwenexpedie
ISBN 978-94-226-222-5
€ 30,95
404437

Michael Embacher (samenstelling)
Cyclopedia
ISBN 978-94-6226-329-1
€ 19,95
404535
Frans Bevers
Dagboek Amerika
6231 kilometer fietsen van de Pacific naar
de Atlantic
ISBN 978-94-6226-134-1
404227
€ 14,95

Katja Staar tjes
Lopen over de grens
Great Himalaya Trail door Nepal
ISBN 978-94-6226-028-3
€ 37,50
403667

De stad die de toekomst maakt
Het Eindhoven van Rob van Gijzel
Nederlands- en Engelstalig
ISBN 978-94-6226-180-8
€ 14,95
404367
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DATO

Renny de Bruyn
De kleurrijke keeper
ISBN 978-94-6226-327-7
€ 17,95
404533
De vierde koning
Een oude legende opnieuw ver teld
ISBN 978-94-6226-258-4
€ 19,95
404466

Babette Wagenvoor t & Lokien de Bie
Een avond bij de vrouwenvereniging
ISBN 978-94-6226-316-1
€ 19,95
404517

Karen Kammeraat
Gewoon goed
Jouw koopgids voor een mooiere wereld
ISBN 978-94-226-319-2
€ 17,95
404514
Rober t van Willigenburg
Hier lag een wielerbaan
ISBN 978-94-6226-301-7
€ 28,95
404507
Jan Wierts
Industrieel werken en wonen
Transformaties en hergebruik in Eindhoven
ISBN 978-94-226-262-1
€ 25,95
404471
Bard Bothe
Kerstverhalen
ISBN 978-94-6226-248
€ 14,95
404461

Watse Sybesma (tekst),
Diego Cohan (illustraties)
Femke en het zwarte gat dat haar sok
opvrat
ISBN 978-94-6226-294-2
€ 14,95
404503

Annelies Verbrugge
Merel wil anders
ISBN 978-94-6226-087-0
€ 18,50
404058
Theo Reijnders
Finis terrae
Een bourgondische pelgrimage
ISBN 978-94-6226-331-4
€ 19,95
404570

Jaap Kooimans
Floris
Het complete verhaal achter de succesvolle
televisierie
ISBN 978-94-226-283-6
€ 14,95
404491

van
€16,95 voor

€12,50

Shana Gozansky
Mijn eerste kunstboek over liefde
ISBN 978-94-6226-333-8
€ 16,95
404541

van
€16,95 voor

€12,50

Shana Gozansky
Mijn eerste kunstboek over slaap
ISBN 978-94-6226-334-5
€ 16,95
404541
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Frans Kurstjens (fotografie),
Annemarie Staaks (tekst)
Mijn groene pak
Missie Afghanistan: een persoonlijk verhaal
ove moralinjury
ISBN 978-94-226-300-0
€ 31,00
404505

Ricky Koole
Toen kende ik de wereld nog niet
Gedachten van een kleuter
ISBN 978-94-226-295-9
€ 19,95
404504

CITRUS

van
€14,95 voor

€7,50

Mar tin Fickweiler
Multi-pitch Climbing in Europe
Engelstalig
ISBN 978-94-6226-184-6
404400
€ 29,95

Antoon Erftemeijer
Ogentroost en andere verhalen
ISBN 978-94-6226-346-8
€ 27,500 404562

Jeroen Kuiper
Polen
Geen land van fietsers en vegetariërs
ISBN 978-94-6226-285-0
404506
€ 23,00
Bob Cramwinckel
Smaak
met illustraties van Olivier Heiligers
ISBN 978-94-226-241-6
€ 19,95
404459
J. (Sjef) Smeets
St. Anna
De geschiedenis van het zelfstandige
St. Annaziekenhuis Geldrop 1931-2017
ISBN 978-94-226-308-6
€ 19,95
404513
Jessica Bar tels
Stof, modder & steen
ISBN 978-94-226-320-8
€ 12,50
404520
Peti Buchel
Tekenend door Syrië
ISBN 978-94-6226-132-7
€ 19,50
404219
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Unesco’s levend erfgoed
Traditionele gewoontes en gebruiken in
beeld
Massimo Centini
ISBN 978-94-6226-369-7
€ 37,50
404586

Guillaume Marinette
Chocolade
Feestelijke gerechtjes om te delen
ISBN 978-94-6226-337-6
€ 14,95
404546

Jo Pratt
De pescetariër
Meer dan 75 visrecepten en vegetarische
variaties voor iedereen die minder vlees
wil eten
ISBN 978-94-6226-339-0
€ 21,95
404542

Amelia Wasiliev
Groene tofu
Meer dan 65 gezonde recepten met tofu
ISBN 978-94-6226-341-3
€ 14,95
404547

Lene Knudsen
Ice tea
Zelfgemaakt, verfrissend & natuurlijk
ISBN 978-94-6226-340-6
€ 12,95
404545

Louise Kenney
Ingepakt!
60 in bakpapier verpakte ovengerechten
ISBN 978-94-6226-360-4
€ 22,95
404564

Ben Lewis
Mob veggie
Lekker snel, gezond & niet te duur
ISBN 978-94-93180-02-4
€ 23,95
404573

Gina Fontana
Moon milk
50 plantaardige drankjes voor het slapen
gaan
ISBN 978-94-6226-344-4
€ 13,95
404549

Fern Green
Plantaardige melk
Meer dan 65 recepten om zelf melk te
maken van plantaardige ingrediënten
ISBN 978-94-93180-05-5
€ 14,95
404572

Jennifer Hart-Smith
Puur patisserie
Lekker bakken met ingrediënten uit de
natuur
ISBN 978-94-93180-06-2
€ 24,95
404574
verschijnt september

Filippo Rosato, Tim Barclay, Stefania
Evangelisti
Vegan pizza
Heerlijke plantaardige pizza’s om thuis te
maken
ISBN 978-94-6226-361-1
€ 23,95
404361-1
verschijnt september

Hanna Olvenmark
Vegetarisch voor een prikkie
Lekker eten voor jou, je por temonnee en
de planeet
ISBN 978-94-6226-343-7
€ 13,95
404548

Guillaume Marinette
Zoete aardappel
33 recepten voor lekkers met zoete
aardappel
ISBN 978-94-93180-01-7
€ 14,95
404569
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