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Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.

PHILI PPE M ARGOTIN
J E AN- MICHEL GUE SDON

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin
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compleet

The Beatles
compleet
het verhaal van de 213 songs

het verhaal van
de 213 songs

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.
Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier
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BOB DYLAN
COMPLEET

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.

Eerder bij WBOOKS
verschenen:

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

ISBN 978 94 625 8088 6
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.
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“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
“Fans en kenners zullen
veel plezier beleven aan dit
lijvige werk.” – NRC
Handelsblad
“Een Bob Dylan-fan kan
voor weken in dit boek
wonen.” – Library Journal

“Dit is zo goed
gedaan, jongens.”
– Matthijs van
Nieuwkerk
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ROLLING STONES
COMPLEET

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue &
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

Eerder in de reeks:
Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

“Lekker
bladerboek vol
Beatlesanekdotes.”
– Elsevier

Eerder bij WBOOKS
verschenen:

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek,
onder andere biografieën over U2,
Radiohead en The Rolling Stones.

“Een prachtwerk.
Voegt niet alleen
vanwege de
kwantiteit iets toe,
ook inhoudelijk
klopt het plaatje.”
– Oor

JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.
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“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

THE

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.
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Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.
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PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek,
onder andere biografieën over U2,
Radiohead en The Rolling Stones.
JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue &
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.
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“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier
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“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
“Fans en kenners zullen
veel plezier beleven aan dit
lijvige werk.” – NRC
Handelsblad
“Een Bob Dylan-fan kan
voor weken in dit boek
wonen.” – Library Journal
“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press
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“Een prachtwerk. The
Rolling Stones Compleet
voegt niet alleen vanwege
de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het
plaatje.” – Oor
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“Lekker bladerboek vol Beatlesanekdotes.” – Elsevier
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BOB DYLAN
COMPLEET

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
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Eerder bij WBOOKS
verschenen:
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ISBN 978 94 625 8088 6

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.

PHILI PPE M ARGOTIN
J E AN- MICHEL GUE SDON

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze”
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aandacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige
dood op de leeftijd van zevenentwintig.
Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in
de bestsellerserie over de discografieën van een aantal van de grootste
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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“Dit is zo goed gedaan, jongens.”
– Matthijs van Nieuwkerk

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.
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Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.
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meerdere boeken over muziek,
onder andere biografieën over U2,
Radiohead en The Rolling Stones.
JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press
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“Een prachtwerk. The Rolling
Stones Compleet voegt niet alleen
vanwege de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor
Eerder uitgegeven:
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall.
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en
muziekliefhebbers.
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het verhaal van
de 213 songs

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografieën van een
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans
en kenners veel plezier aan zullen beleven’.

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

Jean-Michel Guesdon • Philippe Margotin

HET VERHAAL
VAN DE 119 SONGS

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue &
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

Eerder in de reeks:

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
“Fans en kenners zullen
veel plezier beleven aan dit
lijvige werk.” – NRC
Handelsblad
“Een Bob Dylan-fan kan
voor weken in dit boek
wonen.” – Library Journal
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The Beatles
compleet

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

JEAN-MICHEL GUESDON

Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows.
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.
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compleet

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant,
producer en geluidsingenieur. Ze
wonen allebei in Parijs.
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Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet en The
Rolling Stones Compleet. Deze boeken
verschenen ook bij WBOOKS.

“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
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“Een prachtwerk. The
Rolling Stones Compleet
voegt niet alleen vanwege
de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het
plaatje.” – Oor
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“Pink Floyd Compleet wekt de
geschiedenis van ’s werelds
belangrijkste progrockband
moeiteloos tot leven.” – Oor
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Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rockgeschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee
zal kunnen vermaken.

Eerder bij WBOOKS
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HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

ISBN 978 94 625 8088 6
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PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek,
onder andere biografieën over U2,
Radiohead en The Rolling Stones.
JEAN-MICHEL GUESDON is
muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs.
Eerder schreven zij samen The
Beatles Compleet en Bob Dylan
Compleet. Beide boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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Eind jaren ’60: Farrokh ‘Freddie’ Bulsara overtuigt Brian May en Roger Taylor, toen
muzikanten in de band Smile, om hem een kans te geven wanneer hun zanger de
band verlaat. In 1971 wordt Farrokh Bulsara Freddie Mercury en voegt John Deacon
zich bij het kwartet, dat onlangs zijn naam had veranderd... en de legende Queen
is geboren.
Pionierend op het gebied van videoclips, spelend met podiumspektakel en
puttend uit progressieve rock, glamrock, heavy metal, poprock en hardrock,
brengt de band – briljant en tijdloos – zijn publiek steeds in vervoering. ‘We Will
Rock You’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘We Are the Champions’, ‘Bicycle Race’,
‘I Want to Break Free’, het worden klassiekers, hymnes die vandaag de dag nog
steeds over de hele wereld worden gespeeld en beluisterd. Teksten, melodieën en
arrangementen worden in dit boek ontleed en hun geheimen onthuld, aangevuld
met historische verslagen, zeldzame anekdotes en fragmenten uit interviews.
Diepgaande analyses en verrassende foto’s maken het verhaal volledig.
Van de eerste single, ‘Keep Yourself Alive’, tot ‘A Winter’s Tale’, het laatste nummer
dat werd geschreven door Freddie Mercury, via het onvergetelijke ‘Bohemian
Rhapsody’ tot de samenwerkingen met Paul Rodgers en Adam Lambert; beleef het
hele avontuur van Queen opnieuw.
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ROLLING STONES
COMPLEET

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue &
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.
The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwartwit foto’s, zowel officiële en iconische promotie- en actiefoto’s door professionele
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

“Misschien wel het meest
indrukwekkende boek dat
er ooit over de man is
gemaakt.” – Houston Press
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“Een prachtwerk. The Rolling
Stones Compleet voegt niet alleen
vanwege de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor
Eerder uitgegeven:

JEAN-MICHEL GUESDON
PHILIPPE MARGOTIN
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compleet

The Beatles
compleet
het verhaal van de 213 songs

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

HET VERHAAL VAN DE 188 SONGS

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall.
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en
muziekliefhebbers.

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografieën van een
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans
en kenners veel plezier aan zullen beleven’.

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant,
producer en geluidsingenieur. Ze
wonen allebei in Parijs.
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BOB DYLAN
COMPLEET
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Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet en The
Rolling Stones Compleet. Deze boeken
verschenen ook bij WBOOKS.

“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
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“Een prachtwerk. The
Rolling Stones Compleet
voegt niet alleen vanwege
de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het
plaatje.” – Oor
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“Pink Floyd Compleet wekt de
geschiedenis van ’s werelds
belangrijkste progrockband
moeiteloos tot leven.” – Oor
Eerder uitgegeven:
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PHILIPPE MARGOTIN

Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows.
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.

JIMI HENDRIX
COMPLEET
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compleet

The Beatles
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“Lekker bladerboek vol Beatlesanekdotes.” – Elsevier

Jean-Michel Guesdon • Philippe Margotin

JEAN-MICHEL GUESDON

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze”
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aandacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige
dood op de leeftijd van zevenentwintig.
Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in
de bestsellerserie over de discografieën van een aantal van de grootste
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.

“Dit is zo goed gedaan, jongens.”
– Matthijs van Nieuwkerk

JIMI HENDRIX
COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 119 SONGS

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant,
producer en geluidsingenieur. Ze
wonen allebei in Parijs.

Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet, The
Rolling Stones Compleet en Pink Floyd
Compleet. Deze boeken verschenen
ook bij WBOOKS.
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“Een prachtwerk. The Rolling
Stones Compleet voegt niet alleen
vanwege de kwantiteit iets toe, ook
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de
geschiedenis van ’s werelds
belangrijkste progrockband
moeiteloos tot leven.” – Oor

Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

Van zijn kritisch ontvangen podiumdebuut in de jaren ’60 tot het moment waarop
David Bowie wereldwijd werd bewonderd om zijn eigenzinnigheid, talenten en
creativiteit: David Bowie compleet vertelt het verhaal van een van de grootste
rockartiesten aller tijden.
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Eerder bij WBOOKS
verschenen:
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Gianni Versace

Auteur en componist Benoît Clerc
houdt zich al meer dan vijftien jaar
professioneel bezig met het Franse
lied. Na ruim 200 concerten als zanger
in verschillende formaties, verwisselde
hij tussen 2012 en 2019 van
werkterrein door met zogenaamde
‘distant audiences’ (penitentiaire
inrichtingen, psychiatrische
ziekenhuizen) te werken aan muzikale
creatie in gesloten omgevingen.
Tegenwoordig is hij werkzaam als
componist voor televisie, reclame en
film. In 2018 richtte hij zijn eigen
productiebedrijf op, Tivoli Songs. In
die hoedanigheid werkte hij samen
met zangeres Margaux Christie, voor
wie hij het lied ‘Pearl’ schreef.

PRETOSIUS CONCUBINE CORRUMP
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Benoît Clerc

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

The Beatles
compleet

het verhaal van
de 213 songs

Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon

De imposante muzikale carrière van David Bowie omvat 50 jaar en 28 studioalbums. Zijn
meesterlijke vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, spreekt tot op de dag van
vandaag tot de verbeelding. David Bowie compleet ontleedt liefdevol en grondig elk album
en elk nummer dat ooit door David Bowie is uitgebracht. Volg de ‘Thin White Duke’ van
zijn spraakmakende eerste album uit 1967 tot en met het slotstuk (Blackstar).
Nieuwe analyses en archiefinterviews met een breed scala aan muzikanten, modellen,
acteurs, producers en executives die allemaal met hem werkten, dompelen ons diep onder
in Bowie’s verleden. Van een jonge, rusteloze muzikant in Londen tot een muzikale
grootmacht die samenwerkte met artiesten als Queen, Mick Jagger, Tina Turner, Nile
Rodgers, Brain Eno en Iggy Pop.
Dit unieke boek, gebaseerd op jaren van onderzoek, vertelt hoe elk nummer werd
geschreven, gecomponeerd en opgenomen, welke instrumenten werden gebruikt en wie
ze bespeelden. De honderden spraakmakende foto’s van de meest visueel aantrekkelijke
artiest uit de muziekgeschiedenis, maken het boek David Bowie compleet een must-have
voor elke fan van klassieke rock.
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The Beatles
compleet

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.

Prince compleet – het verhaal van de 684 songs geeft een
ongekende kijk op het enorme oeuvre van Prince en vertelt
gedetailleerd het ontstaan van zijn uitgebrachte nummers.
Stuk voor stuk worden de geheimen van een spectaculaire
discografie onthuld, een onsterfelijke artiest waardig.

Versace
p 18
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“Een absolute must voor zowel de
diehard Hendrix fan als voor iedere
rockliefhebber” – Keys and Chords

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de

“Een absolute
must voor zowel
de diehard Hendrix
fan als voor iedere
rockliefhebber”
– Keys and Chords

In de Compleet-serie is hij de
auteur van de delen gewijd aan
Queen en David Bowie.

“Koninklijke
inhoud. Dit boek
verdient een
lintje” – Peter
Schavemaker,
muziekjournalist

HET VERHAAL VAN DE 188 SONGS

BOB DYLAN
COMPLEET

“Dit is zo goed gedaan, jongens.”
– Matthijs van Nieuwkerk

het verhaal van de 213 songs

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant,
producer en geluidsingenieur. Ze
wonen allebei in Parijs.

Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet, The
Rolling Stones Compleet en Pink Floyd
Compleet. Deze boeken verschenen
ook bij WBOOKS.

HET VERHAAL VAN DE 684 SONGS

Benoît Clerc, componist voor
televisie, reclame en film, is al
meer dan vijftien jaar actief op
het gebied van Franse muziek.
Als verzamelaar van zeldzame
platen en oprichter van het
Tivoli Songs-label, leidt hij
in penitentiaire centra en
psychiatrische ziekenhuizen,
schrijf- en compositieworkshops.

Benoît Clerc

Vijftien legendarische albums op 528 pagina’s: Queen Compleet ontcijfert alle
188 nummers van de groep die de rockgeschiedenis heeft veranderd.

het verhaal van de 213 songs

“Lekker bladerboek vol Beatlesanekdotes.” – Elsevier
Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon
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compleet

BOB DYLAN
COMPLEET

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.
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Eerder uitgegeven:
Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.

Eerder in de reeks:

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan,
jongens.” – Matthijs van
Nieuwkerk
“Fans en kenners zullen
veel plezier beleven aan dit
lijvige werk.” – NRC
Handelsblad
“Een Bob Dylan-fan kan
voor weken in dit boek
wonen.” – Library Journal

Eerder schreven zij samen The Beatles
Compleet, Bob Dylan Compleet en The
Rolling Stones Compleet. Deze boeken
verschenen ook bij WBOOKS.
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Eerder uitgegeven:
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

“Pink Floyd
Compleet wekt de
geschiedenis van
’s werelds
belangrijkste
progrockband
moeiteloos tot
leven.” – Oor

PHILIPPE MARGOTIN schreef
meerdere boeken over muziek, onder
andere biografieën over U2, Radiohead
en The Rolling Stones.

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografieën van een
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans
en kenners veel plezier aan zullen beleven’.

“Lekker bladerboek vol
Beatles-anekdotes.” –
Elsevier

Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall.
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en
muziekliefhebbers.

het verhaal van de 213 songs

het verhaal van
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The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.
Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.
Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, ﬁlms en concerten – alles gebaseerd op interviews met
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren
van de klassieke liedjes.
Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de
internationale hit The Beatles Compleet.

Benoît Clerc

Benoît Clerc

Prince
Compleet
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Na twee albums doorspekt met funk en disco, werd de jonge
muzikant Prince Rogers Nelson in 1980 de meester van de
‘Minneapolis Sound’ dankzij zijn derde album, met de
toepasselijke naam Dirty Mind. Prince, die dan ook de
bijnaam ‘The Kid from Minneapolis’ zou krijgen, wijdde zijn
leven aan een uitbundige en gevarieerde muzikale productie.
De jaren tachtig doorkruiste Prince met zijn kenmerkende
ondeugendheid en durf. Nadat hij grote successen had
geboekt (met ‘Little Red Corvette’, ‘Purple Rain’, ‘Kiss’, ‘Sign
O' The Times’ en ‘Batdance’) en meer dan 100 miljoen albums
had verkocht, wist Prince zichzelf bij elk nieuw album
opnieuw uit te vinden. Steeds weer kwam hij als herboren
terug, altijd verrassend door nieuwe artistieke richtingen en
tijdloos dankzij zijn muzikale talent.
Van Madonna tot Miles Davis, van Michael Jackson tot Kate
Bush, alle grote namen in de populaire muziek wilden ooit
met hem opnemen.
Sinds de onverwachte dood van de artiest in 2016 is The
Prince Estate bezig om uit The Vault, de kluis die zijn kostbare
en ogenschijnlijk onuitputtelijke muzikale productiviteit
beschermt, nummers op te graven die nog niet eerder zijn
uitgebracht. Duizenden stukken sluimeren daar nog altijd, en
elke release is een wereldwijd evenement.

HET VERHAAL VAN DE 684 SONGS

HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

BOB DYLAN
COMPLEET

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan
Compleet vertelt chronologisch en zonder
een detail over te slaan het verhaal van een
songwriter en muzikant die niet alleen in de
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis
een bijzondere plaats in neemt.

het verhaal van de 213 songs

BOB DYLAN
COMPLEET

PRINCE COMPLEET

Philippe Margotin
Jean-Michel Guesdon

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village,
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles,
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series.
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende
carrière die nog steeds door gaat.

The Beatles
compleet

het verhaal van
de 213 songs

The Beatles compleet is een boek vol unieke
informatie en anekdotes. Getuigenissen van
familie en medewerkers werpen een nieuw
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle
213 nummers die de groep tussen 1962
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd
is in instrumenten, opnameprocedures en
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.
Kers op de taart is het voorwoord van de
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én
Beatlesfan Patti Smith.

The Beatles
compleet

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven
van The Beatles als de geschiedenis van de
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road
Studios in Londen voor het eerst betraden.
George Martin, platenbaas van het kleine
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd
voor een proefopname. Hoewel The Beatles
een nerveuze indruk maakten, bleek hun
auditie een schot in de roos. Martin bood de
jonge muzikanten een platencontract aan, wat
het begin van een succesverhaal betekende.
De daaropvolgende jaren spendeerden John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op.

Eerder uitgegeven:

Benoît Clerc

DAVID BOWIE
COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 456 SONGS

Auteur en componist Benoît
Clerc houdt zich al meer dan
vijftien jaar professioneel bezig
met het Franse lied. Na ruim
200 concerten als zanger in
verschillende formaties,
verwisselde hij tussen 2012 en
2019 van werkterrein door met
zogenaamde ‘distant audiences’
(penitentiaire inrichtingen,
psychiatrische ziekenhuizen) te
werken aan muzikale creatie in
gesloten omgevingen.
Tegenwoordig is hij werkzaam
als componist voor televisie,
reclame en film. In 2018 richtte
hij zijn eigen productiebedrijf
op, Tivoli Songs. In die
hoedanigheid werkte hij samen
met zangeres Margaux Christie,
voor wie hij het lied ‘Pearl’
schreef.

“623 pagina’s,
prachtige foto’s.
Ook Toy komt aan
bod, zó compleet
is het” – de
Volkskrant
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Gezichten
op gevels
p 26
Alsof ze levensecht zijn, kijken ze voor zich uit: in steen
vereeuwigde koppen op gevels van historische huizen. Ze
wekken een realistische indruk, maar toch neemt men meestal
aan dat het anonieme, decoratieve onbekenden zijn. Dit boek
laat zien dat achter de hoofden wel degelijk echte mensen
schuilen. Het betreft persoonlijke portretten van echtparen
die het huis lieten bouwen, soms samen afgebeeld met hun
kinderen, voorouders, of voorbeeldige historische figuren.

Groningen
p 24

Niet eerder is in de (inter)nationale kunstgeschiedenis op
deze schaal aandacht besteed aan de gezichten op gevels.
Het onderzoek van Dirk Jan de Vries laat zien dat de in steen
vereeuwigde personen herkend willen worden en op die plaats
het Laatste Oordeel afwachten. De diepgelovige mens
presenteerde zich met zijn aangezicht voor het oog van Christus
de Rechter in afwachting van het oordeel: de hemel of de hel.
Met dat identificerende doel, soms voorzien van namen, wapens
of huismerken, lieten mensen zich afbeelden op schilderijen,
schouwen en ook op gevels.

De Vries onderzocht en fotografeerde in Nederland, Duitsland,
Wallonië en Catalonië meer dan tweehonderd gevels uit de
periode 1400-1700. Zijn bevindingen laten een terugkerend
patroon zien en maken het mogelijk de in steen vereeuwigde
hoofden van opdrachtgevers te identificeren. Deze geheel
nieuwe, multidisciplinaire benadering van de oudere architectuur
laat zien hoe huizen en mensen met elkaar verbonden waren,
wat ze blijvend wilden tonen en bewaren voor de eeuwigheid.
Prof.dr. Dirk Jan de Vries bekleedt de bijzondere leerstoel
Bouwhistorie & Erfgoed aan de Universiteit Leiden. Als senior
onderzoeker en coördinator bouwhistorie is hij verbonden aan
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Dit boek
biedt handvatten voor verder onderzoek, en spoort aan om beter
te kijken naar en zorgvuldiger om te gaan met het gebouwde
erfgoed.

De schilders van

Dirk J. De Vries Gezichten op gevels van huizen 1400-1700

Barok in

Buffers op
het spoor
p 32

Abcoude
p 30

Jaffe Vink
p 36

Wim Delvoye
p 38
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Dirk J. De Vries

Gezichten
op gevels
van huizen
1400-1700

De schilders
van
Amsterdam
p 28

100
tekeningen
van Rembrandt
p 34

Collectie in
context
p 40
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Musis MUSIS SACRUM
1847-2022
sacrum
p. 46
MUSIS SACRUM 1847-2022

Net als elders in de Republiek waren schilderijen in Zeeland rond 1650
buitengewoon populair. Tot nu toe is hier echter weinig onderzoek naar
gedaan. Hoeveel prenten, tekeningen en schilderijen bezaten de Zeeuwse
inwoners eigenlijk? Welke onderwerpen waren hier populair en in welke
ruimten hingen ze? Domineerden de Hollandse en Brabantse schilders
de Zeeuwse markt of kocht men schilderijen lokaal en ging het vooral
om werk van Zeeuwse meesters? En wie waren dat dan? Het aantal
schilderijen dat in de zeventiende eeuw gemaakt werd, was enorm. In de
grote musea zijn hiervan alleen de mooiste en beste voorbeelden te zien.
Een goed beeld van wat er bij de burgerij thuis aan de muren hing, kan
men daar niet krijgen. De tentoonstelling met werken uit de Goedaert
Collectie in het Stadhuismuseum Zierikzee helpt dit beeld te corrigeren
en bijna vergeten meesters, die in hun tijd wel degelijk aanzien genoten,
weer enige bekendheid te geven.

ZEEUWSE MEESTERS UIT DE GOUDEN EEUW

Stillevens
van Zeeuwse
meesters
p. 50

Zeeland
1975-2000
p. 48

- De Hoge Veluwe

Landschappen
van de Hoge
Veluwe
p. 44

Fascinerende landschappen

Invenimi, corepudis sit volupta sapiscium
qui autaqua spellique la nulpario eatis
rempore hendae porrum qui comnis vel
es num debitae sequia con plit porenimi,
sum eos nat exeribus sed quamus dolupta
tiatem qui doluptaecat occus ipsam fuga.
Uciis acia si bearia demporum quuntem la
doluptas accum quia accuptati nos simin
perio maximus ulparion reruptatur magnihillab is eaqui dolo beratus sin et re in plaut
res volut arit de quas es ut dissint plabo.
Ut in eaque sequam id moditios esequatur
sedipsuntem a ditet dernatibusae natior re
libusda ectior mollabore ipsuntur simoluptiis exces a sa que nossedi oneste nihicienem fugit hilique volorem fugiatiorum
quas modit que officius sinctore ommod
que sitam in con estiisquis adi cusam vollaccus es dendict enecaep erumquatio blab
imin porpore, ium conem alibus sollatusa
aces moluptatem que nusant pos

Typisch
de Vecht
p. 42

Fascinerende
landschappen
De Hoge Veluwe
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Het Grote
Kaarten Boek
p. 52

Kaarten: we kunnen ernaar blijven kijken.
Vaak zijn het visuele kunstwerken en altijd
weerspiegelen ze de tijdgeest. Kaarten vertellen
verhalen en geven een beeld hoe gebieden
zijn veranderd. Het Grote Kaartenboek toont een
selectie van de mooiste en meest iconische
kaarten uit de collectie van het Nationaal
Archief. Met zeker 300.000 kaarten en
tekeningen is het Nationaal Archief een ware
schatkamer voor historisch onderzoek.

