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ewapend met potlood en

trotseren kunstenaars het

Drentse landschap al vanaf de achttiende
eeuw. Eerst met een topografisch, maar
vanaf de negentiende eeuw steeds meer
met een artistiek doel. Ze schilderen
eerst romantische landschappen die de
overweldigende natuur laten zien, daarna
steeds meer de impressionistische,
vlot geschilderde natuurgezichten met
aandacht voor uitgesproken kleuren.
De modderige verbindingswegen en
het gebrek aan moderne voorzieningen
nemen de kunstenaars op de koop toe.
Drenthe is in hun ogen het laatste ‘onge-
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de schilders van de

woeste maar wonderschone
Veerse joffer

repte’ gebied van Nederland, een waar
paradijs voor schilders! Kunstenaars van
de Haagse school sporen elkaar aan om
er toch ook eens een kijkje te nemen. Ook
buitenlandse kunstenaars raken onder
bekoring van de provincie. In de kunstwereld wordt ‘Drentsch’ een handelsmerk
dat staat voor een oeroud landschap met
uitgestrekte heidevelden, mysterieuze
hunebedden en schilderachtige dorpen.
De schilders van Drenthe laat zien dat de
landschappen van deze kunstenaars stuk
60
voor stuk bij hebben gedragen aan de
vorming van visuele identiteit van Drenthe.
Auteur Annemiek Rens is kunsthistoricus.
Als conservator is zij verbonden aan het
Drents Museum.
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Drentse landschap al vanaf de achttiende
eeuw. Eerst met een topografisch, maar
vanaf de negentiende eeuw steeds meer
met een artistiek doel. Ze schilderen
eerst romantische landschappen die de
overweldigende natuur laten zien, daarna
steeds meer de impressionistische,
vlot geschilderde natuurgezichten met
aandacht voor uitgesproken kleuren.
De modderige verbindingswegen en
het gebrek aan moderne voorzieningen
nemen de kunstenaars op de koop toe.
Drenthe is in hun ogen het laatste ‘onge-
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repte’ gebied van Nederland, een waar
paradijs voor schilders! Kunstenaars van
de Haagse school sporen elkaar aan om
er toch ook eens een kijkje te nemen. Ook
buitenlandse kunstenaars raken onder
bekoring van de provincie. In de kunstwereld wordt ‘Drentsch’ een handelsmerk
dat staat voor een oeroud landschap met
uitgestrekte heidevelden, mysterieuze
hunebedden en schilderachtige dorpen.
De schilders van Drenthe laat zien dat de
landschappen van deze kunstenaars stuk
60
voor stuk bij hebben gedragen aan de
vorming van visuele identiteit van Drenthe.
Auteur Annemiek Rens is kunsthistoricus.
Als conservator is zij verbonden aan het
Drents Museum.
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Meer dan van enig ander gewest, is de kaart van Zeeland er een
van vele en ingrijpende veranderingen. Veel historie is uit het
landschap van vandaag verdwenen. Maar gelukkig hebben we
de oude kaarten nog. Vaak prachtige staaltjes van vakmanschap
van landmeters en kaartmakers, maar bovenal heel informatief.
Ze getuigen van de intensieve omgang met het water, ze tonen en
verklaren de lijnen die in stad en dorp werden getrokken en ze
brengen ons op het spoor van alles wat eigen is aan het Zeeuwse
landschap: burgen en forten, boerderijen en buitenplaatsen,
maar ook een vergeten rond vliegveldje en een verdwenen sluis.
In dit boek brengen 48 oude kaarten – waarvan de meeste in
kleur – en begeleidende teksten het landschap van toen dichtbij
de kijker van nu.
De auteur, dr. A.P. de Klerk, is historisch geograaf.

HISTORISCHE ATLAS VAN

ZEELAND

Hier is het
gebeurd
p. 40

Neergestort
p. 41

Je staat aan de rand van een tarweveld in het
gehucht Rademakersbroek bij Varsseveld waar
op een dag in maart 1945 46 mannen werden
geëxecuteerd en je denkt: hier is het gebeurd.
Of je loopt in voormalig Kamp Amersfoort over
de schietbaan, 350 meter lang, uitgegraven door
gevangenen met de schop – en je realiseert je
dat de dood hier destijds nooit ver weg was.

Aad de Klerk

Fotograaf Rolf Baas en schrijver Ad van Liempt
zochten vijftig plekken op waar tijdens de
bezettingstijd bijzondere dingen gebeurd zijn,
en legden ze vast, in woord en beeld.
Plekken als de concentratiekampen die in het
collectieve geheugen van Nederland zijn gegrift,
maar ook dat veldje in Deventer waar een
complete verzetsgroep werd doodgeschoten,
drie kwartier voordat de stad bevrijd zou worden.
Het zijn plekken om bij stil te staan, de plekken
die de bezettingstijd markeren, in al z’n onvoorstelbare gruwelijkheid.

De Tweede Wereldoorlog speelde zich voor een groot deel in de lucht af.
Geallieerde bommenwerpers groeiden in vijf jaar tijd uit tot een cruciale factor
die een eindoverwinning mogelijk maakte. Terwijl de Duitsers Europa bezet
hielden, vochten de Britten in de lucht door. Ten koste van enorme verliezen
bracht de Royal Air Force de oorlog bijna dagelijks naar Duitsland met het doel
daar dood en verderf te zaaien. Vanaf 1943 werden de Britten bijgestaan door
de Amerikaanse 8th Air Force.
De route van de geallieerde vliegtuigen liep vaak over Nederland. Niet zelden vielen
ze op weg naar hun doel of op de thuisreis ten prooi aan luchtafweer of Duitse nacht
jagers. Duizenden geallieerde vliegtuigen sloegen op Nederlandse bodem te pletter.
Achter elk van die crashes zit een verhaal. Aan de hand van vijftien van dergelijke
verhalen laat dit rijk geïllustreerde boek zien hoe genadeloos die luchtoorlog in
zijn werk ging. Van de moed van de vliegers, hun geringe overlevingskansen, hun
gevangenschap, de pogingen van de Luftwaffe om ze te bestrijden tot het lot van de
bevolking die de bommenregen dagelijks te verduren kreeg. Om die geschiedenis
nog meer tot leven te laten komen heeft colourist Jakob Lagerweij bij ieder hoofdstuk
een zwartwitfoto ingekleurd.

Gerard Groeneveld (1956) schrijft over de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
en richt zich daarbij vooral op culturele
collaboratie, propaganda, fotografie en de
meidagen van 1940. Zijn laatste publica
ties op dit gebied zijn Rotterdam frontstad,
10-14 mei 1940 (2016), Nach Holland.
De meidagen van 1940 door Duitse ogen
(2018) en Hitlers jongste hoop. Nazipropaganda voor de jeugd (2019).

Er is ook een vijfdelige podcast-serie ‘Hier is
het gebeurd’, gepresenteerd door Margriet
Vroomans, waarin verschillende plekken uit
het boek worden besproken.

Stad en dorp,
land en water
in vier eeuwen
cartografie

Hans van Poll

Jikke van der Spek

Over Nach Holland schreef de pers vol
lof: ‘Groenevelds ontdekkingen hebben
de potentie om iconisch te worden’
(Historisch Nieuwsblad), ‘Mateloos
fascinerend’ (De Volkskrant), ‘Duitse
oorlogskiekjes bieden uniek beeld van
de inval’ (nos.nl).

www.wbooks.com

Twickel
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Atlas van
de IJssel
p. 43

De IJssel. Een vertrouwde maar soms ook onvoorspelbare

In de eenentwintigste eeuw gaat dat verhaal verder. Het

rivier. Soms wild en dan weer kalm, hier slingerend en daar

klimaat verandert, met meer neerslag of juist langdurige

weer rechtlijnig. Waar veranderingen plaatsvinden komen

droogte. Dat heeft gevolgen voor waterbeheer en landgebruik.

verhalen los. Bij de IJssel begint het verhaal in de vroege

Maar wat blijft is de IJssel als decor van het dagelijks leven,

Middeleeuwen, als deze rivier abrupt ontstaat. Daarna gaat

als bakermat van onze gezamenlijke identiteit, als bron voor

het over groei en expansie in de glorieuze Hanzetijd, maar

inspiratie en bezinning.

ook over economische neergang en krimp als de IJssel steeds
meer dreigt te verzanden.

De Atlas van de IJssel vertelt aan de hand van historisch
beeldmateriaal en speciaal gemaakte dronefoto’s de
ontstaansgeschiedenis van de streken die samen de

IJsselvallei vormen. Veel bijzondere kaarten uit binnen-

Tjirk van der Ziel (Hattem, 1959) is geograaf
en ruraal socioloog. Hij werkt als docent
journalistiek in het hoger beroepsonderwijs.
Daarnaast maakt hij deel uit van diverse
onderzoeksprojecten op het gebied van
duurzaamheid en leefomgeving.

ATLAS
IJSSEL
Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal

ATLAS van de IJSSEL

Atlas van
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Historische atlas van Zeeland

HISTORISCHE ATLAS VAN ZEELAND

Historische
atlas van
Zeeland
p. 38

Sake Elzinga

Nederlandse
stoomlocomotieven
door Britse fotografen
geportretteerd

Hans van Poll

een huis als muze

play

Stoom
bij NS
in de jaren dertig

Stoom bij NS in de jaren dertig

TAMARA MULLER

Jikke van der Spek

Fotograaf Sake Elzinga vangt voor dit boek de
karakteristieke sfeer van het huis, zoomt in
op details en toont verrassende doorkijkjes.
De bewoners lijken haast nog aanwezig. De
foto’s tonen een momentopname: de pracht
van het huis tijdens de restauratie. De tekst
door Jikke van der Spek neemt u mee langs
de wandschilderingen van Matthijs Röling,
Wout Muller, Clary Mastenbroek, Olga Wiese
en Pieter Pander.

Stoom
bij NS in
de jaren 30
p. 36

Sake Elzinga

Het
Nijsinghhuis
p. 34

In het Nijsinghhuis, de ‘verborgen parel’ van
Museum De Buitenplaats in Eelde, woonden
Jos en Janneke van Groeningen. De grondleggers van het museum vulden het rijksmonument langzamerhand met figuratieve
kunst en met fantastische wandschilderingen.
In 1996 opende het museumpaviljoen dat ze
lieten bouwen om hun kunstcollectie met het
publiek te delen. Het Nijsinghhuis zelf stelden
zij mondjesmaat open, het was vooral privébezit.

HET NIJSINGHHUIS

Tamara
Muller
p. 32

en buitenland worden voor het eerst gepubliceerd en in
onderlinge samenhang getoond. De beelden zijn omlijst
met citaten van mensen die soms eeuwen geleden hier
rondreisden en daarover hebben geschreven. Ze getuigen
van de inspanningen van onze voorouders om telkens zo
optimaal mogelijk gebruik te maken van de IJssel en de vele

Albert Corporaal (Zwartsluis, 1952) is
ecoloog. Gedurende zijn loopbaan heeft
hij gewerkt voor een ministerie en twee
universiteiten. Sinds zijn pensionering is hij
maatschappelijk actief op het brede terrein
van landbouw, natuur en landschap.
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natuurlijke en gegraven waterlopen.
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in trek. In de romantische periode zochten schilders

voor zijn Boerengezin aan de maaltijd. Dit werk

er de ongerepte natuur, oude boerderijen en het

inspireerde Vincent van Gogh toen hij zijn

bijzondere duinlandschap. De omgeving lokte ook

beroemde versie schilderde van De Aardappeleters.

talrijke veeschilders.

Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen
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In De schilders van Dongen (geschreven door Ron Dirven

en volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van

en Monique Rakhorst, en met bijdragen van Helma

Dongen de meest excentrieke types. August Allebé

van der Holst) passeren deze en andere kunstenaars

ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met

uit binnen en buitenland allemaal de revue.

haar karakteristieke witte muts stond tevens model
voor Petrus van der Velden, Max Liebermann,
Albert Neuhuys en Suze Robertson.
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et Noord-Brabantse dorp Dongen was in

de negentiende eeuw een geliefd schildersoord. Kunstenaars kwamen van heinde
en verre om hier studies te maken van

het landschap en haar bewoners. Dongen was al vroeg
in trek. In de romantische periode zochten schilders
er de ongerepte natuur, oude boerderijen en het

bijzondere duinlandschap. De omgeving lokte ook
talrijke veeschilders.

Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen

en volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van
Dongen de meest excentrieke types. August Allebé
ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met

haar karakteristieke witte muts stond tevens model

Na talloze opstanden en revoluties is het eindelijk zover. Een lappendeken aan
stadsstaten en koninkrijkjes wordt in 1861 samengesmeed tot één nieuw land:
Italië. Wat volgt is een periode van grote idealen en het ontstaan van een Italiaans
gevoel, maar ook van grote maatschappelijke onrust. Dit is de achtergrond voor
de boeiende artistieke ontwikkelingen in de vijftig jaar die volgen op de eenwording.
In 1861 is de romantiek nog maar net achter de rug, vijftig jaar later luiden de
Futuristen met hun kunst de 20ste eeuw in: de eeuw van auto’s, machines,
snelheid…
Op de woelige baren van het nieuwe land laveren kunstenaars tussen droom en
werkelijkheid. Hun kracht ligt in de manier waarop zij hun frisse ideeën, nieuwe
stijlen en experimentele technieken verweven met een eeuwenoude artistieke
traditie. Ze kijken daarbij ook wel eens buiten Italië, maar zijn vooral eigenzinnig.
De geschiedenis en de kunst van de tweede helft van de 19de eeuw in Italië zijn
in Nederland vrij onbekend, zeker bij het grote publiek. Sprezzatura; Vijftig jaar
Italiaanse schilderkunst 1860-1910 laat zien hoe krachtig en fascinerend de
Italiaanse kunst uit deze woelige periode is.

Nunspeet
schildersdorp
€ 22,95
9789462583528
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van W-Books verschijnt ter gelegenheid van de
tentoonstelling De heks van Dongen – Een kunstenaarsdorp in de 19e eeuw van 12 oktober 2019 t/m 26 januari
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David Schnell
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uitverkocht
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Amsterdam, Erfgoed Brabant en Breda’s Museum.
Zij werkt aan een promotieonderzoek naar de
geschiedenis van Dongen in de negentiende eeuw.
Deze publicatie in de reeks ‘kunstenaarskolonies’
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Є 22,95
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2020 in Stedelijk Museum Breda.

Thijs Jansen Total Thijs
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schappen gestudeerd en in diverse musea en erfgoedinstellingen gewerkt, waaronder het Rijksmuseum

Ook oude ambachten werden vaak afgebeeld.

De Duitser Max Liebermann schilderde in Dongen
een Schoenmakerswerkplaats, waarvoor hij op de

Parijse Salon werd geprezen vanwege de impressionistische stijl. Jozef Israëls vond hier het motief
voor zijn Boerengezin aan de maaltijd. Dit werk
inspireerde Vincent van Gogh toen hij zijn

Kazimir
Malevich - De
jaren van de
figuratie
Є 12,50
9789462580459

uitverkocht

Auteurs Ron Dirven en Monique Rakhorst,
met bijdragen van Helma van der Holst.
Ron Dirven (1962) studeerde journalistiek,
kunstgeschiedenis en schilderkunst. Hij is
directeur-conservator van het Vincent van
GoghHuis Zundert. Voorheen was hij werkzaam
bij Breda’s Museum, waar hij het onderzoeksproject
Schilders van Dongen leidde in samenwerking
met de Universiteit Utrecht.

Monique Rakhorst (1983) studeerde kunstgeschiedenis. Daarna werkte ze onder andere bij het
Rijksmuseum en het Bonnefantenmuseum. Ze is
curator oude kunst van Stedelijk Museum Breda.
Helma van der Holst (1953) heeft cultuurweten-

voor Petrus van der Velden, Max Liebermann,
Albert Neuhuys en Suze Robertson.

beroemde versie schilderde van De Aardappeleters.
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Parijse Salon werd geprezen vanwege de impressionistische stijl. Jozef Israëls vond hier het motief
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De Duitser Max Liebermann schilderde in Dongen
een Schoenmakerswerkplaats, waarvoor hij op de

en verre om hier studies te maken van

van de 17de eeuw

Ook oude ambachten werden vaak afgebeeld.

de negentiende eeuw een geliefd schildersoord. Kunstenaars kwamen van heinde

museumtijdschrift

et Noord-Brabantse dorp Dongen was in

het landschap en haar bewoners. Dongen was al vroeg

de schilders van

Uiteraard komen in dit boek bekende namen aan bod, zoals Amalia van Solms, Judith Leyster en Mary Stuart.
Maar wist u dat Johanna Koerten een hele nieuwe kunstvorm bedacht en zij met haar papierknipkunst direct
internationale lof verwierf? Of dat Anna van Ewsum ruim het viervoudige besteedde aan haar portret-in-steen
in vergelijking met wat de mannen op Rembrandts Nachtwacht gezamenlijk daarvoor hebben betaald?
Kortom, een prachtig inzicht in de wereld van zeventiende-eeuwse kunstvrouwen.
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H
Reeks
VROUWEN sporen uit
het kunstenaarsverleden
zand en hei
kolonies
in het dorp
boerenleven
p. 46
veen en turf
2de
epiloog

Dongen

ver wie gaat de kunstgeschiedenis eigenlijk? In ieder geval ook over vrouwen uit de zeventiende eeuw.
Heel lang kregen ze niet de aandacht die past bij hun rol van betekenis in de toenmalige kunstwereld.
Dit boek zet 34 van deze ‘kunstvrouwen’ in de spotlights. En dat doet het op een unieke manier: 34 bachelorstudenten aan de Universiteit van Amsterdam, begeleid door dr. Judith Noorman, Docent Vroegmoderne
Kunstgeschiedenis, verrichtten gezamenlijk onderzoek naar hoe deze vrouwen in de zeventiende eeuw
‘hun mannetje’ stonden. Hun bevindingen beschreven ze in 34 compacte, fascinerende biografieën.

van de 17de eeuw

Nina Reid, Renate Smit
en Lateesha Verwey waren
helaas afwezig op de dag
dat Greetje van de Werf
het groepsportret maakte.

O

Gouden
vrouwen
p. 45

GOUDEN VROUWEN

Maaike Abma
Lot Baumann
Emma van Benthem
Rosanna Bervoets
Tessel Bezem
Machteld Blokhuis
Corné Borst
Stefania Branchetti
Marinka Buurman
Hannah Deelstra
Maryse Dekker
Josephine van Delft
David Dorr
Sara Duisters
Amber Engels
Alexandra van Hoeck
Iris Jocker
Annegreet Kalteren
Thamar Karst
Sara Kers
Britt van Lochem
Judith Noorman
Pien van Raalte
Merel Raats
Nina Reid
Lisette Slikker
Renate Smit
Lien Vandenberghe
Philippine Vieleers
Beau de Vos
Maura Wesseling
Bloeme Westerhuis
Sara Wieman

druk!

ALIDA
POTT

Groningen,
Groninger museum

Tegendraads en
slagvaardig

Duitse expressionisten
en hun fascinatie voor
‘de ander’
Ernst Ludwig Kirchner (1880 –1938) en Emil Nolde (1867–1956)
zijn belangrijke vertegenwoordigers van het Duitse expressio
nisme. Hun werk staat bekend om de knallende kleuren en
spontane penseelstreken en motieven.
Kirchner en Nolde keerden de Europese samenleving en de
normen van de burgerlijke cultuur de rug toe en zochten
inspiratie bij mensen, levenswijzen en objecten uit andere
delen van de wereld, voornamelijk Afrika en Oceanië. Hun
werken worden bekeken tegen de achtergrond van de
historische en ideologische context waarin ze zijn ontstaan –
er blijkt een band te zijn met de uitvinding van het begrip ‘ras’
en onderdrukking vanuit Europa. Zo komen minder bekende,
gewelddadige aspecten van het expressionisme aan het licht.
De fascinatie van Kirchner en Nolde voor de ‘ander’ blijkt deel
van een algemeen wereldbeeld.
In dit boek staan veel verschillende soorten werken van
Kirchner, Nolde en onbekende kunstenaars uit andere
werelddelen. Ook bevat het bijzonder documentair
materiaal uit die periode.

Schaduwkanten in het werk van
Ernst Ludwig Kirchner en Emil Nolde
4

Dorthe Aagesen is hoofdconservator en onderzoeker in het
Statens Museum Kopenhagen, waar zij sinds 1999 aan
verbonden is. Beatrice von Bormann is sinds 2017 conservator
moderne kunst in Stedelijk Museum Amsterdam.

Twee sleutelfiguren uit de Duitse moderne kunst
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Kirchner en Nolde
Expressionisme kolonialisme
Dorthe Ageesen,
Beatrice von Bormann (red.)
ISBN 978 90 852 6111 7
€ 29,50

256 pag.
21 x 28 cm
circa 240 afbeeldingen in kleur
paperback met flappen

In samenwerking met
Stedelijk Museum Amsterdam,
Statens Museum Kopenhagen,
Brücke Museum Berlijn

NUR 646
juli 2021

Tentoonstelling
vanaf september 2021
Vormgeving
Sabine Frohmader

Hoe Nederland
een stad werd
De Historische Stadsatlas NL vertelt het verhaal van de
duizendjarige ontwikkeling van de Nederlandse steden.
Kaartmannetjes Martin Berendse en Paul Brood haalden in
de archieven en musea de mooiste kaarten, tekeningen en
schilderijen naar boven om de geschiedenis van de
Nederlandse stad te laten zien. Zonneklaar is dat de stad in
ons land het altijd voor het zeggen heeft gehad – en eigenlijk
is dat nog steeds zo.
Steden zijn de economische en culturele motor van ons land.
De stadsvorming hangt ook nauw samen met de intensieve
productie en handel in de steden. De oudste steden liggen
aan het water. In een golfbeweging nam het aantal steden toe.
Na 1200 explosief (omstreeks 1400 zijn het er ruim 150).
Dan volgt in de achttiende eeuw een periode van verval,
maar vanaf ongeveer 1850 bloeien ze weer op en jagen ze
vernieuwing en modernisering aan.
Was menig stad in de negentiende eeuw stinkend en vuil,
toenemende hygiëne en nieuwe inzichten in stedenbouw
brachten daarin verandering. Door afbraak van de vestingwallen konden steden buiten hun al vele eeuwen vastgelegde
grenzen treden. Na de Tweede Wereldoorlog zet de verstede 
lijking door. Buitenlandse toeristen zitten er niet ver naast als
ze het kleine Nederland Singapore aan de Noordzee noemen.
Van buitenaf is ons land een haast aaneengesloten stedelijk
gebied met mooie parken en grachten. En zo is Nederland een
stad geworden.