KATIE HEYNING

Naast prachtig visueel kaartmateriaal diept dit boek
ook de verhalen op achter de kaarten. Rondom de
thema’s Water, Grond, Rechtspraak, Militair, Navigatie
en Overzee passeren verschillende soorten kaarten
en vele bekende en onbekende kaartmakers de revue.
Gastauteurs laten hun licht schijnen op elk van deze
thema’s.
Het Grote Kaartenboek geeft ook een overzicht van alle
kaartenarchieven in de collectie en is daarmee een
nuttig handvat voor wie onderzoek wil doen of gebruik
wil maken van deze rijke collectie.

Foto Anne Reitsma

Katie Heyning is freelance kunsthistoricus en conservator van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij publiceert
regelmatig over de cultuurgeschiedenis van Zeeland.

succes
nummer!

ron guleij is collectiespecialist cartografie bij het Nationaal
Archief. Hij werkt sinds 1985 met de collectie kaarten en
tekeningen. Hij is redactielid van Caert-Thresoor, het tijdschrift
voor de geschiedenis van de cartografie in Nederland en heeft
zitting in de projectgroep van de historische database Atlas of
Mutual Heritage. Eerder verscheen van Guleij in samenwerking
met Gerrit Knaap Het Grote VOC Boek.

www.wbooks.com

LIBRIJE-RECEPTEN VOOR IEDEREEN

het grote

Alle 684
schilderijen
jeroen giltaij

De kunstenaar Herman van Hoogdalem werkte met schrijver/regisseur Gijs Wanders

2de

aan een serie portretten van mensen met dementie en hun geliefden. Van Hoogdalem

succes

schilderde de wanhoop, het lijden, de pijn, de onzekerheid, de leegte, de onthechting,
de berusting en al wat niet in woorden te vangen is. Wanders sprak met familie van
de geportretteerden en confronteerde de familie met het geschilderde portret.
In de gesprekken staat de relatie tussen familie en degene met dementie centraal.

nummer!

druk!

Gebruik de huls als handige boekenstandaard.
Paul Brood is archivaris en
rechtshistoricus. Hij werkte bij
het Nationaal Archief en was
onder meer rijksarchivaris in
Drenthe en Groningen en universitair docent bij de Universiteit Leiden.

Paul Nieuwbeerta is hoogleraar
criminologie bij het Instituut
voor Strafrecht en Criminologie
van de Universiteit Leiden.

Paul Nieuwbeerta,
Paul Brood
& Martin Berendse

Net als elders in de Republiek waren schilderijen in Zeeland rond 1650
buitengewoon populair. Tot nu toe is hier echter weinig onderzoek naar
gedaan. Hoeveel prenten, tekeningen en schilderijen bezaten de Zeeuwse
inwoners eigenlijk? Welke onderwerpen waren hier populair en in welke
ruimten hingen ze? Domineerden de Hollandse en Brabantse schilders
de Zeeuwse markt of kocht men schilderijen lokaal en ging het vooral
om werk van Zeeuwse meesters? En wie waren dat dan? Het aantal
schilderijen dat in de zeventiende eeuw gemaakt werd, was enorm. In de
grote musea zijn hiervan alleen de mooiste en beste voorbeelden te zien.
Een goed beeld van wat er bij de burgerij thuis aan de muren hing, kan
men daar niet krijgen. De tentoonstelling met werken uit de Goedaert
Collectie in het Stadhuismuseum Zierikzee helpt dit beeld te corrigeren
en bijna vergeten meesters, die in hun tijd wel degelijk aanzien genoten,
weer enige bekendheid te geven.
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KATIE HEYNING

Katie Heyning is freelance kunsthistoricus en conservator van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij publiceert
regelmatig over de cultuurgeschiedenis van Zeeland.

2de

WWW.WBOOKS.COM

ZEEUWSE
MEESTERS
UIT DE
GOUDEN
EEUW

Aziatische kip op blik en melkkoe met dikke friet. Gelakte zeeduivel en gepofte tomaat van de barbecue.
Hollandse pintxos, lamsbout met watermeloen en gin. In Jonnie & Thérèse Thuis vindt u gerechten om thuis
zélf te maken, gerechten die door Jonnie en Thérèse Boer van De Librije soms al jaren met familie en vrienden
worden gedeeld. Toegankelijk, maar met een twist. Bij de meeste gerechten worden ook dranksuggesties
gegeven. Wijnen, cocktails en bier. Zodat u thuis ook kunt leren pairen.

Martin Berendse is directeur
van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Eerder was hij
Algemeen Rijksarchivaris en
directeur van het Nationaal
Archief.

Nederlanders
over de schreef

Zeeuwse
portretten uit de
Gouden Eeuw
p. 57

De recepten en dranksuggesties worden aan elkaar geregen door de zowel luchtige als slimme teksten van
Joël Broekaert, culinair journalist en restaurantrecensent voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland.

Hoewel de media soms anders doen vermoeden, is het aantal moorden en doodslagen
in onze tijd maar een fractie van eeuwen geleden. Wel is er nieuwe criminaliteit: cybercrime, witteboordencriminaliteit en een goed georganiseerde drugsmaﬃa. Daar konden
de Limburgse bokkenrijders alleen maar van dromen. Nederlanders over de schreef biedt
een rijk geïllustreerd en helder overzicht van de Nederlandse geschiedenis van misdaad
en straf.

Nederlanders over de schreef

Van een mild en humaan strafrecht is tot ver in de negentiende eeuw geen sprake.
Er wordt gepijnigd, verminkt, geradbraakt en gebrandmerkt dat het een lieve lust is
en in veel steden is een bezoek aan het plaatselijke galgenveld een uitje voor het gezin.
De doodstraf wordt uiteindelijk in 1870 afgeschaft, maar met een cellulair systeem van
eenzame opsluiting komt een misdadiger feitelijk van de regen in de drup. Stapje voor
stapje gaan we toch vooruit, zij het dat Nederland ongeveer het enige Europese land is
waar je nog je levenslang in de gevangenis kunt zitten.

VA N M I SDA A D E N ST R A F

druk!
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D E M E NTI E

5de

H E R MA N VA N H O O G DA L E M
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RESTAURANT DE LIBRIJE
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Een samenleving kan niet zonder regels. Maar wat te doen met hen
die zich daar niet aan houden? Daarover gaat de Historische atlas van
misdaad en straf. Tweeduizend jaar geleden, in de tijd van Romeinen
en Germanen, worden misdaden in eigen kring bestraft. Pas in de
middeleeuwen krijgt de overheid geleidelijk een rol. Strafbare feiten
zijn niet meer alleen schendingen van de belangen van privépersonen,
maar aanslagen op de rechtsorde waarover de overheid moet waken.

VAN M I S D AAD EN STR AF

Historische
atlas van
misdaad en straf
p. 56

Gezichten
van dementie
p. 55

THUIS

G E Z I C HTE N VA N D E M E NTI E

Rembrandt
Boek
p. 53

JONNIE & THÉRÈSE

Librije thuis
p. 54

www.wbooks.com
www.librije.com

jeroen giltaij

het grote rembrandt-boek

Het Grote rembrandt
boek

DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN
EEN REGIONALE CONCERTZAAL

Museumtijdschrift

Hommage aan
een geliefd vorstin
Het Nederland zoals we dat vandaag de dag kennen ontstond onder
koningin Juliana. Haar regeerperiode (1948-1980) stond in het teken
van herstel, verandering en vernieuwing. Van wederopbouw tot
nieuwbouwwijken, de onafhankelijkheid van Indonesië en
Suriname, de Koude Oorlog, de komst van grote groepen gast
arbeiders, de pil en echtscheidingen, krakers en provo’s — een
vooruitstrevende tijd onder de leiding van een vooruitstrevende
vrouw.
Juliana was vanwege haar eenvoud en menselijkheid ongekend
populair. Ze stond ook bekend om haar moderne ideeën. ‘Ik ben
altijd vooruitstrevend geweest’, zegt de oude koningin in 1987
tijdens een interview. ‘Ik doe mijn leven lang mijn best om niet
ouderwets te worden.’ Dat vertaalde zich ook naar haar privéleven.
In 1937 trouwde ze met de mondaine Bernhard. Het paar brak
nadrukkelijk met de sociale conventies van het koninklijke milieu.
Ook als moeder kiest ze haar eigen weg: in de roerige jaren zestig
tarten de dochters van Juliana onbedoeld gezag en autoriteit met
hun partnerkeuzes. Alle vier de dochters trouwen uit liefde.
De eeuw van Juliana verbindt land en leider. Toen uiteenlopende
thema’s als de doodstraf, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen
en dekolonisatie het maatschappelijke discours betraden, was het
Juliana die positie innam. Zonder Juliana zou het Nederland wat
wij vandaag de dag kennen er heel anders uit hebben gezien.
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Haar bijzondere koningsschap in een sterk veranderend Nederland

Nieuw boek aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van haar inhuldiging

De eeuw van Juliana

ISBN 978 94 625 8505 8

Pieter Eckhardt (red.)

NUR 680
oktober 2022

160 pag.
30 x 30 cm
circa 120 foto’s in kleur en
zwartwit

In samenwerking met

De Nieuwe Kerk, Amsterdam;
Koninklijke Verzamelingen,

gebonden

Den Haag

€ 29,95

15 oktober 2022 t/m 10 april

Tentoonstelling

2023
Vormgeving

Van Rosmalen & Schenk

gerelateerde boeken

Het drijvend vermogen
van Nederland
Nederland is eigenlijk niet veel meer dan een hele grote rivierdelta.
Eén van de grootste afvoerputten van Europa. De strijd met het
water maakt een belangrijk deel van onze identiteit uit. Daar komt
ook onze rotsvaste overtuiging uit voort dat we in de toekomst het
water altijd de baas zullen blijven. Klopt dat historische beeld
eigenlijk wel? Waar komen die oprukkende zee en die kolkende
rivieren toch steeds vandaan? Tegen wie vechten we eigenlijk al die
eeuwen? Misschien is ‘vechten tegen het water’ op de lange termijn
niet de beste aanpak en komt het veel meer aan op ‘intelligent
meebewegen. ‘
Het bijzondere van een delta is dat het water altijd van twee kanten
komt: vanuit de zee en, via de rivieren, vanuit het achterland.
Eigenlijk van vier kanten, want de regen en het grondwater zijn er
ook nog. Er is nogal wat nodig om dat te beheersen. Je kunt in onze
historische bronnen zien dat twee factoren door de jaren heen waren
voor het succes van ons watermanagement. Om te beginnen is dat
het technische vernuft (van molengangen tot stormvloedkeringen)
dat ervoor zorgt dat er ver onder de zeespiegel miljoenen mensen
kunnen wonen en werken. Minstens even belangrijk was het
polderend en organiserend vermogen van onze voorouders.
De Historische Wateratlas NL brengt onze eeuwenlange worsteling
met nat en droog op overzichtelijke wijze in kaart. Daarmee schept
de atlas de nodige helderheid over de hoofdlijnen van het verhaal
van Nederland Waterland. Het land waar het water vriend en vijand
tegelijk is en voor van alles en nog wat kan worden ingezet: energie,
transport, landsverdediging en nog heel veel meer. De techniek en
de organisatie van onze waterstaat lopen als twee rode draden door
deze atlas.
Jeroen Giltaij begon in het Museum Boijmans Van
Beuningen en schreef de catalogus van de tekeningen
van Rembrandt en zijn school. Later werd hij daar
hoofdconservator oude schilder- en beeldhouwkunst.
Hij promoveerde op Ruffo en Rembrandt en maakte een Rembrandt-tentoonstelling voor Frankfurt.
Martin Berendse is directeur van de OBA (Openbare
Bibliotheek Amsterdam) en was eerder onder meer
algemeen rijksarchivaris/directeur van het Nationaal
Archief.
Paul Brood werkte bij het Nationaal Archief en was onder meer rijksarchivaris in Drenthe en Groningen en
docent
‘archival studies’ aan de Universiteit Utrecht.
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De reeks Historische Atlas NL presenteert Nederlandse geschiedenis in de volle breedte