De kaartmannetjes hebben het weer voor elkaar:
deel drie in hun atlassenreeks
6

Een vogelvlucht in kaarten over alle Nederlandse steden

HISTORISCHE

STADSATLAS NL

HISTORISCHE

STADS
ATLAS
NL
MARTIN BERENDSE & PAUL BROOD

Nederland
stedenland

Met de schitterende kaarten in deze historische atlas voelt het verleden
ineens heel dichtbij - De Volkskrant over Historische atlas NL

˚
Pascaarte vande Noort-Zee, 1662. Paskaarten worden
gebruikt voor de navigatie op zee. Ze tonen daarom naast
een topografische weergave van kustlijnen, rivieren en
eilanden ook een netwerk van kompaslijnen. Op deze
kaart is een groot deel van de kusten te zien waar de schepen van de Hanze voeren.
¯
Waarin een klein stadje groot kan zijn. Met deze akte,
opgesteld in keurig Latijn, geeft Stavoren, als lid van de
Duitse Hanze, bericht aan koning Frans I van Frankrijk en
zijn onderdanen, dat de houder van deze akte, Pieter
Doedesz. van Stavoren, gevolmachtigd is te onderhandelen met Frans I en borg te staan voor door hem te lenen
geld. Deze akte uit 1529 heeft een uithangend, wat beschadigd stadszegel.
28

Duizend jaar stadsgeschiedenis in kaarten, schilderijen en foto’s
8

Martin Berendse is directeur van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Eerder was hij algemeen rijksarchivaris van
het Nationaal Archief. Paul Brood werkte bij het Nationaal
Archief en was eerder onder meer rijksarchivaris in Drenthe
en Groningen. Samen vormen zij het illustere duo ‘de
kaartmannetjes’ en geven zij presentaties en lezingen over
hun atlassenreeks.

9

Hanzesteden
Een middeleeuwse Europese gemeenschap

˚
Op dit eikenhouten stadswapen van Amsterdam een koggeschip, twee mannen en een hond. Het koggeschip is een
zeewaardig houten vrachtschip, dat vanaf circa 1350 vooral
wordt gebruikt voor het vervoer van bulkgoederen van en
naar havens aan de Oostzee. De aanvoer van graan uit dit
gebied wordt ook wel de ‘moedernegotie’ werd genoemd.

Gedurende vijf eeuwen, van 1160 tot 1660, heeft het Hanze
verbond zich ingezet voor de bescherming en verbreiding
van de internationale handel door Duitse en Baltische
kooplieden. Een heel vroege vorm van Europese samenwerking, zou je kunnen zeggen. Vele steden in de Nederlanden
hebben er ook van geprofiteerd.

Overstichtse steden Kampen, Zwolle, Hasselt,
Deventer en de Gelderse steden Zutphen, Tiel,
Harderwijk en Nijmegen de belangrijkste leden.
Ook andere steden uit Gelderland zijn lid geweest
van de Hanze, zoals Arnhem, Doesburg en Hattem,
evenals veel Friese steden.

In oorsprong is het Zweedse schiereiland Schonen
het handelscentrum. Belangrijkste product is de
haring uit de Baltische Zee, andere producten zijn
wijn uit het Rijngebied, zout uit Lüneburg, stokvis
uit Noorwegen, wol uit Engeland, stoffen uit de
Nederlanden, bier uit Hamburg en Bremen en
granen uit Noord-Duitsland en de Baltische kust.

Aan de rand van het gebied waar de Hanze invloed
heeft, in Brugge, Londen, Bergen en Novgorod,
worden kontore, handelscentra, gevestigd met een
zekere soevereiniteit. Lübeck is het centrum van de
Hanze-activiteiten. Andere belangrijke lid-steden
zijn Lüneburg, Wismar, Rostock en Stralsund, in
het oosten Danzig (Gdansk) en Riga, in het westen
en zuiden Bremen, Hamburg, Dortmund en
Keulen. Het totale aantal steden dat de
Hanzebijeenkomsten (Hansetag) bijwonen, loopt
zelfs op tot 77. In de vijftiende eeuw neemt de
invloed van de Hanze af, waarbij de concurrentie in
Engeland en Vlaanderen een grote rol speelt. De
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) sluit de deur van
het verbond definitief.

Vele Noord-Duitse steden, met name Lübeck, sluiten overeenkomsten met andere steden en landsheren om handelsbelemmeringen tegen te gaan en
de vrije handel te stimuleren. In het huidige
Nederland zijn het vooral steden in het noorden en
oosten die tot de Hanze toetreden. Aan de
Noordzeekust is dat Groningen, verder zijn de
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¯
Plattegrond van het stadje
Stavoren, door Nicolaas
van Geelkerken, 1616.
29
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Richard Bos

Turbulente rockband
veranderde de
muziekgeschiedenis
We Will Rock You, Another One Bites the Dust en I Want to Break
Free. Monsterhits van de briljante en tijdloze band Queen.
Queen compleet vertelt chronologisch gearrangeerd en met
groot oog voor detail het verhaal van de 15 legendarische
albums en 188 hits.
De imposante carrière vol ups en downs van gitarist Brian May,
drummer Roger Taylor, bassist John Deacon en de flamboyante
zanger Freddy Mercury. Beleef het hele muzikale avontuur van
Queen opnieuw met zeldzame anekdotes, interviewfragmenten,
songteksten en honderden iconische foto’s in kleur en zwartwit. Reis mee van de eerste single Keep Yourself Alive naar het
laatste nummer dat door Freddy Mercury werd geschreven
A Winter’s Tale, via het onvergetelijke Bohemian Rhapsody tot
samenwerkingen met Paul Rodgers en Adam Lambert. Queen
compleet is een onmisbaar naslagwerk voor de fans.
Het nieuwste deel in de bestsellerserie over de grootste
muzikanten uit de popgeschiedenis, waaronder The Beatles,
Bob Dylan en Jimi Hendrix.

Een feest der herkenning Trouw over Bob Dylan Compleet
10

Zesde deel in de succesreeks over alle songs van bekende bands

1984

‘Hammer to Fall’ was een van de
hoogtepunten van het Live
Aidconcert en het derde nummer
tijdens de set van Queen.

SINGLE

HAMMER TO FALL
Brian May / 4’25

Muzikanten
Freddie Mercury: leadzang, koorzang
Brian May: elektrische gitaar, koorzang
Roger Taylor: drums, koorzang
John Deacon: basgitaar
Fred Mandel : synthesizer
Opname
Musicland Studios, München : januari 1984
Techniek
Producer: Queen, Reinhold Mack
Geluidtechnicus: Reinhold Mack
Assistent geluidstechnicus: Stephan Wissnet
Single
Kant A: Hammer to Fall (The Headbanger’s Mix Edit) / 3’40
Kant B: Tear It Up / 3’25
Uitgebracht in VK door EMI : 10 september 1984 (ref. QUEEN 4)
Uitgebracht in USA door Capitol Records : 12 oktober 1984 (ref. B-5424)
Hoogste notering VK: 13
Niet genoteerd in de hitlijsten USA en NL

voor de echte

Queen fan

‘Hammer
Aanvankelijk stond op de hoes van de single
. Brian May
to Fall’ een foto van de band op het podium
zouden
kopers
dat
bang
was daar erg op tegen: hij was
het nummer
denken dat dop de single een liveversie van
t terugstond. De single werd op het allerlaatste momen
een effen
getrokken en vervangen door een versie met
uitgave
nkelijke
oorspro
de
is
elaars
rode hoes. Bij verzam
van de single nu zeer gewild!

Toen Queen in 1986 verschillende nummers opnam
voor Russell Mulcahy’s film Highlander, slaagde de
band erin ‘Hammer to Fall’ in een scène van de film te
smokkelen. Dit is te horen op 1:17 op de autoradio
van de Pontiac Firebird, als deze door New York rijdt.

354 THE WORKS

Backstage bij de wording van een van de meest
legendarische rockbands ter wereld
12

Ontstaan
‘Hammer to Fall’ is een overgangsnummer, geschreven door
Brian May. Het is een hard rocknummer zoals de band ze twee
jaar later zou presenteren op A Kind of Magic. Van drumcomputers en synthesizerbas is geen sprake meer. Alle bandleden
zijn van de partij, elk op zijn eigen instrument. Dat resulteert
in een krachtig nummer, dat zich kan meten met de grote
rockhymnes van de jaren tachtig.
De tekst van ‘Hammer to Fall’ verwijst naar de nucleaire dreiging die de jeugd van Brian May had overschaduwd. Zoals alle
babyboomers had de gitarist de Koude Oorlog meegemaakt, die
in het teken stond van de grote ideologische spanning tussen de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, zo nu en dan culminerend
in gebeurtenissen die de wereldvrede bedreigden, zoals de
Cubacrisis in oktober 1962. Deze tekst was een uitlaatklep voor
de gekwelde Brian May, die zijn nummers vaak gebruikte om
een humanistische boodschap te verkondigen (twee andere
voorbeelden zijn ‘The Prophet’s Song’ en ‘White Man’).
‘Hammer to Fall’ was de vierde en laatste single van The
Works. Het nummer had enig succes in het VK, maar het
kwam niet voor in de Amerikaanse hitlijsten, aangezien het
Amerikaanse publiek zich van de band had afgewend na het
aanstootgevende ‘I Want to Break free’.

Productie
Brian May speelt vanaf het begin een krachtige riff waarmee
hij de littekens uitwist die Hot Space achtergelaten had. De
geluidsexperimenten van dat album lijken inmiddels onderdeel van een ver verleden. ‘Ik ben gewoon een kleine jongen
met een gitaar,’ legde de gitarist uit. ‘Ik houd van het vette,
harde geluid.’5 Dat doel weet May hier zeker te bereiken. Hij
is helemaal terug en laat zijn Red Special grommen, met wendingen en harmonieën die doen denken aan de solo’s van
Kirk Hammett, van de trashmetalband Metallica.
De achtergrondzang van May en Taylor klinkt vanaf 0:30,
bij het eerste refrein. Het subtiele keyboardspel van Fred
Mandel leidt op geen enkele manier af van het stevige rockkarakter van het nummer. ‘Hammer to Fall’ was een groot succes, dat werd gevierd in juli 1985 tijdens Live Aid, toen meer
dan honderdduizend toeschouwers door deze hymne in vervoering werden gebracht. Zonder twijfel is dit een van de
beste nummers uit Queens synthesizerperiode.

Benoît Clerc is Frans publicist en componist. Hij componeert
muziek voor film en televisie. Hij is gefascineerd door het
kenmerkende geluid van Queen.

Een reis langs de 15 fenomenale albums met alle 188 songs van Queen
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Queen Compleet
Het verhaal van de 188 songs
Benoît Clerc
ISBN 978 94 625 8432 7
€ 49,95

528 pag.
21 x 27 cm
circa 430 afbeeldingen
in kleur en zwart-wit
gebonden
NUR 660, 666
september 2021

De mooiste reizen
uit 25 jaar Rail Away
Al meer dan 25 jaar is het treinreisprogramma Rail Away een
vaste waarde op de Nederlandse televisie. ‘Het ultieme
rustmoment van de dag’. ‘Zen voor de ogen’. Zo omschrijven
kijkers het programma. Vanuit je luie stoel de treinreis en
uitstapjes meebeleven zonder zelf op reis te hoeven. Dat is Rail
Away, een programma waarin de treinreis en de beleving
centraal staan. In een tijd waarin duurzaamheid steeds
belangrijker wordt, laat Rail Away zien hoe duurzaam en
plezierig het reizen per trein is.
Maar er komt heel wat bij kijken voordat een aflevering
wordt uitgezonden. Welke routes zijn interessant en willen
de mensen ter plaatse meewerken? Er moeten vergunningen
worden aangevraagd voor het filmen op perrons en bij de
machinist. Na de opnamen wordt het beeldmateriaal tot een
logisch geheel gemonteerd. De commentaarteksten worden
geschreven en ingesproken en de componist bedenkt muziek
passend bij de aflevering.
Dit koffietafelboek neemt u mee achter de schermen bij het
productieproces van het programma. Het geeft u een indruk
van de mooiste reizen van de afgelopen jaren, op de meest
bijzondere locaties over de hele wereld!