De Historische Wateratlas NL laat zien dat de huidige vorm van ons land
en de indeling in natte en droge delen eigenlijk nog maar heel jong is

HISTORISCHE

WATERATLAS NL

HISTORISCHE

WATER
ATLAS
NL
MARTIN BERENDSE & PAUL BROOD

De drijvende
kracht van
Nederland

Historische wateratlas NL
De drijvende kracht van
Nederland

ISBN 978 94 625 8507 2
NUR 680
november 2022

Martin Berendse, Paul Brood
Vormgeving

224 pag.
24,5 x 31 cm
circa 250 afbeeldingen in kleur
gebonden

€ 34,95

Richard Bos

gerelateerde boeken

˚
‘Caerte van het Nieuwediep en de gronden daer annex
alsmede van hoofden en paelwerken aldaer die door het
knagen van de worm ’t meeredneel gebroken en geruineert
sijn’, getekend door J. Wonder Muller, 1734.
˘
Rechts het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap
van Zeeburg en Diemerdijk (gebouwd 1726), vanuit het
noordwesten, links de Zuiderzee. De Diemerdijk was na de
ramp met de paalworm in 1732 sinds 1735 met stenen
gedekt. In de inzet links de met steen bedekte Diemerzeedijk en de Ipensloter Sluis en rechts het Nieuwe Diep.
22
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Jeroen Giltaij, expert Nederlandse schilderkunst uit de 17e
######
eeuw,
schreef een toegankelijk handboek over alle schilderijen
#####

1731
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Paalworm, plaaggeest van de dijken
˙
De ontdekking van de paalwormen die de dijkbeschoeiïngen aantasten, 1731. Op de voorgrond drie exemplaren van
de paalworm. Tekening van Abraham Zeeman.

Dat dijken nodig zijn om het water tegen te houden is
een open deur. Maar hoe maak je het beste goede dijken?
Dat hebben de Nederlanders in de loop der eeuwen,
soms door schade en schande, uitgevonden. Het gaat
niet alleen om voldoende grond, maar ook om de
bescherming van de dijken tegen het water, de beschoeiing. Soms is er echter een onverwachte plaaggeest…

Vanouds wordt voor de beschoeiing van rijshout
gebruik gemaakt. Dit zijn twijgen van verschillende
houtsoorten, meest wilgen- en elzenhout, die
gevlochten worden langs palen of een aan de palen
gehecht vlechtwerk. Ook krammatten worden
toegepast, bundels riet of stro die op de dijk worden bevestigd. In de zeventiende eeuw begint men
ook de onderwateroever te beschermen met grote
matten van gevlochten rijshout.
Vanaf de vijftiende eeuw worden langs de Zuiderzee
slikkerdijken gelegd, die bedekt worden met lappen zeer taaie klei, de slikker. In droge toestand is
de klei begroeid met wier of zeegras. Aan de Friese
en West-Friese kust wordt ook wier gebruikt. Om
te voorkomen dat het wier in zee zakt worden paalconstructies geplaatst. Het gebruik van palen is de
meest voorkomende bescherming van dijken,
zoals aan de zuidoevers van de Zuiderzee, langs de
Waddenkust, de delta van Zuidwest-Nederland en
de benedenloop van de grote rivieren.
Ideaal zijn de palen niet, zeker wanneer in de achttiende eeuw de paalwormepidemie uitbreekt. De
paalworm is een mosselsoort die diepe gaten in het
hout boort. Vooral rond 1731 is sprake van een ware
plaag. Kilometers aan paalconstructies moeten
worden vervangen en men besluit de onderzijde
van de dijken van stenen te voorzien. Maar hoe kom
je aan zoveel stenen? In Drenthe blijkt het vol te
liggen met zwerfkeien en hunebedden, die dan ook
in grote hoeveelheden worden verkocht, naar de
kust vervoerd en stuk geslagen. Gezien hun grote
aantallen op de Drentse heide is de handel in de
stenen bijzonder levendig. Maar Drenthe vindt dat
de hunebedden als ‘waardige monumenten en
vanouds beroemde gedenkteekenen’ bewaard en
geconserveerd moeten worden. Daarom is het
verbod uit 1734 een bijzonder vroeg besluit om
monumenten te beschermen. Je zou het de oudste
‘monumentenwet’ van Nederland kunnen noemen. Het effect is beperkt, het besluit moet een
aantal keren worden herhaald.
In de achttiende en negentiende eeuw worden
zeedijken vooral met zinkstukken versterkt. Deze
zinkstukken ter versteviging van de dijkvoet worden van gevlochten wilgentenen en afgedankte
visnetten gemaakt. Het afzinken gebeurt door er
stenen op te storten.
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Van onschatbare waarde
voor de moderne kunst
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Een ongekende kijk
op het enorme oeuvre
van Prince
Na twee albums doorspekt met funk en disco, werd de jonge
muzikant Prince Rogers Nelson in 1980 de meester van de
‘Minneapolis Sound’ dankzij zijn derde langspeler, met de
toepasselijke naam Dirty Mind. Prince, die kort daarna de bijnaam
‘The Kid from Minneapolis’ zou krijgen, wijdde zijn leven aan een
uitbundige en gevarieerde muzikale productie. De jaren tachtig
doorkruiste Prince met zijn kenmerkende ondeugendheid en durf.
Nadat hij grote successen had geboekt (met ‘Little Red Corvette’,
‘Purple Rain’, ‘Kiss’, ‘Sign O’ The Times’ en ‘Batdance’) en meer dan
100 miljoen albums had verkocht, wist Prince zichzelf bij elk nieuw
album opnieuw uit te vinden. Steeds weer kwam hij als herboren
terug, altijd verrassend door nieuwe artistieke richtingen en tijdloos
dankzij zijn muzikale talent.
Van Madonna tot Miles Davis, van Michael Jackson tot Kate Bush,
alle grote namen in de populaire muziek wilden ooit met hem
opnemen. Sinds de onverwachte dood van de artiest in 2016 is
The Prince Estate bezig om uit The Vault, de kluis die zijn kostbare
en ogenschijnlijk onuitputtelijke muzikale productiviteit beschermt,
nummers op te graven die nog niet eerder zijn uitgebracht.
Duizenden stukken sluimeren daar nog altijd, en elke release is
een wereldwijd evenement.

Benoît Clerc, componist voor televisie, reclame en
film, is al meer dan vijftien jaar actief op het gebied
van Franse muziek. In de Compleet-serie is hij de
auteur van de delen gewijd aan Queen en David
Bowie.
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Prince Compleet vertelt gedetailleerd over
het ontstaan van al zijn 684 uitgebrachte nummers
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Benoît Clerc

PRINCE
COMPLEET

Benoît Clerc, componist voor
televisie, reclame en film, is al
meer dan vijftien jaar actief op
het gebied van Franse muziek.
Als verzamelaar van zeldzame
platen en oprichter van het
Tivoli Songs-label, leidt hij
in penitentiaire centra en
psychiatrische ziekenhuizen,
schrijf- en compositieworkshops.

HET VERHAAL VAN DE 684 SONGS

In de Compleet-serie is hij de
auteur van de delen gewijd aan
Queen en David Bowie.
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VOOR ECHTE PRINC
E-FANS

Op 27 juli 1997 vindt er een
tentoonstelling plaats
van de schilder Cbabi Bayoc
in het Dignity House van
East Saint Louis, in de staat
Illinois. De stichting Love
4 One Another komt er die
dag langs om voedsel in
te zamelen voor de behoeftigen
. Het evenement wordt
opgenomen en als Prince
de beelden ziet raakt hij
onder de indruk van de schild
erijen van Bayoc. Op
20 oktober 2000 belt het team
van Paisley Park met
de schilder om wat schilderijen
te bestellen, waaronder Reine Keis Quintet,
dat gebruikt zal worden
voor de hoes van The Rainb
ow Children, die doet
denken aan die van I Want
You van Marvin Gaye, uit
1976. Maar let wel, de hoes
van het album is geen
reproductie van het schild
erij, het is een foto van
Prince die ernaast staat.

Prince, die zijn
leeftijd erkent en
authentiekere muziek
maakt, krijgt meer
geloofwaardigheid met
The Rainbow Children.

DE JAZZ-FUNK-REGENBOOG
Op 16 mei 2000 geeft Prince een persconferentie in New York.
Hij kondigt aan dat zijn contractuele verplichtingen met Warner
Bros. Records op 31 december 1999 zijn beëindigd en dat hij
weer zijn geboortenaam als artiestennaam gaat gebruiken.
Prince mag dan wel terug zijn, maar zijn scheiding met Mayte
is hem niet in de koude kleren gaan zitten en hij krijgt een flop
te verwerken met zijn nieuwe single ‘The Greatest Romance
Ever Sold’. Hij verklaart dan ook dat hij zich een tijdje terugtrekt.
“Mijn prioriteit is nu om wat tijd te besteden aan het bestuderen
van de spiritualiteit van de natuur”, legt de zanger uit. “(…) Ik ga
er dus een tijdje tussenuit en hoop in juli, of begin augustus,
weer op pad te kunnen gaan.”241 De pauze wordt uiteindelijk
maar kort, want hij kondigt ook de creatie van een jaarlijks evenement aan, dat ’Prince: A Celebration’ gaat heten. Gedurende
één week, van 7 tot en met 13 juni, wil de artiest in Paisley Park
een bijeenkomst houden voor zijn ‘fams’ (naam die hij aan zijn
trouwste bewonderaars geeft), waarbij ze de plek kunnen ontdekken, afgewisseld met concerten. “Al die mensen die me
door de jaren heen hebben gesteund hebben nooit de kans
gehad Paisley Park te bezoeken”, voegt hij eraan toe. “(…) Ik wil
graag dat ze zien waar ze aan mee geholpen hebben op te bouwen. Deze interactie, die al jaren duurt, heeft een hechte band
tussen ons gecreëerd.”241

Het korte High avontuur
Prince gaat uiteindelijk pas in november 2000 weer op pad, met
zijn beroemde Hit N Run Tour. Hij heeft de zomer gebruikt om
High te produceren, een nieuw album in dezelfde gladde en
moderne stijl als Rave Un2 The Joy Fantastic. Met de hulp van
de geluidstechnicus Femi Jiya, die Hans-Martin Buff heeft vervangen, zet de artiest een hoogwaardig album op de band, met
396 THE RAINBOW CHILDREN
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schunnige teksten, die doen denken aan klassiekers, zoals
‘Cream’, ‘Sexy M.F.’ of ‘Pheromone’. Maar hij zal al snel tot inkeer
komen. Omdat hij nu officieel lid is geworden van de Jehova’s
getuigen, stapt Prince over op een geloofsleer die hem verbiedt
te vloeken en het is voortaan verboden om over dit soort onderwerpen te zingen. Al is dit niet de officiële reden, het is waarschijnlijk wel deze filosofie die hem ertoe doet besluiten High
niet uit te brengen. Vanaf die herfst begint hij aan zijn volgende
project, met de opnames van zijn meest spirituele plaat: The
Rainbow Children. Hij sluit zich op in Paisley Park, met als enig
gezelschap Femi Jiya en een paar musici voor bepaalde sessies.
De virtuoze John Blackwell, die een nieuwkomer in de groep
is en werd ontdekt tijdens zijn tournee met Patti LaBelle, krijgt
een belangrijke rol in het komende album. “Prince kwam zich,
na het concert met Patti in Madison Square Garden in New
York, aan mij voorstellen”, vertelt Blackwell. “Hij vroeg me of ik
naar Minneapolis wilde komen om met hem en Larry (Graham)
te jammen. De tournee met Patti was bijna afgelopen, maar
daarna had ik nog een andere verplichting na te komen, een
paar concerten met de Japanse popster Hikaru Utada. Prince
heeft gewacht tot ik deze tournee van een maand had afgemaakt en onze samenwerking begon vlak daarna. We hebben
officieel een contract getekend op 2 september 2000.”242 Begin
2001, als het album is opgenomen, roept Prince er de saxofonist en fluitist Najee en het vrouwelijke viertal Milenia bij, met
wie hij die zomer had samengewerkt op ‘U Make My Sun Shine’.
Om de nummers nog meer achtergrondzang te geven nodigt
hij ook Kip Blackshire en Morris Hayes uit en hij laat de
Hornheadz opdraven voor wat aanvullend blaaswerk op meerdere nummers.