Ervaar de schoonheid van de wereld
door afwisselend in en uit de trein te stappen
14

Joanne Brouwer ging na haar opleiding journalistiek aan de
slag bij de EO. Eerst als verslaggever/presentator bij radio,
daarna bij televisie (onder meer bij TweeVandaag). Sinds
2013 werkt zij als programmaker bij Rail Away.
Gerben van Ommen begon met schrijven bij het EOprogrammablad Visie. Na werkzaamheden voor Teletekst
en actualiteitenprogramma’s op radio en tv, werd hij in 2010
programmamaker bij Rail Away.
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Stoom bij NS in de jaren dertig

Stoom
bij NS
in de jaren dertig
Nederlandse
stoomlocomotieven
door Britse fotografen
geportretteerd
Hans van Poll

Hans van Poll

De meest bijzondere treinreizen uit het fameuze tv-programma
Het Grote Rail Away Boek
Joanne Brouwer,
Gerben van Ommen
ISBN 978 94 625 8439 6
€ 34,95

176 pag.
24,5 x 30,5 cm
gebonden
NUR 680, 510
september 2021

Vormgeving
Erlend Schenk/BUROGRAPHIC

Het nieuwe
standaardwerk over
de Gouden Koets
De Gouden Koets is na vijf jaar restauratie klaar om weer de
weg op te gaan. Blijft zij dé blikvanger op Prinsjesdag en
tijdens inhuldigingen en Oranjehuwelijken? Of hoort ze
eigenlijk thuis in een museum? Steeds meer Nederlanders
nemen aanstoot aan de schilderingen op de koets, die
verwijzen naar het koloniale verleden. Anderen koesteren
het rijdende sprookje.
Dit rijk geïllustreerde boek vertelt op toegankelijke wijze
belangrijke en verrassende verhalen over de Gouden Koets.
Hoe ontstond ze eigenlijk, wat wilde men ermee bereiken?
Hoe is ze sindsdien gebruikt? Welke symboliek is er precies
in verwerkt? En waarom is ze al sinds het eerste idee, in 1896,
onderwerp van discussie en protest? Gerenommeerde auteurs
en jonge talenten buigen zich over deze en andere
vraagstukken.
Dit boek verschijnt bij de tentoonstelling De Gouden Koets
(Amsterdam Museum, juni 2021 tot en met februari 2022) waar
de koets voor het eerst sinds de restauratie weer te zien is.
Deze meerstemmige tentoonstelling ambieert het publieke
debat over de toekomst van de Gouden Koets aan te jagen.
Daarvoor wordt een grote publiekscampagne opgezet waarin
onder andere in alle provinciehoofdsteden wordt onderzocht
wat de Gouden Koets voor mensen betekent, en wat haar
toekomst zou moeten zijn. De resultaten worden aangeboden
aan koning Willem-Alexander.

Waar staat de Gouden Koets in de geschiedenis van het Koninkrijk?
16

Veelstemmig boek over de symboliek en verhalen

DE GOUDEN KOETS

DE
GOUDEN
KOETS
EEN AMSTERDAMS GESCHENK

De Gouden Koets
Een Amsterdams geschenk
Karwan Fatah-Black e.a.
ISBN 978 94 625 8441 9 (NL)
ISBN 978 94 625 8444 0 (EN)
€ 24,95

160 pag.
22 x 24 cm
circa 100 afbeeldingen
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gebonden
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Kijk op kunst
met Oek de Jong
Oek de Jong kijkt naar kunst en zoekt het ongrijpbare, om het
vervolgens voor ons allemaal onder te woorden te brengen.
Negen jaar lang schreef Oek de Jong voor Museumtijdschrift
over beeldende kunst, fotografie, film, architectuur en design.
Hij koos steeds een kunstwerk en schreef er een mini-essay
bij: persoonlijk, beeldend en in de heldere stijl die hem ook
kenmerkt als romanschrijver.
Over een intieme ets van Rembrandt, de bekende foto van
Marilyn Monroe op het luchtrooster van de metro, de Land
Art van Richard Long en Hamish Fulton, de Hagia Sophia in
Istanbul, foto’s van Nan Goldin, Koos Breukel, Weegee, Saul
Leiter en Ad Windig, de ondergang van Jackson Pollock,
Matisse en het licht, Picasso en de vrouwen, een schilderij van
Co Westerik, Paris, Texas en cameraman Robby Müller, het
sign system in de New Yorkse metro, het schokkende werk
van Ronald Ophuis en de berg van Cézanne, die de schrijver
in ijzige kou en een razende mistral beklom.
Die mini-essays samen vormen een waaier van onderwerpen,
die De Jongs brede belangstelling weerspiegelt. Dit boek
biedt met een selectie van ruim veertig stukken – tekst én
beeld – ook een unieke kijk op zijn persoonlijke wereld.
Dit zijn de kunstenaars, de beelden en de plekken die
deze gelauwerde romanschrijver al vele jaren fascineren,
betoveren, ontroeren en inspireren.

Het nieuwe boek van Oek de Jong verschijnt bij WBOOKS
18

Oek de Jong (1952) is romanschrijver en essayist. Van zijn
romans, waarvan Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het Gras,
Hokwerda’s kind, Pier en oceaan en Zwarte schuur alom bekend
zijn, werden ruim 600.000 exemplaren verkocht in binnen- en
buitenland. In 2020 ontving hij de Boekenbon Literatuur Prijs
voor Zwarte schuur. Oek de Jong studeerde kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft voor Museum
tijdschrift over kunstwerken die hem raken en intrigeren.
Foto Oek de Jong: Marloes Bosch.

Door de ogen van Oek zie je meer dan het kunstwerk
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De magie van het beeld
Mini-essays over kunst kijken
Oek de Jong
ISBN 978 94 625 8445 7
€ 19,95

160 pag.
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circa 40 afbeeldingen in kleur
paperback met flappen
NUR 646
juli 2021
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Vormgeving
Afra Dijkstra

Ongeëvenaard
schilder van verfijnde
bloemstillevens
Het pittoreske Veere was voor Lucie van Dam van Isselt
(1871–1949), later bekend als een van de Veerse joffers, de
ideale plek om zich aan de kunst te wijden. Dit jaar is het 150
jaar geleden dat zij werd geboren. In de zomer van 1907
vestigde Lucie zich, na haar scheiding, als zelfstandig
kunstenaar in Veere. Met haar nicht, de Domburgse schilderes
Mies Elout-Drabbe (1875 –1956), had zij Veere al regelmatig
bezocht.
Lucie van Dam schilderde, aquarelleerde, tekende en etste
stadsgezichten, een enkel landschap en veel portretten. De
kunstenaar van formaat werd vooral bekend om haar ‘kleine’
werk als bloemschilderes. Een regelmatig terugkerend
onderwerp zijn ‘meizoentjes’ die vrijwel jaarlijks in olieverf of
aquarel werden geportretteerd.
In haar kunst werd zij aangemoedigd door de Vlaamse luminist
Théo Van Rysselberghe (1862 –1926), die regelmatig in Veere
verbleef. Hij adviseerde haar naast olieverf en aquarel, ook te
gaan etsen. In 1909 hertrouwt Lucie met de gevreesde kunst
recensent Albert C.A. Plasschaert (1874 –1941). Ondanks hun
beider grote culturele belangstelling houdt het huwelijk geen
stand. Lucie van Dam van Isselt zal ruim vijfentwintig jaar in
Veere wonen en werken. In 1933 verhuist ze naar
Den Haag waar ze in 1949, enkele dagen voor haar
78ste verjaardag, overlijdt.

Veerse joffer Lucie van Dam werd 150 jaar geleden geboren
20

Karen Ekker is achterkleinkind van Lucie van Dam van Isselt
en groeide op met haar kunst. Ze is de oprichter van de
stichting die haar naam draagt. Inmiddels heeft de stichting
zo’n 500 werken in kaart gebracht.
Joost Bakker is oud-zeeloods en kunstverzamelaar. Sinds 1996
heeft hij een galerie-kunsthandel in Middelburg. Na zijn pen
sionering in 2000 stortte hij zich op Zeeuwse kunst 1900-1960.

Zij maakte deel uit van het netwerk van Jan Toorop,
Piet Mondriaan en Jacoba van Heemskerck
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Veerse joffer

Lucie van Dam van Isselt
Een markante Veerse joffer
Joost J. Bakker, Karen Ekker
978 94 625 8450 1
€ 19,95

96 pag.
23 x 28 cm
circa 100 afbeeldingen in kleur
paperback met flappen
NUR 646
juli 2021

In samenwerking met
Museum Veere
Tentoonstelling
12 juni t/m 31 oktober 2021
Vormgeving
Helmy de Korver

De Zaanstreek was
een magneet voor
kunstenaars
De Zaanstreek staat van oudsher bekend als een plek van
harde werkers. Geen rare fratsen, maar handen uit de
mouwen! Een bedrijvige wereld van huizen en fabrieken,
molens en schepen met de Zaan als stromende snelweg.
Juist hier kreeg de schilderkunst vanaf de negentiende eeuw
een bijzonder podium. Tussen de molens, fabrieken,
ondernemers, arbeiders en dominees vonden kunstenaars
een eigen plek. De impressionist Claude Monet schreef
verrukt dat hij hier zijn leven lang kon blijven schilderen, zo
bijzonder vond hij het. In de jaren die volgden brachten de
Zaanse kunstenaars hun bijzondere streek in beeld. Sommigen
verdiepten zich in de geschiedenis en legden de topografie
van de ‘goeie ouwe tijd’ vast, anderen ontwikkelden een
persoonlijke stijl en gaven het levensgevoel van de streek
weer.
De Zaankanter staat bekend als nuchter en eigenzinnig. Achter
die nuchterheid schuilt een grote trots en een onvoorwaardelijke
liefde voor de streek. De schilders van de Zaan bewijzen het.

Claude Monet vond er ‘huizen in alle kleuren’ en ‘molens bij honderden’
22

Henk Heijnen (Wormerveer 1958) is conservator in het Zaans
Museum. Samen met zijn partner Marlous Schijlen leidt hij
sinds 1997 Kunstuitleen Gouda. Hij heeft als hoofdconservator
bij vereniging De Zaansche Molen in 2020 het Molenmuseum
in Zaandam gerealiseerd. In het bijzonder houdt hij zich bezig
met het erfgoed en de beeldende kunst in de Zaanstreek.