Stuk voor stuk worden de geheimen van een spectaculaire
discografie onthuld, een onsterfelijke artiest waardig
#####
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Eerbetoon aan een
vooraanstaand pionier
uit de modewereld
Versace. Een naam die je direct associeert met stijl, weerbarstige
verfijning – kleur, creativiteit, kunst. In Gianni Versace Retro 
spective komt het werk een van de meest invloedrijke couturiers ooit
tot leven. De excentrieke Italiaanse modeontwerper neemt je mee in
de wereld van extravagante kleding en uitbundige catwalkshows
waarin mode, pop en design op spectaculaire wijze samenkomen.
Gianni Versace werd 25 jaar geleden vermoord, maar zijn vooruit
strevende filosofie is nog steeds herkenbaar in het modebeeld van
nu. Het Groninger Museum eert Versace en zijn baanbrekende
ontwerpen in een grootse tentoonstelling. Dit is het boek bij die must
see.
Spectaculaire foto’s van heren- en damesoutfits, accessoires, stoffen,
tekeningen, interieurdesigns en filmopnames van de legendarische
shows uit zijn glorietijd tussen 1989 en 1997 laten zien hoe uitzonder
lijk creatief Gianni Versace was. Hij verbond mode met muziek,
fotografie en grafisch ontwerp en liep hiermee voorop bij de trans
formatie van modeshows en reclamecampagnes in kunstwerken. De
Italiaan wist de kunsten samen te brengen zoals nog nooit eerder
vertoond.
Versace doorbrak het traditionele man-vrouw beeld door kleding
voor beide seksen te ontwerpen en seksualiteit en macht in zijn
creaties te verwerken. Zijn openlijke homoseksualiteit maakte hem
een belangrijk persoon binnen de LGBTQ-beweging. Bovendien
speelde hij een grote rol in het zelfbewustzijn van vrouwen door hun
lichaam niet te verhullen. Als slimme marketeer trok hij beroemd
heden aan om zijn merk te promoten. Tegelijkertijd maakte hij van
onbekende modellen supersterren. Naomi Campbell, Claudia
Schiffer en Cindy Crawford hebben aan hem hun titel als
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Versace doorbrak het traditionele man-vrouw patroon in de mode
Met zijn dood verloor de modewereld een van
de belangrijkste ontwerpers van de twintigste eeuw
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Hij liet zich inspireren door zowel figuren uit de Griekse oudheid
als thema’s als bondage en SM

De wilde avonturen van
een bezadigd zelfportret
De lotgevallen van de Rembrandt met de rode baret zijn bijna te
bizar om waar te zijn. Het portret werd in 1823 aangekocht door de
Prins van Oranje, de latere koning Willem II, voor zijn kunstcollectie,
die de beste Nederlandse privéverzameling ooit was. Geteisterd
door oorlogsgeweld want door Willem achtergelaten in Brussel
tijdens de Belgische Opstand van 1830, in 1918 kwijtgespeeld als
erfstuk van zijn nazaten na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede
Wereldoorlog in beslag genomen in Dayton, Ohio door de
Amerikaanse overheid als verondersteld vijandelijk bezit, en
jarenlang een lastige diplomatieke speelbal tussen Washington
en Bonn in de Duits-Amerikaanse betrekkingen tijdens de Koude
Oorlog. Daarvoor was het in 1921 ook nog eens gestolen uit het
Weimar Museum, en in 1935 door Duitse matrozen in New York
geheeld. Sinds Weimar was het slechts tien dagen in 1947 te zien
geweest in Dayton, en tien weken in 1967 in Washington. Met dit
boek doet het opnieuw zijn intrede in de Rembrandtwereld.
De toeschrijving aan Rembrandt is sinds 1969 omstreden. Gary
Schwartz draagt argumenten aan om het te accepteren voor wat het
eeuwenlang was en nog altijd lijkt te zijn, een zelfportret van de
meester. Bijgevoegd zijn de resultaten van een recent technologisch
onderzoek.

Gary Schwartz, in 1940 geboren in Brooklyn, New
York, woont al sinds 1965 in Nederland. Naast het
schrijven van boeken over Jheronimus Bosch,
Pieter Saenredam, Rembrandt van Rijn en Johannes
Vermeer, en meer dan 500 artikelen en columns,
was hij actief als vertaler, redacteur en uitgever en
als de oprichter en directeur van CODART.
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Barok in Groningen
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Vernieuwend onderzoek
hoe huizen en bewoners
verbonden waren
Alsof ze levensecht zijn, kijken ze voor zich uit: in steen vereeuw
igde koppen op gevels van historische huizen. Ze wekken een
realistische indruk, maar toch neemt men meestal aan dat het
anonieme, decoratieve onbekenden zijn. Dit boek laat zien dat
achter de hoofden echte mensen schuilen. Het zijn persoonlijke
portretten van echtparen die het huis lieten bouwen, soms samen
afgebeeld met hun kinderen, voorouders, of voorbeeldige
historische figuren.
Niet eerder is in de (inter)nationale kunstgeschiedenis op deze
schaal aandacht besteed aan de gezichten op gevels. Het onderzoek
van Dirk Jan de Vries laat zien dat de in steen vereeuwigde personen
herkend willen worden en op die plaats het Laatste Oordeel af
wachten. De diepgelovige mens presenteerde zich met zijn aan
gezicht voor het oog van Christus de Rechter in afwachting van het
oordeel: de hemel of de hel. Met dat identificerende doel, soms
voorzien van namen, wapens of huismerken, lieten mensen zich
afbeelden op schilderijen, schouwen en ook op gevels.
De Vries onderzocht en fotografeerde in Nederland, Duitsland,
Wallonië en Catalonië meer dan tweehonderd gevels uit de periode
1400-1700. Zijn bevindingen laten een terugkerend patroon zien en
maken het mogelijk de in steen vereeuwigde hoofden van opdracht
gevers te identificeren. Deze geheel nieuwe, multidisciplinaire
benadering van de oudere architectuur laat zien hoe huizen en
mensen met elkaar verbonden waren, wat ze blijvend wilden tonen
en bewaren voor de eeuwigheid.

Dirk Jan de Vries bekleedt de bijzondere leerstoel
Bouwhistorie & Erfgoed aan de Universiteit Leiden.
Als senior onderzoeker en coördinator bouwhistorie
is hij verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed in Amersfoort.
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Niet eerder werd op deze schaal aandacht besteed aan gezichten op gevels
Door handel productie rijk geworden ontstond
de behoefte om zich van anderen te onderscheiden
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Amsterdam is eeuwenlang
een van de meest
geportretteerde steden
Amsterdam is een stad van schilders. De gevels en grachten zijn
ontelbare malen vastgelegd. Door Hollandse meesters, Franse
impressionisten en Joodse ballingen. Van Rembrandt tot Breitner en
van Monet tot Max Beckmann. Hun schilderijen maken deel uit van
onze herinneringen én droombeelden van de stad.
Het boek De schilders van Amsterdam gaat over groepen kunste
naars die verslag doen van de ontwikkeling van het Amsterdam
waarin zij leefden. Soms tonen zij de verstilde vertwijfeling van een
stad in verval, maar vaker nog zien we een vibrerende potpourri
van afbraak en opbouw. Amsterdam is zoals het leven zelf, voort
durend in ontwikkeling. Hotspots veranderen, stijlen komen en
gaan.
Veel kunstenaars vonden elkaar aan de rafelranden van de stad.
Noodgedwongen schoven ze na enige tijd weer door naar andere
plekken waar het leven nog betaalbaar was en de ruimte beschik
baar. Zo ging dat in de zeventiende eeuw, op plaatsen die nu
onderdeel zijn van de historische binnenstad en zo gaat het nog
steeds; waar Amsterdam groeit daar bloeit de schilderkunst.

Werner van den Belt is kunsthistoricus. In zijn werk als
museumdirecteur, conservator en schrijver wordt hij
gedreven door het samenbrengen van verhalen op het
snijvlak van kunst en samenleving.
Bob Hardus, journalist, publicist en digital consultant.
Groot liefhebber van de Franse impressionisten, de
schilders van de Haagse School en de Tachtigers.
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Er is een direct verband tussen de groei van de stad
en de plekken waar kunstenaars werkten
Acht groepen kunstenaars in beeld, verdeeld over acht plaatsen in de hoofdstad
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Het eerste boek over
de kunstenaars van
Abcoude en het Gein
‘Holland op zijn mooist’, zo beschreef de botanicus Jac. P. Thijsse het
Gein. Ook schilders ontdekten de schoonheid van dit kronkelende,
door groen omgeven riviertje dat begint in Abcoude en eindigt bij
Driemond. Al zo’n 150 jaar geleden trokken kunstenaars van de
Haagse School naar het Gein, en begin twintigste eeuw werd het
een bron van inspiratie voor vele anderen, onder wie Piet
Mondriaan die er tientallen werken schilderde van het landschap,
molens en boerderijen.
Het Gein is een dankbare bron van inspiratie gebleven, tot op de
dag van vandaag. Heel wat kunstenaars, zoals Piet van Wijngaerdt,
Rinus Duin, Jan Vluggen en Folkert Post woonden en werkten in het
nabije Abcoude – dat zelf eveneens inspireerde.
In De schilders van Abcoude en het Gein worden ongeveer 45 lokale
kunstenaars en een paar honderd van hun mooiste werken
gepresenteerd. Het betreft zowel schilders van toen als schilders van
nu. Hun creaties vormen een unieke collectie die voor het eerst in
boekvorm werd samengebracht. Met recht kon Dedalo G. Carasso
zeggen: ‘Het Gein is door boeren gemaakt en door kunstenaars
geschapen’.

De in Abcoude woonachtige Hubrecht Duijker schreef
meer wijnboeken dan wie ook, en is actief in de
wereld van de kunst. Hij bezocht en besprak tientallen
musea, publiceerde in het tijdschrift Atelier, is actief in
kunstorganisaties en schildert zelf zo intensief dat hij
de naam van zijn beroep veranderde van wijnschrijver
in vinpressionist.
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De schilders van toen en nu in woord en beeld gevangen
####
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Buffers op het spoor

Begin jaren twintig van de vorige eeuw werd besloten een deel van
het Nederlandse spoorwegnet te elektrificeren. Exploitatie met
elektrische treinen was economisch gezien veel aantrekkelijker dan
het gebruik van stoomtreinen, zo was gebleken met elektrische
tractie op de Hofpleinlijn tussen Rotterdam en Scheveningen.
Tussen 1924 en 1932 werden door de Nederlandse Spoorwegen 259
rijtuigen voor de elektrische dienst in gebruik genomen, waarvan
de helft bestond uit zogenoemde motorrijtuigen. Deze stalen
rijtuigen, aangeduid als Materieel ’24, bestonden uit tien
verschillende types en konden tot bijna elke gewenste samen
stelling gecombineerd worden. Vanwege het robuuste, vierkante
uiterlijk kregen deze treinen de bijnaam Blokkendozen.
Tot op de dag van vandaag een begrip bij de spoorwegliefhebber.
Blokkendozen op het spoor neemt de lezer mee door de boeiende
geschiedenis van dit roemruchte materieel. Een lange geschiedenis,
want na het einde van de Blokkendozen als treinstellen in de
reizigersdienst kregen deze rijtuigen functies van uiteenlopende
aard, variërend van motorpost- tot museumrijtuig. Ook aan die
periode, die tot de dag van vandaag doorloopt, wordt veel aandacht
besteed. Van de vele schitterende foto’s in dit boek, waarvan een
groot deel afkomstig is uit de nalatenschap van N.J. van Wijck
Jurriaanse, zijn talrijke nog niet eerder gepubliceerd.
Materieeltekeningen en overzichten completeren dit unieke boek.

Carel van Gestel was leraar Engels. Hij heeft een
groot aantal rijk geïllustreerde boeken en artikelen
geschreven over de Nederlandse spoorwegen. Zijn
laatste boek is Stroomlijn op het spoor.
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Standaardwerk over een van de meest geliefde treintypes op het Nederlandse spoorwegnet
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Blokkendozen op het spoor
Het roemruchte
Materieel ‘24 van NS

ISBN 978 94 625 8513 3
NUR 680
november 2022

Carel van Gestel
Vormgeving

160 pag.
21 x 28 cm
circa 350 afbeeldingen in kleur
en zwartwit
gebonden

€ 34,95

Erik Vos

gerelateerde boeken

100 tekeningen
van Rembrandt
Rembrandt is een veelzijdig kunstenaar. Naast zijn bekende
schilderijen, heeft hij talloze tekeningen achtergelaten — Bijbels
en mythologische scènes, figuurstudies, landschappen, dieren,
portretten en zelfs kopieën van andere kunstenaars. Er is een
duidelijke ontwikkeling te zien vanaf zijn eerste naar zijn laatste
tekeningen. Zoals hij zich als schilder ontwikkelde, zo heeft hij zich
ook als tekenaar ontwikkeld. De invloed die hij daarbij op zijn vele
leerlingen had was onmiskenbaar.
In 100 tekeningen van Rembrandt wordt een chronologische selectie
gemaakt van de honderd meest bijzondere tekeningen van
Rembrandt, voor zover mogelijk op ware schaal en met alle
beschikbare informatie. De selectie werd gemaakt door Peter
Schatborn (voorheen Rijksmuseum Amsterdam) en Jeroen Giltaij
(Boijmans Van Beuningen Rotterdam).
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Naslagwerk met een groot aantal onbekende foto’s van belangrijke spoorwegfotografen

De geschiedenis van de Blokkendoos duurt voort tot vandaag de dag

rembrandt

100 tekeningen
Peter Schatborn Jeroen Giltaij

Rembrandt
100 tekeningen

ISBN 978 94 625 8508 9

Peter Schatborn, Jeroen Giltaij

november 2022

gerelateerde boeken

NUR 646
h E t G rOt E

schilderkunst uit één van de meest opmerkelijke perioden

in de Nederlandse geschiedenis.
De zeventiende eeuw noemt men vaak de Gouden Eeuw vanwege
de grote rijkdom die toen werd vergaard, en de indrukwekkende
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bOEk
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bOEk
et Grote Gouden Eeuw Boek geeft een compleet overzicht van de
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In deze reeks verschenen eerder

cultuur die tot bloei kwam. Het was vooral de schilderkunst die
daarin uitblonk. Talloze schilders met groot talent schiepen geJeroen Giltaij werd na zijn studie

160 pag.
23 x 28 cm

Vormgeving

Victor de Leeuw

nog steeds bewondering wekken. Hun schilderijen behoren tot de
pronkstukken van musea waar dan ook ter wereld.
Aan het begin van de zeventiende eeuw begon men landschappen,

hij de catalogus schreef van de

gebonden

€ 29,95

René Kok en Erik Somers
in samenwerking met het niod
Het Grote Jaren 50 Boek

stillevens, taferelen uit het dagelijks leven, zeegezichten en kerk-

Paul Brood, René Kok en

tekeningen van Rembrandt en

interieurs te schilderen zoals nog niet eerder was vertoond. Het

Erik Somers

zijn school. In 1978 werd hij hier

lijkt alsof de schilders hun dagelijkse omgeving wilden vastleggen,

in samenwerking met het

hoofdconservator oude schilder-

maar zij deden dat allemaal in het atelier achter de ezel. De

en beeldhouwkunst en organi-

schilders hadden een verbeeldingskracht die men zich nu niet

seerde hij verschillende ten-

meer kan voorstellen. De hele eeuw lang dienden zich nieuwe

toonstellingen, onder meer over

Eeuw kenmerkt zich door een niet aflatende creativiteit, de
enorme productie en een stijl, die uniek was en kenmerkend

van de tentoonstelling over de

Nationaal Archief

Het Grote Boerderijen Boek

talenten met een eigen stijl aan. De schilderkunst van de Gouden

thema’s in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. De catalogus

Ben Kooij en Judith Toebast
in samenwerking met de
Rijksdienst voor het Cultureel

voor die tijd. De grote namen Rembrandt, Vermeer en Frans Hals

architectuurschilderkunst werd

zijn wereldberoemd, maar ook de schilderijen van meesters met

in 1991 bekroond met de Prix

minder bekende namen zijn vaak prachtig, heerlijk, kostelijk of

Minda de Gunzburg. Hij promo-

indrukwekkend.

Erfgoed

veerde in 1997 op de Siciliaanse
verzamelaar Antonio Ruffo,

Het Grote Gouden Eeuw Boek is geschreven en samengesteld door

die schilderijen bij Rembrandt

Jeroen Giltaij, oud-hoofdconservator Oude Schilderkunst in het

bestelde. In 2004 verscheen zijn

Museum Boijmans Van Beuningen.
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beknopte overzicht van de schilderkunst van de Gouden Eeuw,
uitgangspunt voor dit boek.

circa 150 afbeeldingen in kleur

Het Grote 40-45 Boek

durende die hele eeuw meesterwerken, die na ruim vier eeuwen

in 1972 assistent-conservator
tekenkunst in het Museum
Boijmans Van Beuningen, waar

j e ro e n g i lta i j

www.wbooks.com

Waar zouden we zijn
zonder lippenstift, blikopener of luchtband?
De uitvinding van de trapfiets met pedalen, kettingaandrijving en
luchtbanden was een grote verandering. Je kon nu zelf bepalen
wanneer je weg wilde en waar je heen wilde. Je kon het dorp
verlaten. De fiets gaf vrijheid.
En dan de uitvinding van de lift met valbeveiliging – dat was een
sensatie. Elk warenhuis, hotel en appartementencomplex wilde een
lift. De lift heeft de moderne stad mogelijk gemaakt.
De aardappeleters van Van Gogh hadden in 1885 geen benul van
wat er gaande was, laat staan van wat er nog zou komen: van de
naaimachine tot de zonnebril, van de container tot het koffiefilter
zakje, van chocola tot stortbeton, van schroevendraaier tot lippe
nstift.
Dit boek, vol schitterende illustraties, bevat vijftig verhalen over
uitvindingen die ons leven op een onvoorstelbare manier hebben
veranderd. Wie is de uitvinder van de lucifer, van het strijkijzer, van
de draaideur, van de rits, van Monopoly? Wie van de beha? En wie
is de uitvinder van patatfriet?

Jaffe Vink is schrijver en filosoof. Hij publiceerde
Brief aan mijn dochter, Hollandse stellingen, Het gifschip,
Wie is er bang voor de vooruitgang en Holy Shit.
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Jaffe Vink heeft een neus voor eenvoudige,
maar diep in ons dagelijks leven ingrijpende uitvindingen

Een keuze uit zijn veelgelezen columns in Trouw (Letter & Geest)

Het geluk van een goed idee
50 uitvindingen die ons
leven hebben veranderd

ISBN 978 94 625 8519 5
NUR 680
oktober 2022

Jaffe Vink
Vormgeving

160 pag.
17 x 24 cm
paperback met flappen

€ 24,95

Afra Dijkstra

gerelateerde boeken

Wim Delvoye

Kritisch maar met een knipoog kijkt Wim Delvoye (Wervik, België,
1965) naar de huidige samenleving. Dit resulteert in kunstwerken
die grenzen doen vervagen. In zijn kunst komen het verleden en het
heden samen. Er is aandacht voor het vakmanschap maar ook voor
de ready-made en alledaagse populaire objecten.
Wim Delvoyes kunst is conceptueel. Als kunstenaar draagt hij
verschillende petten: de ontwerper-ondernemer. Heraldische
strijkplanken, gasflessen beschilderd in Delfts blauw, cementtrucks, de Cloaca-machine, getatoeëerde varkens, bewerkte
motorbanden en verwrongen kruisbeelden; het zijn maar enkele
van zijn verrassende en uiterst originele werken. Alle toveren ze
een glimlach op het gelaat van de bezoekers die ernaar kijken.
De internationaal gelauwerde kunstenaar Wim Delvoye heeft over
de hele wereld geëxposeerd en zijn werk is opgenomen in de
belangrijkste museumcollecties. In Het Noordbrabants Museum
’s-Hertogenbosch is vanaf oktober een groot overzicht van zijn werk
te zien. Het zal de eerste solotentoonstelling in Nederland zijn.

#####
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Wim Delvoye

ISBN 978 94 625 8521 8

Yvette van der Zande (red.)

NUR 646

96 pag.