Kunstenaars waardeerden de sfeer van de Zaanstreek
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De schilders van de Zaan
Henk Heijnen
ISBN 978 94 625 8438 9
€ 22,95

240 pag.
19,7 x 19,7 cm
circa 200 afbeeldingen in kleur
gebonden
NUR 646
september 2021

In samenwerking met
Zaans Museum
Vormgeving
Miriam Schlick

Bakermat van
de Hollandmania
Wanneer we aan Volendam denken, denken we aan muziek en
aan toerisme. De klederdracht van Volendam staat inmiddels
symbool voor Nederland. Dat alles is te danken aan de
kunstenaars – want Volendam was tot de Tweede Wereld
oorlog een kunstenaarsdorp van formaat. Sinds de
‘ontdekking’ van Volendam in 1873 door Henry Havard (1838 –
1921) kwamen er kunstenaars van over de hele wereld naar
het vissersdorp. Volendam zag er exotisch uit met zijn groene
huisjes aan de dijk, een haven vol vissersschuiten met roodbruine zeilen, hurkende mannen met bontmutsen en meisjes
met witte kanten mutsjes op hun hoofd. 1.800 kunstenaars uit
de hele wereld bezochten het dorp. Volendam werd het
grootste kunstenaarsdorp van Europa.
Middelpunt van het kunstenaarsdorp werd vanaf 1881 Hotel
Spaander. Leendert en Aaltje Spaander en hun 7 mooie
dochters wisten hun hotel goed te verkopen. Zo gingen ze in
klederdracht naar openingen van tentoonstellingen onder
meer in London. Ze stuurden gericht ansichtkaarten van hun
hotel en van het pittoreske Volendam naar kunstacademies
over de hele wereld. Leendert liet een schilderij maken door
Carl Windels (1869 –1954) met de tekst ‘Artist Kom Binne’ –
duidelijker kon niet. Leendert Spaander (1855 –1955) wilde
graag een werkje aan de muur in ruil voor logies. Dat was
het begin van de internationale schilderijencollectie van Hotel
Spaander. De schilderijen en tekeningen sieren ook vandaag
de dag nog de wanden in de oude herberg, de lounge en de
gangen van het hotel. In 2021 bestaat Hotel Spaander 140 jaar.

Volendam was een van de grootste kunstenaarskolonies in Europa
24

Kunstenaars uit binnen- en buitenland
werden met open armen ontvangen
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Volendam
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De schilders van Staphorst laat de lezer aan de
hand van enkele thema’s kennis maken met
schilders als Jan Sluijters, Jo Koster, Dirk
Filarski en natuurlijk Stien Eelsingh. Wat
de schilders van Staphorst zochten is
duidelijk: het kunstwerk Staphorst. De
architectuur, de boerderijen met felgroene
luiken, blauwe kozijnen en de levensboom
boven de deur. Helderrode boerenwagens
en melkbusrekken in blauw en wit. Maar
bovenal de Staphorsters zelf, die zo schilderachtig in beeld gebracht konden worden. Koos Geerds heeft het zo treffend
omschreven: ‘Wit op wit en groen op groen
en blauw op blauw: Het wit van licht, het
groen van gras, het blauw van hemel. Meer
kleuren zijn er niet’.
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de dienst uitmaken in de moderne kunst.

vinden, ontbreken daar voorzieningen voor een

Als Urk wordt verbonden met het vasteland blijven
kunstenaars komen. En ook nu ontlenen heden-

daagse kunstenaars inspiratie aan een gemeenschap
die tot op de dag van vandaag blijft fascineren.

Courtens en Theo van Rysselberghe – ze vinden er
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Na het overlijden van voormalig Bergens
burgemeester Jacob van Reenen in 1951,
vallen landgoed het Oude Hof en Huize
Kranenburgh in handen van de gemeente.
Veertig jaar later wordt besloten dat
Kranenburgh, vanwege de rijke Bergense
kunstgeschiedenis, als monument met een
publieksfunctie bewaard moet blijven. In
1993 wordt museum Kranenburgh officieel
geopend. In 2013 is het museum verbouwd
en uitgebreid met een aantal nieuwe vleugels naar een ontwerp van de architect Dirk
Jan Postel. Ook werd het museum omgedoopt tot Culturele Buitenplaats Kranenburgh. Het is een centrum waar kunst,
cultuur en natuur zijn samengebracht.
Een plek die voor altijd zal doen herinneren
aan de leden van de Bergense School.
Rondom de Bergense School is na Schilderkunst
in Laren het tweede boek in de reeks over
Nederlandse kunstenaarsstromingen en
-kolonies.

rondom de

landschappen
invloeden
B
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stillevens
portretten
reizen
ateliers en
zelfportretten
stad
ergen in Noord-Holland is aan
het begin van de twintigste eeuw
populair bij welgestelde forenzen
en kunstenaars. Het dorp biedt hen
rust, ruimte, natuur en cultuur. In 1908
vestigen de schilders Arnout Colnot en
Dirk Filarski zich in Bergen, nadat ze er al
een paar zomers schilderend hebben doorgebracht. Vele binnen- en buitenlandse
vakvrienden volgen hun voorbeeld, evenals
verscheidene collectionneurs zoals August
Maschmeijer en Piet Boendermaker.
Hierdoor groeit het inmiddels moderne
villadorp verder uit tot een ware kunstenaarskolonie. Deze kolonie vormt in de
periode 1910-1940 de uitvalsbasis voor de
leden van de Bergense School: een groep
hecht bevriende kunstenaars die niet
zoeken naar een weergave van de werkelijkheid, maar naar de waarheid in kleur
en emotie. Ze streven naar eenheid van
stijl – maar wel elk op hun eigen manier.
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taphorst intrigeert. Dat vonden de
kunstenaars die vanaf de negentiende eeuw het dorp in de kop van
Overijssel bezochten. In het dorp
aan de doorgaande weg tussen Zwolle en
Meppel vonden ze interessante motieven in
de mensen, de huizen en het boerenlandschap. Staphorst werd echter nooit een
kunstenaarskolonie zoals Laren of Bergen.
De meeste schilders hier waren passanten.
Eén vrouw uitgezonderd: Stien Eelsingh.
Zij bleef tot aan haar overlijden in 1964
wonen in zogenoemde ‘de witte boerderij’.
Daar werkte ze aan een groot en bijzonder
oeuvre waarin Staphorst en de Staphorsters
een prominente plaats innemen.
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André Groeneveld (red.)
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gebonden
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In samenwerking met
Stichting Artist kom binne
Vormgeving
Miriam Schlick

Dalí: de ontwikkeling
van een wereldberoemd merk
Salvador Dalí (1904 –1989) was een kunstenaar met een
buitengewone persoonlijkheid. Als geen ander verkende hij
de grenzen van de kunst. Dalí dacht groots en maakte van zijn
leven één groot optreden. Hij was vaak het middelpunt van de
aandacht. De bevriende fotograaf Robert Descharnes (1926 –
2014) legde Salvador Dalí decennialang vast. De foto’s geven
een blik in het persoonlijke leven van de wereldberoemde
kunstenaar. Ze tonen Dalí in zijn vertrouwde leefomgeving:
zoenend met zijn vrouw Gala, tijdens boottochten met vrienden
en lezend aan het strand bij Cadaqués. Maar we zien ook een
poserende Dalí, de kunstenaar aan het werk en zijn markante,
creatieve uitingen. Salvador Dalí leek zich altijd bewust van
zijn eigen imago.
Het boek laat een sprekende selectie zien van 125 foto’s van
Robert Descharnes uit de periode 1955 –1985. Twee korte
essays plaatsen de foto’s in hun context. De foto’s zijn in deze
omvang voor het eerst in Nederland te zien in een tentoon
stelling in Het Noordbrabants Museum, waarin naast de foto’s
aan de hand van originele tekeningen, schetsen en commer
ciële opdrachten aandacht wordt geschonken aan Dalí als
veelzijdig kunstenaar.

Maak kennis met de onbekende kant
van de wereldberoemde kunstenaar
26

Nicolas Descharnes (1964) is een kenner op het gebied van
het leven en werk van Salvador Dalí. Hij is de zoon van de
fotograaf Robert Descharnes, vriend en samenwerkings
partner van Dalí. Hij beheert het Archives Descharnes, dat
bijna 60.000 foto’s van zijn vader bevat.

Image Rights of Salvador Dalí reserved. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2021

Salvador Dalí gefotografeerd door Robert Descharnes, 1955–1955

Foto’s door Robert Descharnes, 1955 –1985
1

Dalí en niets anders
Foto’s door Robert
Descharnes, 1955–1985
Pere Vehí Contos,
Nicolas Descharnes
ISBN 978 94 625 8446 4
€ 24,95

144 pag.
22,5 x 27 cm
125 afbeeldingen in kleur en
zwartwit
gebonden
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Vormgeving
Frederik de Wal

Tentoonstelling
19 juni t/m 28 november 2021

50 jaar modefotografie door
Sacha van Dorssen
Sacha! 50 jaar modefotografie vertelt het verhaal van een
Rotterdams meisje dat doordringt tot de top van de mode
fotografie. Haar foto’s weerspiegelen de culturele en
maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden
gedurende haar 50-jarige werkzame leven.
Al tijdens haar Parijse stage in 1964 bij Elle springt het
talent van Sacha van Dorssen (Rotterdam 1940) in het oog.
Met haar natuurlijke stijl verbeeldt ze soms exotische, maar
even vaak herkenbare situaties. Ook van de modellen zet
ze een natuurlijk beeld neer. In alle gevallen roept Sacha
precies de sfeer op die lezers aanzet tot fantasieën over
werelden waar ze zelf ook toe willen behoren.
In de jaren ’70 ontstaat de trend dat de sfeer en het verhaal
op een modefoto belangrijker zijn dan de kleding zelf.
Sacha daarentegen houdt altijd voor ogen dat haar werk
moet functioneren binnen de context van een tijdschrift.
Sacha wordt een veelgevraagde fotograaf. Ze werkt met
bijvoorbeeld Grace Jones, Kate Moss en Claudia Schiffer
die toonaangevende mode dragen van Jean-Paul Gaultier,
Comme des Garçons, Yves Saint Laurent en Dior.
Sacha’s eigen leven laat zien hoe een vrouw zich kan
ontwikkelen. Met doorzettingsvermogen, lef en talent
realiseert ze haar meisjesdroom. Ze vertrok uit Nederland
om na een halve eeuw terug te keren uit Parijs als een
bewonderde en geliefde modefotograaf.

Maak kennis met de vermaarde modefotograaf
28

Jenny Smets is kunsthistorica gespecialiseerd in hedendaagse
fotografie. Zij werkt als tentoonstellingsmaker, adviseur en
redacteur in kunst en media. Haar opdrachtgevers zijn onder
andere Vrij Nederland, World Press Photo; Fotodok-ruimte
voor documentaire fotografie en de Koninklijke Academie
voor Kunsten (KABK) in Den Haag.

Een blik op haar omvangrijke oeuvre

Sacha stijgt op tot de hoogste regionen van de modefotografie
Sacha! 50 jaar modefotografie
Jenny Smets
ISBN 978 94 625 8447 1
€ 24,95

128 pag.
22 x 27 cm
paperback met flappen
NUR 646
juni 2021

In samenwerking met
Stedelijk Museum Breda
Tentoonstelling
19 juni t/m 5 december 2021
Vormgeving
René Knip

Monument voor
de medemens
In 1919 tekende Jan van Herwijnen (1889 –1965) 32 levensgrote
portretten van psychiatrische patiënten in het Willem Arntsz
Huis in Utrecht, kort nadat hij zelf met een fikse zenuwinzinking
opgenomen was geweest in een kliniek. Met doorvoeld respect
gaf hij een menselijk gezicht aan de vrouwen en mannen die
met het label ‘krankzinnig’ aan het zicht van de samenleving
waren onttrokken. Geen stereotypen, maar door het leven
getekende individuen die hij in een gestileerd realisme met
stevige contourlijnen op papier zette. De tekeningen zorgden
voor een doorbraak in zijn carrière en spreken nog immer tot
de verbeelding. Ze roepen vragen op over de grens tussen
‘normaal’ en ‘gek’ en over onze (onbewuste) vooroordelen
over de psychiatrie.
Dit boek verschijnt bij de tentoonstelling in Museum MORE
van Jan van Herwijnens serie psychiatrische portretten.
In de inleiding worden de tekeningen geplaatst in een
kunsthistorische context en in de psychiatrie van een eeuw
geleden.

Jan van Herwijnens krankzinnigentekeningen sloegen in als een bom
30

Marieke Jooren is conservator van Museum MORE. Zij is
gespecialiseerd in de figuratieve kunst van de late 19de en
eerste helft 20ste eeuw. Eerder werkte zij onder meer voor het
Van Gogh Museum, Kröller-Müller Museum, Museum Arnhem
en Dordrechts Museum.

JAN VAN HERWIJNEN TEKENEN UIT MEDEDOGEN

JAN VAN
HERWIJNEN
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Ik schilder uit geestelijk zelfbehoud
Jan van Herwijnen
Tekenen uit mededogen
Marieke Jooren
ISBN 978 94 625 8448 8
€ 24,95

56 pag.
24 x 32 cm
gebonden

In samenwerking met
Museum MORE

NUR 646
juli 2021

Tentoonstelling
Najaar 2021
Vormgeving
Erlend Schenk/BUROGRAPHIC

Het plak- en
kniptheater
van Tamara Muller
Het werk van Tamara Muller (1975) staat bol van tegen
stellingen. Er staan fantastisch uitgewerkte details en grove
schetsen naast elkaar. De kunstenaar plakt haar eigen
gezicht op ieder personage, maar het is geen zelfportret.
Er zijn rozige, zachte gezichten die je aankijken en harde,
vervreemdende taferelen. Muller schildert, zoals ze dat zelf
zegt ‘the Game of Life: de humor en de pijn, de ontroerende
onvolkomenheden van de mens’.
Vanuit persoonlijke ervaringen zet Muller intrigerende
scenes op het doek. Menselijke relaties spelen hierin de
hoofdrol. Thema’s als lust, schaamte, macht, familierelaties,
gender en identiteit doen hun intrede. Doordat ze op elk
figuur haar eigen gezicht terug laat komen, kunnen we
met enige afstand naar de verhoudingen kijken. Vaak zijn
er naast de personages maar enkele attributen te zien, als
bij een theaterstuk. Muller noemt haar werk dan ook een
‘plak-en-knip’-theater.

Tamara Muller vertelt met haar gezicht
een verhaal dat niet over haar gaat
32

Justine le Clercq (1967) is romanschrijver, bestuursvoorzitter
van bordeel My Red Light, en docent sociale wetenschappen.
Zij publiceerde in de tijdschriften Lava en De Brakke Hond.
Tamara Muller (1975) studeerde in 1997 af van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag. Hierna studeert
ze drie jaar bij de ‘Actors Studio’ in Den Haag. In 2007 behaalt
ze haar MA Beeldende Kunst bij de Academie voor Kunst en
Design St. Joost in Den Bosch.

Haar oeuvre kent één constante: haar eigen gezicht
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In samenwerking met
Drents Museum
Tentoonstelling
22 mei t/m 19 september 2021
Vormgeving
Albertine Dijkema

De verborgen parel
van Museum
De Buitenplaats
Het Nijsinghhuis, de ‘verborgen parel’ van Museum De Buiten
plaats in Eelde, staat voor een kentering. Dit rijksmonument
werd sinds 1971 door de grondleggers van het museum, Jos
en Janneke van Groeningen, bewoond, gerestaureerd, lang
zamerhand gevuld met hun uitgebreide collectie figuratieve
kunst én in hun opdracht beschilderd met de meest fantastische
wandschilderingen. Naast hun huis lieten ze in 1996 een
museumpaviljoen bouwen in de organische architectuur van
architectenbureau Alberts & Van Huut en rondom werd een
prachtige (beelden)tuin aangelegd. Hun huis stelden zij
mondjesmaat open voor het publiek, maar het was vooral
privébezit.
Fotograaf Sake Elzinga vangt voor dit boek in verstilde foto’s
de karakteristieke sfeer van het huis, zoomt in op details en
toont verrassende doorkijkjes. De bewoners lijken haast nog
aanwezig, maar na hun overlijden is het Nijsinghhuis onder
deel geworden van het museumcomplex. Het huis zal daarom
gerestaureerd en publiekstoegankelijk gemaakt worden. De
foto’s tonen in deze momentopname de pracht van het huis, de
tekst door Jikke van der Spek neemt u mee op een rondleiding
langs de wandschilderingen van Matthijs Röling, Wout Muller,
Clary Mastenbroek, Olga Wiese en Pieter Pander.

Muurschilderingen en trompe-l’oeils sieren
het woonhuis van Jos en Janneke van Groeningen
34

Fotograaf Sake Elzinga (Groningen 1959) omschrijft zijn werk
als visuele geschiedschrijving. Zijn foto’s documenteren,
vangen de eigen tijd en leggen vast wat zal verdwijnen. Dit
drijft hem zowel in zijn vrije werk, als in opdrachtsituaties en
in zijn foto-journalistieke werk.
Jikke van de Spek (Leeuwarden 1962) is zelfstandig kunst
historica en werkt voor onder andere Museum De Buiten
plaats in Eelde. Voor het Groninger Museum was ze als gast
conservator betrokken bij de tentoonstellingen H.N. Werkman
(1882 –1945) Leven & Werk (2015) en Avantgarde in Groningen.
De Ploeg 1918 –1928 (2018).

HET NIJSINGHHUIS
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Sake Elzinga
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een huis als muze

Sake Elzinga

Jikke van der Spek

Noordelijke realisten beschilderden het huis
van de grondleggers van het museum
Het Nijsinghhuis
Een huis als muze
Sake Elzinga (fotografie),
Jikke van der Spek
ISBN 978 94 625 8433 4
€ 16,95

72 pag.
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63 afbeeldingen in kleur
gebonden
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verschenen

In samenwerking met
Museum de Buitenplaats, Eelde
Vormgeving
Lori Lenssinck

Het vooroorlogse
spoorbedrijf
door Britse ogen
In de jaren dertig van de twintigste eeuw bezochten Britse
spoorwegliefhebbers ons land om stoomlocomotieven van NS
te fotograferen. De uitstraling van het Nederlandse rollend
materieel deed hen in veel opzichten denken aan de
locomotieven op het eigen spoorwegnet. En niet onterecht.
De foto’s die de Britten hier maakten waren van sublieme
kwaliteit. Veertig jaar na hun bezoek waren sommige afdrukken
(bijgesneden en op klein formaat) te koop in de zogenoemde
Photomatic-collectie. Daarnaast is er de weinig bekende
negatiefverzameling van fotograaf Ransome-Wallis, die zich
nu in het National Railway Museum te York bevindt. Her en
der is een aantal Britse foto’s voor publicaties gebruikt, maar
een alomvattend fotografisch verslag van wat de Britten hier
op de gevoelige plaat hebben vastgelegd ontbrak tot nu toe.
Daarin brengt Stoom bij NS in de jaren dertig nu verandering.
Dit boek toont talloze, nooit eerder gepubliceerde foto’s en
presenteert ze ook in een samenhang, voorzien van veel
gegevens die vroeger niet bekend waren. En juist omdat de
Britten indertijd fraaie, scherpe opnamen hebben gemaakt,
komen die foto’s op groot formaat tot hun recht. Hiermee wordt
een eerbetoon gebracht aan de Britse fotografen, die ons met
hun prachtige foto’s een kijkje laten nemen in een tijd dat de
stoomtractie weliswaar al op haar retour was maar nog lang
niet gemist kon worden.

Britse liefhebbers reisden in groepsverband langs stations en depots
36

Hans van Poll (1951), van jongs af aan stoomlocliefhebber
met een bijzondere belangstelling voor de Nederlandse
locomotieven, publiceerde eerder Stoomtractie bij de
Nederlandse spoorwegen 1944 -1958 (1983) en Vervlogen
Stoom (2000). Via zijn contacten in Engeland heeft hij een
schat aan fotoscans verkregen van digitaal bewerkte negatieven
(deels nog als glasplaten), die ons in staat stellen de stoomtijd
bij NS in de jaren dertig te laten herleven.

Vooroorlogse foto’s van een spectaculaire kwaliteit

Stoom bij NS in de jaren dertig

Stoom
bij
NS
in de jaren dertig
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Nederlandse
stoomlocomotieven
door Britse fotografen
geportretteerd
Hans van Poll

Hans van Poll
Stoom bij NS in de jaren dertig
Nederlandse stoomlocomotieven door Britse
fotografen geportretteerd
Hans van Poll
ISBN 978 94 625 8437 2
€ 34,95

192 pag.
24,5 x 30,5 cm
circa 200 foto’s in zwartwit
gebonden
NUR 680
juni 2021

Vormgeving
Frank de Wit
Deel van de NVBS-boekenreeks

Met oude kaarten
op reis door
Zeeuws verleden
Meer dan van enig ander gewest, is de kaart van Zeeland er
een van vele en ingrijpende veranderingen. Veel historie is
uit het landschap van vandaag verdwenen. Maar gelukkig
hebben we de oude kaarten nog.
Vaak prachtige staaltjes van vakmanschap van landmeters en
kaartmakers, maar bovenal heel informatief en mooi om naar
te kijken. Ze getuigen van de intensieve omgang met het
water, ze tonen en verklaren de lijnen die in stad en dorp
werden getrokken en ze brengen ons op het spoor van alles
wat eigen is aan het Zeeuwse landschap: burgen en forten,
boerderijen en buitenplaatsen, maar ook een vergeten rond
vliegveldje en een verdwenen sluis.
In Historische atlas van Zeeland brengen 48 oude kaarten en
begeleidende teksten het landschap van toen dichterbij de
kijker van nu. Dit boek verscheen eerder als De oude kaarten
van Zeeland, dat hiermee op veler verzoek opnieuw
beschikbaar is.

Historisch geograaf Aad de Klerk is een betrouwbare gids,
die ook weet te verrassen - PZC
38

Aad de Klerk studeerde en doceerde historische geografie in
Amsterdam. Hij was werkzaam als consulent regionale
geschiedbeoefening Zeeland. Hij promoveerde op een proef
schrift over het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland
en het water op Walcheren.

De mooiste oude kaarten van Zeeland in één boek

HISTORISCHE ATLAS VAN ZEELAND

HISTORISCHE ATLAS VAN

ZEELAND
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Aad de Klerk

Stad en dorp,
land en water
in vier eeuwen
cartografie

Historische atlas van Zeeland
Stad en dorp, land en water in
vier eeuwen cartografie
Aad de Klerk
ISBN 978 94 625 8435 8
€ 24,95

128 pag.
24 x 34 cm
circa 100 afbeeldingen in kleur
gebonden
NUR 904, 693
verschenen

In samenwerking met
Erfgoed Zeeland,
Zeeuws Archief
Vormgeving
Frank de Wit

50 historische
plekken waar de
oorlog zich afspeelde
Vijftig plekken waar tijdens de Tweede Wereld
oorlog opzienbarende gebeurtenissen plaats
vonden, zijn gefotografeerd en beschreven in
Hier is het gebeurd. Plekken die de bezettingstijd
markeren, in al hun onvoorstelbare gruwelijkheid.
Het boek is samengesteld door historicus Ad van
Liempt en landschapsfotograaf Rolf Baas.
Hier is het gebeurd voert ons langs alom bekende
plaatsen van herinnering zoals concentratie
kampen en gebombardeerde steden. Ook minder
bekende plekken en verhalen komen aan bod.

gerelateerde
boeken

Het boek telt vele fraaie, verstilde foto’s met
opvallend weinig mensen en des te meer bomen.
De stille getuigen van de geschiedenis. Beluister
ook de gelijknamige podcast gepresenteerd door
radiomaker Margriet Vroomans. In vijf afleveringen
reizen we met de auteurs mee langs plekken om
bij stil te staan.