In samenwerking met

22,5 x 27 cm
circa 50 afbeeldingen in kleur

Het Noordbrabants Museum,
‘s-Hertogenbosch

paperback met flappen
Tentoonstelling

€ 24,95

29 oktober 2022 t/m
29 januari 2023
Vormgeving

Frederik de Wal
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Collectie in context
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Collectie in context
Van Abbemuseum
Eindhoven 1936-2021
Mieke Reinders (red.)
224 pag.
20 x 26,5 cm
circa 125 afbeeldingen in kleur
en zwartwit
gebonden

€ 34,95

ISBN 978 94 625 8514 0
NUR 646
oktober 2022
In samenwerking met

Open Universiteit, Heerlen
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Verhalen van
Vechtdalbewoners
#####

#####
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Met een podcast over Vechtdalverhalen door Erben Wennemars en Wim Eikelboom
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Kiek in de Vecht

ISBN 978 94 625 8511 9

Wim Eikelboom

NUR 693
oktober 2022

96 pag.
22 x 22 cm
circa 75 afbeeldingen in kleur

In samenwerking met

Ruimte voor de Vecht

gebonden
Vormgeving

€ 19,95

Richard Bos
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Park van landschappen

Wereldwijd waarderen mensen de landschappen van Het Nationale
Park De Hoge Veluwe, zoals de natte en droge heide, het stuifzand,
de oude bossen, landgoederenlandschappen en oude landbouw
enclaves. Die kenmerken zich door een grote variatie en bijzondere
ontstaanswijze. Verschillende van die landschappen herbergen een
zeldzame en unieke flora en fauna. Daarnaast verrijken de kunst en
architectuur van het echtpaar Anton en Helene Kröller-Muller en het
door hen gestichte museum de landschappen, die samen één
geheel vormen.
De landschapsgeschiedenis reikt ver terug en is in het veld nog
duidelijk terug te vinden. Door het vele wetenschappelijke
onderzoek naar de landschappelijke geschiedenis en natuurhistorie
weten we veel van de Veluwse (cultuur)landschappen af. Daar
profiteert de bezoeker van Het Nationale Park De Hoge Veluwe van;
die er kan wandelen, fietsen, ontspannen en recreëren.
Dit boek vertelt het verhaal van die landschappen en stelt de lezer
in staat ze te herkennen, te begrijpen en er nog meer van te
genieten.

Elio Pelzers werkt als communicatieadviseur en
freelance reisjournalist. Hij is oud-archivaris van
de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
en schreef verschillende publicaties over het Park.
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Er zijn niet veel nationale parken met zo’n verscheidenheid aan landschappen
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is van on-Nederlandse schoonheid

Fascinerende landschappen

Fascinerende
landschappen

- De Hoge Veluwe

De Hoge Veluwe

De Hoge Veluwe
Fascinerende landschappen

ISBN 978 94 625 8483 9

Elio Pelzers

november 2022

96 pag.

In samenwerking met

17 x 24 cm
circa 100 afbeeldingen in kleur
paperback met flappen

€ 17,95

NUR 410, 693

Stichting Nationaal Park De
Hoge Veluwe
Vormgeving

Lori Lenssinck

gerelateerde boeken

De bewogen geschiedenis
van een regionale
concertzaal
In 2022 is het 175 jaar geleden dat in Arnhem een groot zangersfeest
werd gehouden. Het was 1847, de stad was uit de beknellende
omwalling gebroken en er was plek aan de fraaie singels voor een
huis voor de muzen, een Musis Sacrum of Huis voor Muziek. De
Arnhemse zaal die voor die gelegenheid werd gebouwd, is wellicht
de oudste concertzaal in Nederland die continu in gebruik bleef.
Daarvoor onderging de zaal wel acht metamorfoses, acht
architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Iedere
nieuwe fase werd ingeluid met feestelijke openingsconcerten,
geprogrammeerd naar de geest der tijd.
Musis Sacrum bewoog mee met het Nederlandse muziekleven.
Soms was ze vroeg in de ontwikkeling en soms wat later dan de
grote zalen in de Randstad. Op de podia was niet alleen muziek te
horen; politieke bijeenkomsten, exposities en zelfs sportwedstrijden
hadden er tot in de 21ste eeuw plaats. Met de allerlaatste
verbouwing keerde de cultuur definitief terug: de Muzenzaal, de
Van Beinumzaal en de Parkzaal bieden plek aan symfonisch
repertoire, kamermuziek, wereld- en popmuziek.
Oorlog, bestemmingsplannen en bezuinigingen bedreigden de zaal.
In Musis Sacrum Arnhem 1847-2022 schrijft Ingrid D. Jacobs over de
bewogen geschiedenis van Musis Sacrum, in relatie tot de
ontwikkeling van de stad en het muziekleven van de Arnhemmers.

Ingrid D. Jacobs is cultuurhistorisch onderzoeker,
schrijver en verteller. Ze publiceerde al eerder over
Musis Sacrum, muziekleven, architectuur en stadsontwikkeling in Arnhem.
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Hoe een Arnhemse muziekzaal meebeweegt met het Nederlandse muziekleven
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Musis sacrum 1847-2022

ISBN 978 94 625 8523 2

Ingrid Jacobs

NUR 693
oktober 2022

160 pag.

introductie
prijs
€ 27,95

22 x 24,5 cm
circa 100 afbeeldingen
in kleur en zwartwit
gebonden
Vanaf 1 januari 2023 € 29,95

In samenwerking met

Musis sacrum
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Erlend schenk
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Nieuw fotoboek laat
de recente geschiedenis
van Zeeland zien
De jaren van de wederopbouw worden gekenmerkt door een
vrijwel continue economische groei. Daar komt vanaf de jaren ’70
geleidelijk verandering in. Door een verslechtering van de
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, de oliecrisis en
een stagnerende verzorgingsstaat wordt er door het bedrijfsleven
en de overheid massaal bezuinigd en loopt de werkloosheid snel
op. De maatschappelijke onvrede is groot, ook in Zeeland. Dit
manifesteert zich in de jaren ’80 vooral in protesten en stakingen.
Onvrede is er in die jaren onder de bevolking ook over de wapen
wedloop tussen Oost en West en over het gebruik van kernenergie.
De protesten hiertegen komen in een stroomversnelling door de
grote kernramp in Tsjernobyl in 1986. De kerncentrale in Borssele
wordt in die jaren het middelpunt van het landelijk protest.
In de jaren ’90 belandt de samenleving in een nieuw tijdperk.
De muur is gevallen en de welvaart neemt weer snel toe. Toch
zijn er voor veel werknemers ook nieuwe bedreigingen zoals
automatisering, privatisering en fusieprocessen.
In dit boek wordt een beeld geschetst van Zeeland in de periode
1975-2000. Een onrustige periode, of op zijn Zeeuws: ‘Roerige
tieden.’ Aandacht wordt gegeven aan veranderingen in de infra
structuur, landbouw, industrie, dienstverlening en toerisme. Ook
technologische ontwikkelingen en digitalisering komen aan bod,
evenals vrije tijd, kunst en cultuur, sport en jongeren.

Socioloog Wim van Gorsel werkt bij de afdeling
Kennisdiensten en Collecties van ZB Bibliotheek van
Zeeland in Middelburg. In 2021 verscheen zijn boek
Aolles wier anders. Zeeland 1950-1975 een fotoboek
waarin de wederopbouwperiode van Zeeland centraal
stond.
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Prachtige foto’s uit de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek
laten een verrassend beeld zien van Zeeland
Het logische vervolg op het fotoboek Aolles wier anders

Roerige tieden
Zeeland 1975-2000

ISBN 978 94 625 8520 1

Wim van Gorsel
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Bibliotheek van Zeeland
Vormgeving

Gijs Dragt
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Stillevens van
Zeeuwse meesters
uit de Gouden Eeuw
In dit boek wordt eerst een overzicht gegeven van de stilleven
schilderkunst in de Nederlanden in de zeventiende eeuw. Aan bod
komen de diverse soorten stillevens, welke centra speelden een rol,
wat was toonaangevend werk, wie waren de belangrijke meesters
en wie waren de afnemers/kopers van stillevens.
Het kernhoofdstuk behandelt de stillevenschilderkunst in Zeeland,
min of meer chronologisch. Wie schilderde wat, waar, wanneer en
voor wie? Door welk werk en door welke kunstenaars lieten de in
Zeeland werkzame schilders zich inspireren en hoever strekte hun
eigen invloed? Tot de meest bekende Zeeuwse stillevenschilders
behoren Ambrosius Bosschaert de Oude, die aan het begin van de
eeuw belangrijk bijdroeg tot de ontwikkeling van de bloemstilleven
schilderkunst, en Adriaen Coorte, die aan het einde van de eeuw
een heel eigen kijk op het stilleven had die nu enorm wordt
gewaardeerd, maar die tot ver in de vorige eeuw nauwelijks enige
bekendheid genoot, zeker niet buiten Zeeland.
Het boek sluit af met een overzicht van de in Zeeland werkzame
stillevenschilders (zoals een overzicht van portretschilders werd
gegeven in het daaraan gewijde deel).

Fred G. Meijer was ruim 36 jaar werkzaam bij het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag. Sinds medio 2017 is hij werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus. Zijn kernspecialiteit betreft de
Noord- en Zuid-Nederlandse stillevenschilderkunst uit
de zeventiende en achttiende eeuw. Een van zijn vele
publicaties is de monografie over François Ryckhals
die eerder in deze serie verscheen.
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Nieuw deel in de monumentale reeks over Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw

Specialist Fred G. Meijer brengt de Zeeuwse stillevenschilders voor het voetlicht

ISBN 978 94 625 8512 6
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96 pag.
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paperback met flappen

€ 16,95
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Net als elders in de Republiek waren schilderijen in Zeeland rond 1650
buitengewoon populair. Tot nu toe is hier echter weinig onderzoek naar
gedaan. Hoeveel prenten, tekeningen en schilderijen bezaten de Zeeuwse
inwoners eigenlijk? Welke onderwerpen waren hier populair en in welke
ruimten hingen ze? Domineerden de Hollandse en Brabantse schilders
de Zeeuwse markt of kocht men schilderijen lokaal en ging het vooral
om werk van Zeeuwse meesters? En wie waren dat dan? Het aantal
schilderijen dat in de zeventiende eeuw gemaakt werd, was enorm. In de
grote musea zijn hiervan alleen de mooiste en beste voorbeelden te zien.
Een goed beeld van wat er bij de burgerij thuis aan de muren hing, kan
men daar niet krijgen. De tentoonstelling met werken uit de Goedaert
Collectie in het Stadhuismuseum Zierikzee helpt dit beeld te corrigeren
en bijna vergeten meesters, die in hun tijd wel degelijk aanzien genoten,
weer enige bekendheid te geven.

Stadhuismuseum Zierikzee

Katie Heyning is freelance kunsthistoricus en conservator van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij publiceert
regelmatig over de cultuurgeschiedenis van Zeeland.

Vormgeving

Marinka Reuten

ZEEUWSE MEESTERS UIT DE GOUDEN EEUW

Stillevens van Zeeuwse
meesters uit de Gouden
Eeuw

ZEEUWSE
MEESTERS
UIT DE
GOUDEN
EEUW
KATIE HEYNING

Handboek voor
de liefhebbers van succes
oude kaarten

nummer!

In Het Grote Kaartenboek staan de mooiste kaarten uit
de Nederlandse geschiedenis. Maar elke kaart, hoe
esthetisch aantrekkelijk ook, vertelt tegelijkertijd een
verhaal. Ze weerspiegelen de geest van een tijdvak,
geven een beeld van verdwenen gebieden. De
verhalen achter de kaarten openen een venster naar
tekenende episodes uit de geschiedenis.
Kaarten werden en worden gebruikt bij de uitvoering
van belangrijke (overheids)taken. Rondom zes thema’s
worden in dit boek unieke kaarten in chronologische
volgorde getoond en uitgelegd. De kaarten worden
historisch ingebed en in de context geplaatst door
collectiespecialist cartografie Ron Guleij. Daarnaast
hebben acht gastauteurs, specialisten binnen het
thema, hun licht laten schijnen op de collectie.
Het Grote Kaartenboek bevat ook een handleiding voor
het gebruik van de meer dan 140 afzonderlijke kaarten
archieven met de verschillende kruisverbanden en
blikt ook terug op ruim 150 jaar kaartbeheer.