Het nieuwe boek van Ad van Liempt
De absurditeit van de oorlog is hier voelbaar - Historisch Nieuwsblad
Hier is het gebeurd
50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan
Ad van Liempt, Rolf Baas
ISBN 978 94 625 8422 8
€ 24,95

160 pag.
19 x 25,5 cm
circa 75 afbeeldingen
in kleur en zwartwit
gebonden
NUR 689
verschenen
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Vormgeving
Afra Dijkstra
Met vijfdelige podcast
gepresenteerd door
Margriet Vroomans

De strijd in de lucht
was bepalend
Van de auteur van Nach Holland (vier drukken)

De Tweede Wereldoorlog speelde zich voor een
groot deel in de lucht af. De route van de
geallieerde vliegtuigen liep vaak over Nederland.
Niet zelden vielen ze op weg naar hun doel of op
de thuisreis ten prooi aan luchtafweer of Duitse
nachtjagers. Duizenden geallieerde vliegtuigen
sloegen op Nederlandse bodem te pletter.
Aan de hand van verhalen bij vijftien crashes laat
Neergestort de genadeloosheid van die luchtoorlog
zien. Van de moed van de vliegers en hun geringe
overlevingskansen tot het lot van de bevolking die
de bommenregen dagelijks te verduren kreeg.
Auteur Gerard Groeneveld schetst op indringende
wijze de veelomvattendheid van de luchtoorlog in
Nederland. Om dat verleden sterker dichterbij te
brengen, heeft colourist Jakob Lagerweij iedere
zwart-witfoto waarmee een hoofdstuk begint,
ingekleurd. Zo komt deze onvoorstelbare
geschiedenis dichtbij de lezer. Het verleden in
kleur, zoals tijdgenoten het toen ook moeten
hebben gezien.

Neergestort
Vijftien vliegtuigverliezen
in Nederland 1940-1945
Gerard Groeneveld
ISBN 978 94 625 8420 4
€ 34,95

160 pag.
24 x 31 cm
circa 100 afbeeldingen in kleur
en zwartwit
gebonden
NUR 689
verschenen

Vormgeving
Afra Dijkstra
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Atlas van een
eeuwenoud landgoed
Cultuurlandschap dat bepalend is voor Twente

In het hart van Twente ligt Twickel, een van de
grootste landgoederen van Nederland. Het aan
eengesloten grondbezit van bijna 4.400 hectare
is eindeloos gevarieerd. Van bossen, akkers en
weiden tot essen, heidevelden en beekdalen.

gerelateerde
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Een indrukwekkend zeventiende-eeuws
renaissancekasteel met uitgebreide kunstcollectie,
oranjerie, tuinen en lanen siert het landgoed.
Andere karakteristieke gebouwen zoals de vele
historische boerenerven en woonhuizen, water
molens, houtzagerij en watertoren maken Twickel
compleet.
Twickel ontstond in 1347 toen Herman van
Twickelo het huis Eijsinc op de Deldeneresch
kocht en de bijbehorende Noordmolen aan de
Oelerbeek. Vervolgens is het landgoed op
gebouwd door vier adellijke families gedurende
zeven eeuwen. Twickel heeft het historisch cultuuren natuurlandschap in Twente vormgegeven en
vervulde een belangrijke maatschappelijke rol.
Dit rijk geïllustreerde boek toont hoe Twickel
Twente veranderde en dat nog steeds doet.

Atlas van Twickel
Rob Bloemendal, Aafke Brunt,
Jan Haverkate
ISBN 978 94 625 8421 1
€ 29,95

240 pag.
23 x 28 cm
circa 200 afbeeldingen in kleur
gebonden
NUR 693
juni 2021
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In samenwerking met
Stichting Twickel
Vormgeving
Afra Dijkstra

Atlas van een
piepjonge rivier 2de

druk!

van de

ATLAS van de IJSSEL

ATLAS
IJSSEL
Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal

De IJssel. Een vertrouwde maar soms ook onvoor
spelbare rivier. Een rivier vol verhalen. De Atlas
van de IJssel vertelt aan de hand van historisch
beeldmateriaal en speciaal gemaakte dronefoto’s
de ontstaansgeschiedenis van de streken die
samen de IJsselvallei vormen. Veel bijzondere
kaarten uit binnen- en buitenland worden voor het
eerst gepubliceerd en in onderlinge samenhang
getoond. De beelden zijn omlijst met citaten van
mensen die soms eeuwen geleden hier rond
reisden en daarover hebben geschreven. Ze
getuigen van de inspanningen van onze voor
ouders om telkens zo optimaal mogelijk gebruik
te maken van de IJssel en de vele natuurlijke en
gegraven waterlopen.

gerelateerde
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In de eenentwintigste eeuw gaat dat verhaal
verder. Het klimaat verandert, met meer neerslag
of juist langdurige droogte. Dat heeft gevolgen
voor waterbeheer en landgebruik. Maar wat blijft
is de IJssel als decor van het dagelijks leven, als
bakermat van onze gezamenlijke identiteit, als
bron voor inspiratie en bezinning.

Indrukwekkend goed boek - Wim Eikelboom
Atlas van de IJssel
Tjirk van der Ziel,
Albert Corporaal
ISBN 978 94 625 8389 4
€ 29,95

216 pag.
24,5 x 31 cm
circa 200 afbeeldingen in kleur
gebonden
NUR 680
verschenen

Vormgeving
Richard Bos
Maakt deel uit van de pod
castreeks IJsselverhalen,
gepresenteerd door
Wim Eikelboom

De vrouw in de
2de
internationale druk!
art nouveau
Commerciële postergirls of traditionele rol
modellen. De vrouwen van de art nouveau zijn
allegorische vrouwen die zowel deugden als
verlokkingen symboliseren. Godinnen van de art
nouveau toont het beeld van de vrouw in de
veranderende visuele cultuur rond 1900.

gerelateerde
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In dit boek zijn vrouwen te zien in het werk van
Alphonse Mucha, Gustav Klimt en René Lalique.
Ook is er aandacht voor vrouwelijke kunstenaars
als Sarah Bernhardt, Sylvia Pankhurst en
Wilhelmina Drupsteen.
Godinnen van de art nouveau werpt nieuw licht op
een tijdperk zonder weerga en kijkt naar de rol
van de vrouw in de kunst die toen de dienst
uitmaakte. Geïdealiseerd in de beeldende kunst,
verleidelijk in tijdschriften en op reclameposters.

Mysterieuze muzen in een tijdperk zonder weerga
Godinnen van de art nouveau
Wim Hupperetz e.a. (red.)
ISBN 978 94 625 8404 4 (NL)
ISBN 978 94 625 8405 1 (EN)
€ 34,95

200 pag.
22 x 26 cm
circa 200 afbeeldingen in kleur
gebonden
NUR 646
verschenen

In samenwerking met
Allard Pierson: Deel 8 in de
Allard Pierson Museum serie
Tentoonstelling
t/m augustus 2021
Vormgeving
Miriam Schlick
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Kunstvrouwen uit de
Gouden Eeuw 2de
druk!

GOUDEN VROUWEN

GOUDEN
VROUWEN
van de 17de eeuw

van de 17de eeuw

van
kunstenaars
tot verzamelaars

Van muze, mythe of moeder tot liefhebber,
mecenas of kunstenaar. Welke rollen speelden
vrouwen nou echt in de zeventiende eeuw?
Gouden vrouwen van de 17de eeuw vertelt het
boeiende en unieke verhaal van 34 kunstvrouwen.

gerelateerde
boeken

Ook uniek is dat dit boek geschreven is door
34 bachelor-studenten aan de Universiteit van
Amsterdam, begeleid door dr. Judith Noorman.
Gezamenlijk hebben zij onderzoek verricht naar
de positie van deze vrouwen in de 17de-eeuwse
kunstwereld. De collegereeks won de onderwijs
prijs 2020 vanwege de vernieuwende aanpak.
De compacte, onthullende biografieën zijn een
stap in de richting van het dichten van de gender
gap in de geschiedschrijving.

Doet snakken naar meer – Financieel Dagblad
Gouden vrouwen
Judith Noorman (red.)
ISBN 978 94 625 8403 7
€ 24,95

160 pag.
19 x 25,5 cm
75 afbeeldingen in kleur
paperback met flappen
NUR 646
verschenen

In samenwerking met
Universiteit van Amsterdam

Monument voor
Nederlandse
kunstenaarskolonies
slechts

€22,95

per deel

Domburg, Volendam, Urk. Drie voorbeelden van plaatsen die
we tegenwoordig kunstenaarskolonies noemen. In de tweede
helft van de negentiende eeuw werd het steeds gemakkelijker
voor kunstenaars om het schilderachtige Nederland te
ontdekken. Kunstenaars uit binnen- en buitenland werkten er
gedurende korte of langere tijd.

et Noord-Brabantse dorp Dongen was in

Ook oude ambachten werden vaak afgebeeld.

de negentiende eeuw een geliefd schilder-

De Duitser Max Liebermann schilderde in Dongen

soord. Kunstenaars kwamen van heinde

een Schoenmakerswerkplaats, waarvoor hij op de

en verre om hier studies te maken van

Parijse Salon werd geprezen vanwege de impressio-

het landschap en haar bewoners. Dongen was al vroeg

nistische stijl. Jozef Israëls vond hier het motief

in trek. In de romantische periode zochten schilders

voor zijn Boerengezin aan de maaltijd. Dit werk

er de ongerepte natuur, oude boerderijen en het

inspireerde Vincent van Gogh toen hij zijn

bijzondere duinlandschap. De omgeving lokte ook

beroemde versie schilderde van De Aardappeleters.

talrijke veeschilders.

Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen

In De schilders van Dongen (geschreven door Ron Dirven

en volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van

en Monique Rakhorst, en met bijdragen van Helma

Dongen de meest excentrieke types. August Allebé

van der Holst) passeren deze en andere kunstenaars

ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met

uit binnen en buitenland allemaal de revue.

haar karakteristieke witte muts stond tevens model
voor Petrus van der Velden, Max Liebermann,
Albert Neuhuys en Suze Robertson.

rondom de

de schilders van

De schilders van Staphorst laat de lezer aan de
hand van enkele thema’s kennis maken met
schilders als Jan Sluijters, Jo Koster, Dirk
Filarski en natuurlijk Stien Eelsingh. Wat
de schilders van Staphorst zochten is
duidelijk: het kunstwerk Staphorst. De
architectuur, de boerderijen met felgroene
luiken, blauwe kozijnen en de levensboom
boven de deur. Helderrode boerenwagens
en melkbusrekken in blauw en wit. Maar
bovenal de Staphorsters zelf, die zo schilderachtig in beeld gebracht konden worden. Koos Geerds heeft het zo treffend
omschreven: ‘Wit op wit en groen op groen
en blauw op blauw: Het wit van licht, het
groen van gras, het blauw van hemel. Meer
kleuren zijn er niet’.