####

Het Grote Kaartenboek
Vijf eeuwen cartografie

ISBN 978 94 625 8481 5

Ron Guleij
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In samenwerking met

24,5 x 32 cm

NUR 680

Nationaal Archief

circa 500 afbeeldingen
c

€ 49,95
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Echt alle schilderijen
van Rembrandt succes
nummer!

het grote rembrandt-boek

het grote

rembrandt
boek

Alle Rembrandts verzameld in één boek. Er zijn in
totaal 684 schilderijen die of aan de Hollandse meester
toegeschreven zijn of in het verleden aan hem toe
geschreven werden — allemaal zijn ze opgenomen in
Het Grote Rembrandt Boek.
Het onderzoek voor dit boek heeft jaren in beslag
genomen. Bij het verzamelen van de werken is
nagegaan waar ze zijn en wat erover is gezegd.
Titels, maten, signaturen en verblijfplaatsen zijn
gecontroleerd. Elk schilderij heeft een korte tekst over
toeschrijving, voorstelling en datering. Vaak is de
mening van de samensteller over deze soms lastige
kwesties toegevoegd. Er zijn hier zelfs enkele vroeger
afgeschreven schilderijen toch aan Rembrandt
toegekend.

Alle 684
schilderijen
jeroen giltaij

Registers achterin op toeschrijving, onderwerp,
kunstenaar en bewaarplaats helpen bij het zoeken.

Het Grote Rembrandt Boek
Alle 684 schilderijen

ISBN 978 94 625

Jeroen Giltaij

september

gerelateerde boeken

NUR 646
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toonstellingen, onder meer over

talenten met een eigen stijl aan. De schilderkunst van de Gouden

thema’s in de zeventiende-eeuw-

Eeuw kenmerkt zich door een niet aflatende creativiteit, de

se schilderkunst. De catalogus

gebonden

Vanaf 19 december € 100,-

Het Grote Boerderijen Boek
Ben Kooij en Judith Toebast
in samenwerking met de

enorme productie en een stijl, die uniek was en kenmerkend

van de tentoonstelling over de

voor die tijd. De grote namen Rembrandt, Vermeer en Frans Hals

architectuurschilderkunst werd

zijn wereldberoemd, maar ook de schilderijen van meesters met

in 1991 bekroond met de Prix

minder bekende namen zijn vaak prachtig, heerlijk, kostelijk of

Minda de Gunzburg. Hij promo-

indrukwekkend.

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed

veerde in 1997 op de Siciliaanse
verzamelaar Antonio Ruffo,

Het Grote Gouden Eeuw Boek is geschreven en samengesteld door

die schilderijen bij Rembrandt

Jeroen Giltaij, oud-hoofdconservator Oude Schilderkunst in het

bestelde. In 2004 verscheen zijn

Museum Boijmans Van Beuningen.

h E t G rOt E

GOUDEN EEUW
bOEk

beknopte overzicht van de schilderkunst van de Gouden Eeuw,
uitgangspunt voor dit boek.

circa 700 afbeeldingen in kleur

Het Grote Jaren 50 Boek

hij de catalogus schreef van de
tekeningen van Rembrandt en

seerde hij verschillende ten-

Marjo Starink

Het Grote 40-45 Boek

durende die hele eeuw meesterwerken, die na ruim vier eeuwen

in 1972 assistent-conservator
tekenkunst in het Museum

Jeroen Giltaij werd na zijn studie

Vormgeving
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Librijerecepten
voor iedereen

2de

druk!

LIBRIJE-RECEPTEN VOOR IEDEREEN

JONNIE & THÉRÈSE

THUIS

Het wordt Jonnie en Thérèse van driesterrenrestaurant
De Librije meer dan eens gevraagd: wat eten jullie nu
eigenlijk thuis? In dit kookboek lees je wat er bij de
familie Boer op tafel komt, en het mooiste is: iedereen
kan het maken. Jonnie en Thérèse nemen je mee naar
hun huis en plekken die als thuis voelen, en laten zien
wat daar zoal gekookt wordt.
De gerechten zijn toegankelijk, maar worden allemaal
opgetild door een typische Librije-twist. Het boek staat
vol met smakelijke en eenvoudig te bereiden recepten
met ingrediënten die overal verkrijgbaar zijn.
Daarnaast is er drankadvies: van wijnen tot theeën, van
bieren tot cocktails. Verrassende smaakcombinaties,
eenvoudig thuis te bereiden voor vrienden en familie.

RESTAURANT DE LIBRIJE

De teksten in het boek zijn van Joël Broekaert, bekend
als culinair columnist en restaurantrecensent in NRC
Handelsblad.

####
www.wbooks.com
www.librije.com

Gebruik de huls als handige boekenstandaard.

De recepten en dranksuggesties worden aan elkaar geregen door de zowel luchtige als slimme teksten van
Joël Broekaert, culinair journalist en restaurantrecensent voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland.
Aziatische kip op blik en melkkoe met dikke friet. Gelakte zeeduivel en gepofte tomaat van de barbecue.
Hollandse pintxos, lamsbout met watermeloen en gin. In Jonnie & Thérèse Thuis vindt u gerechten om thuis
zélf te maken, gerechten die door Jonnie en Thérèse Boer van De Librije soms al jaren met familie en vrienden
worden gedeeld. Toegankelijk, maar met een twist. Bij de meeste gerechten worden ook dranksuggesties
gegeven. Wijnen, cocktails en bier. Zodat u thuis ook kunt leren pairen.

Jonnie & Thérèse Thuis

ISBN 978 94 625 8504 1

Joël Broekaert

NUR 440
verschenen

198 pag.
19,5 x 25 cm

In samenwerking met

De Librije, Zwolle

€ 29,95
Vormgeving

Gijs Dragt
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Liefdevolle portretten
van mensen met 5de
druk!
dementie
####

G E Z I C HTE N VA N D E M E NTI E

G E Z I C HTE N VA N
D E M E NTI E

Gezichten van dementie is een samenwerking tussen
kunstschilder Herman van Hoogdalem en journalist
Gijs Wanders. Herman van Hoogdalem maakt
portretten van mensen die dementeren, journalist Gijs
Wanders interviewde verwanten en geliefden van de
geportretteerde mensen met de ziekte van Alzheimer.

H E R MA N VA N H O O G DA L E M
G I JS WA N D E R S

In de gesprekken met Gijs Wanders staat telkens de
relatie tussen familie en persoon met dementie
centraal. Veranderingen in karakter en gelaats
uitdrukking maken een diepe indruk op de directe
omgeving, waardoor de grote portretten van Herman
van Hoogdalem soms confronterend kunnen zijn: hij
heeft de gevoelens van onzekerheid, leegte, ont
hechting en berusting op de mestershoge schilderijen
weten te vangen.
Zowel de portretten als de interviews geven een
indringend beeld van wat deze ontwrichtende ziekte
voor zoveel mensen betekent.

Gezichten van dementie

ISBN 978 94 625 8143 2

Gijs Wanders,

NUR 646

Herman van Hoogdalem

verschenen

96 pag.

Vormgeving

22 x 22 cm

Peter Boersma

gebonden

€ 24,95

gerelateerde boeken

Wat te doen met mensen
die zich niet aan
2de
de regels houden? druk!
Hoewel de media anders doen vermoeden, is de Nederlandse samenleving veiliger dan ooit
Een samenleving kan niet zonder regels. Maar wat te
doen met hen die zich daar niet aan houden?
VAN M I S D AAD E N S T R AF

VAN MIS DA A D EN STRA F

Nederlanders over de schreef

Nederlanders
over de schreef

Paul Nieuwbeerta,
Paul Brood
& Martin Berendse

Daarover gaat de Historische atlas van misdaad en straf.
Tweeduizend jaar geleden, in de tijd van de Romeinen
en Germanen, worden misdaden in eigen kring
bestraft. Pas in de loop van de middeleeuwen krijgt de
overheid geleidelijk een rol. Strafbare feiten zijn niet
meer alleen schendingen van de belangen van privé
personen, maar ook aanslagen op de rechtsorde,
waarover de overheid moet waken.
Hoewel de media soms anders doen vermoeden, is het
aantal moorden en doodslagen in onze tijd maar een
fractie van een eeuw geleden. Wel is er nieuwe
criminaliteit: cybercrime, witteboordencriminaliteit en
een goed georganiseerde drugsmafia. Daar konden de
Limburgse Bokkenrijders alleen maar van dromen.
Historische atlas van misdaad en straf biedt een rijk
geïllustreerd overzicht van de Nederlandse
geschiedenis van misdaad en straf.

Rijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van misdaad en straf

Historische atlas
van misdaad en straf
Nederlanders over de
schreef
Paul Nieuwbeerta, Paul Brood,
Martin Berendse
176 pag.
24,5 x 31 cm
gebonden

€ 34,95
56

ISBN 978 94 625 8494 5
NUR 680
verschenen

gerelateerde boeken

Zeeuwse fijnschilderkunst
uit de 17e eeuw

2de

druk!

Ook in Zeeland werden huiskamers in de 17e eeuw opgesierd met schilderijen

ZEEUWSE MEESTERS UIT DE GOUDEN EEUW

ZEEUWSE
MEESTERS
UIT DE
GOUDEN
EEUW
KATIE HEYNING

Schilderijen waren in het Zeeland van de zeventiende
eeuw buitengewoon populair. Tot nu toe is daar weinig
onderzoek naar gedaan. Hoeveel prenten, tekeningen
en schilderijen bezaten de Zeeuwse inwoners eigenlijk?
Welke onderwerpen waren hier populair en in welke
ruimte hingen ze? Domineerden Hollandse en
Brabantse schilders de Zeeuwse markt of kocht men
schilderijen lokaal en ging het vooral om werk van
Zeeuwse meesters? En wie waren dat dan? Zeeuwse
meesters uit de Gouden Eeuw geeft antwoord op die
vragen.
Er werd veel geschilderd in de zeventiende eeuw. In de
grote musea zijn hier alleen de mooiste en beste
voorbeelden te zien. Een goed beeld van wat er bij de
burgerij thuis aan de muren hing, kan men daar niet
krijgen. Dit boek helpt dit beeld te corrigeren en bijna
vergeten meesters, die in hun tijd wel degelijk aanzien
genoten, weer enige bekendheid te geven.

Het eerste deel uit de reeks opnieuw verkrijgbaar

Zeeuwse meesters
uit de Gouden Eeuw

ISBN 978 94 625 8264 4

Katie Heyning

september 2022

96 pag.

In samenwerking met

NUR 646

17 x 24 cm

Stadhuismuseum Zierikzee

paperback met flappen

Vormgeving

€ 17,95

Marinka Reuten

gerelateerde boeken
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Museumtijdschrift, het grootste
kunsttijdschrift van Nederland, is
informatief, actueel en v
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en biedt al 30 jaar een unieke mix
uit het tentoonstellingsaanbod. Met
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rubriek van Maria Barnas.
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meer dan een tijdschrift
Download nu de
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De wereld aan het werk
Van prehistorie tot nu

ISBN 978 94 625 8468 6

Jan Lucassen

oktober 2021

ISBN 978 94 625 8469 3 NUR 680

Altijd op de hoogte!
In samenwerking met

512 pag.

Yale University Press,
museumtijdschrift.nl

17 x 24 cm

circa 70 afbeeldingen in kleur
en zwart-wit
paperback met flappen

€ 34,95

Internationaal Instituut
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