ﬁguren
religie
landschap
voetstappen

van
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taphorst intrigeert. Dat vonden de
kunstenaars die vanaf de negentiende eeuw het dorp in de kop van
Overijssel bezochten. In het dorp
aan de doorgaande weg tussen Zwolle en
Meppel vonden ze interessante motieven in
de mensen, de huizen en het boerenlandschap. Staphorst werd echter nooit een
kunstenaarskolonie zoals Laren of Bergen.
De meeste schilders hier waren passanten.
Eén vrouw uitgezonderd: Stien Eelsingh.
Zij bleef tot aan haar overlijden in 1964
wonen in zogenoemde ‘de witte boerderij’.
Daar werkte ze aan een groot en bijzonder
oeuvre waarin Staphorst en de Staphorsters
een prominente plaats innemen.

de schilders
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rondom de

Staphorst

Na het overlijden van voormalig Bergens
burgemeester Jacob van Reenen in 1951,
vallen landgoed het Oude Hof en Huize
Kranenburgh in handen van de gemeente.
Veertig jaar later wordt besloten dat
Kranenburgh, vanwege de rijke Bergense
kunstgeschiedenis, als monument met een
publieksfunctie bewaard moet blijven. In
1993 wordt museum Kranenburgh officieel
geopend. In 2013 is het museum verbouwd
en uitgebreid met een aantal nieuwe vleugels naar een ontwerp van de architect Dirk
Jan Postel. Ook werd het museum omgedoopt tot Culturele Buitenplaats Kranenburgh. Het is een centrum waar kunst,
cultuur en natuur zijn samengebracht.
Een plek die voor altijd zal doen herinneren
aan de leden van de Bergense School.
Rondom de Bergense School is na Schilderkunst
in Laren het tweede boek in de reeks over
Nederlandse kunstenaarsstromingen en
-kolonies.

Bergense
School

ergen in Noord-Holland is aan
het begin van de twintigste eeuw
populair bij welgestelde forenzen
en kunstenaars. Het dorp biedt hen
rust, ruimte, natuur en cultuur. In 1908
vestigen de schilders Arnout Colnot en
Dirk Filarski zich in Bergen, nadat ze er al
een paar zomers schilderend hebben doorgebracht. Vele binnen- en buitenlandse
vakvrienden volgen hun voorbeeld, evenals
verscheidene collectionneurs zoals August
Maschmeijer en Piet Boendermaker.
Hierdoor groeit het inmiddels moderne
villadorp verder uit tot een ware kunstenaarskolonie. Deze kolonie vormt in de
periode 1910-1940 de uitvalsbasis voor de
leden van de Bergense School: een groep
hecht bevriende kunstenaars die niet
zoeken naar een weergave van de werkelijkheid, maar naar de waarheid in kleur
en emotie. Ze streven naar eenheid van
stijl – maar wel elk op hun eigen manier.
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De boekenreeks Kunstenaarskolonies in Nederland is een
monument voor deze Nederlandse kunstenaarskolonies.
Geschreven door experts en boordevol prachtige
afbeeldingen van werken in museale en particuliere
collecties. Met informatieve inleidingen en bijschriften
voor de kunsthistorische en historische context.
Maak uw verzameling compleet!

Zaan
de schilders van de

de schilders van
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e IJssel. Een rivier, een symbool.
Rust, water en scheepvaart. Die
meanderende, bijna meditatieve
manier van stromen. Het is niet
gek dat de IJssel talloze kunstenaars inspireerden om het penseel op te pakken.
Uiteraard is er Jan Voerman, dé IJsselschilder, die vanuit zijn woonplaats Hattem de
luchten boven het water en de grazende
koeien telkens feilloos wist te vangen.

de schilders langs de

het veelzĳdige
landschap
D en dorpsgezichten
de schilders van
stadsde bewoners
van de streek
van blauwe luchten
en donderwolken Voorwoord
de schilders van de
de schilders langs de
water
Inleiding
Veluwezoom
O
ﬂora en fauna
De Veluwezoom
infrastructuur,
arbeid en industrieontdekt 1840-1890
hem voor het eerst mee naar toe nam.
Théophile de Bock en Edzard Koning
schilderden juist de landgoederen bij
Rheden en De Steeg.

De schilders langs de IJssel is een onmisbaar
boek voor iedereen die graag de kunst in de
IJssel ziet, en de IJssel in de kunst.

Ĳssel
kunstenaars op de Veluwezoom waaronder Gerard Bilders, Anton Mauve en de
drie gebroeders Maris. Zij zoeken in
navolging van de Schilders van Barbizon
in Frankrijk naar een nieuwe manier van
schilderen. Van een romantisch realistische stijl vinden zij al schilderend in de
buitenlucht een stijl waarin een persoonlijk gevoel en de stemming van de natuur
in losse toetsen wordt gevangen.

de schilders van de

osterbeek behoort tot een
van de bekendste kunstenaarsdorpen in ons land.
Vanaf 1840 wordt dit hét
dorp waar kunstenaars zich voor korte of
langere tijd vestigen om er buiten in de
natuur te schilderen. Niet vreemd want de
natuur in de omgeving is er zeer gevarieerd. Aan de Rijn liggen de groene
uiterwaarden met koeien en daarnaast de
dicht beboste stuwwallen met indrukwekkende vergezichten. In de omgeving zijn
mooie landgoederen en in Wolfheze zijn
geaccidenteerde heidevelden met beken
12:52en eeuwenoude bomen te vinden. De
kunstenaarskolonie in Oosterbeek ontstaat
met de komst van Johannes Warnardus
Bilders en Frederik Hendrik Hendriks,
wiens adressen al snel een vaste ontmoetingsplek worden voor kunstenaars. In de
jaren vijftig en zestig arriveren jonge

Veluwezoom

Maar er is meer – de rivier stroomt breder.
De steden Kampen, Zutphen en Deventer
hadden een levendig kunstklimaat. Daarnaast zochten sommige schilders juist de rust
op. Constant Gabriël zocht de leegte in de
polders, waar zijn leerling Willem B. Tholen

Ĳssel

de schilders van

Limburg
Met al die getekende en geschilderde
plekken geeft dit boek een portret van de
rivier in de handschriften van Jo Koster, Co
Breman, Jan Kleintjes, George Breitner en
vel anderen. De nadruk ligt op de periode
1880-1950, een periode waarin kunstenaars
volop experimenteerden en stijlen elkaar
vlot afwisselden.

Blĳvende
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V
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Lucasgilde en
vannieuwe
elders generatie
peet
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Zo
waren
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Egmonden
ratie
kunstenaars
29-10-2020

kunstkolonie. Ze organiseerden schilder-

Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan

cursussen onder de naam The Art Summer

den Hoef gingen bezoeken zijn het

School, die zomers door kunstschilders uit heel
Europa en Amerika werden bezocht. Daaruit

onophoudelijk in verf en fotografie gevangen.

ontstond de Egmondse School, een kleurrijke,

En niet door de minsten. Cornelis Buys, Jacob

impressionistische stijl van schilderen die van

van Ruisdael en Willem Kool maakten zee-

1890 tot en met 1905 in Egmond bestond.

gezichten waar de Egmondse wind doorheen

Bijna vierhonderd jaar aan spectaculaire

waaide. Tegenwoordig hangen hun werken in

schilderijen leverde Egmond op. De schilders van

musea over de hele wereld.

Egmond bewijst waarom de Egmonden recht

George Hitchcock en Gari Melchers maakten de

hebben op een plaats in de kunstgeschiedenis.

Egmond

drie Egmonden tot een internationale

landschap
stad
portret
Urk en de
U
model
beeldende
kunst
Volendam
urk vanaf zee
abstract
op Urk
grafiek
grafiek
haven
op het eiland en produceren daar verrassend en

dorp. Als kunstenaars gedurende de

modernistisch werk. Net als het eiland maken ze

negentiende eeuw deze ruwe diamant

zich los van de gebaande paden die op dat moment

in de voormalige Zuiderzee eindelijk

de dienst uitmaken in de moderne kunst.

de schilders van
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rk. Eigenzinnig eiland, pitoresk vissers-

vinden, ontbreken daar voorzieningen voor een
plezierig en lang verblijf.

Als Urk wordt verbonden met het vasteland blijven
kunstenaars komen. En ook nu ontlenen heden-

daagse kunstenaars inspiratie aan een gemeenschap

reis naar het eenzame eiland: George Clausen, Franz

die tot op de dag van vandaag blijft fascineren.

Courtens en Theo van Rysselberghe – ze vinden er

De schilders van Urk neemt de lezer en kijker mee

niet alleen het liefelijke maar ook het uitzonderlijke.

in de picturale geschiedenis van een geïsoleerd

Later verblijven Jan Toorop, Jan Sluijters, Ernst

eiland dat evolueerde tot een onvervangbaar

Leyden en anderen voor kortere of langere tijd

stukje Nederland.

vormen, kleuren en technieken die
Wiegers introduceert bij zijn Ploegcollega’s,
ontstaat het Groninger expressionisme.
Het weidse Groninger landschap wordt in
vlammende kleuren en fantastische vormen
vastgelegd, in expressieve portretten
schilderen de kunstenaars elkaar, de stad
wordt op een nieuwe manier verbeeld en
de grafiek bloeit op. Daarnaast kent de
kunstkring een abstract constructivistische
richting en maken uiteenlopende kunstenaars als Wobbe Alkema en Job Hansen
deel uit van De Ploeg.
De schilders van De Ploeg vertelt het verhaal
van deze bijzondere kunstkring, die in de
jaren twintig het kunstleven in Groningen
een enorme impuls heeft gegeven.

Urk
de schilders van

Naamloos-2 1

26-03-2021 13:58

Co Breman in de kleurrijke stijl van het
pointillisme. De bloeitijd van de traditio
nele Larense schilderkunst was omstreeks
1914 voorbij, toen Laren en Blaricum ook
de woonplaatsen werden van onder meer
Piet Mondriaan en Bart van der Leck. In
deze publicatie worden de thema’s van
de Larense schilderkunst na een korte
introductie aan de hand van een rijke
keuze aan afbeeldingen geïllustreerd.
Auteur Emke RaassenKruimel was jaren
lang hoofd van het museum van Singer
Laren en publiceerde over uiteenlopende
76
Larense onderwerpen en kunstenaars.

figuren
buiten
Duinen
ol
het portret
Bollenstreek
epiloog moderne

even
schilders

repte’ gebied van Nederland, een waar
paradijs voor schilders! Kunstenaars van
de Haagse school sporen elkaar aan om
er toch ook eens een kijkje te nemen. Ook
buitenlandse kunstenaars raken onder
bekoring van de provincie. In de kunstwereld wordt ‘Drentsch’ een handelsmerk
dat staat voor een oeroud landschap met
uitgestrekte heidevelden, mysterieuze
hunebedden en schilderachtige dorpen.
De schilders van Drenthe laat zien dat de
landschappen van deze kunstenaars stuk
60
voor stuk hebben bijgedragen aan de
vorming van visuele identiteit van Drenthe.
Auteur Annemiek Rens is kunsthistoricus.
Als conservator is zij verbonden aan het
Drents Museum.

Laren

Laren

Duin- en

an het einde van de 19de eeuw
vormde het oude dorp Laren,
samen met Blaricum, omgeven
door het fraaie Gooise heide
landschap, een rijke inspiratiebron voor
schilders, afkomstig uit de Haagse school.
Jozef Israëls ontdekte Laren in de jaren
zeventig, landschapschilder Anton Mauve
vestigde er zich in 1884 en Albert Neuhuys
werd er bekend door zijn binnenhuizen met
moeder en kind. Mede door de export van
de schilderkunst werd Laren bekend in
binnen en buitenland. Na 1900 werkten
schilders als Ferdinand Hart Nibbrig en

schilderkunst in

de schilders

de schilders van de

ewapend met potlood en
later veldezel en tubeverf,
trotseren kunstenaars het
woeste maar wonderschone
Drentse landschap al vanaf de achttiende
eeuw. Eerst met een topografisch, maar
vanaf de negentiende eeuw steeds meer
met een artistiek doel. Ze schilderen
eerst romantische landschappen die de
overweldigende natuur laten zien, daarna
steeds meer de impressionistische,
vlot geschilderde natuurgezichten met
aandacht voor uitgesproken kleuren.
De modderige verbindingswegen en
het gebrek aan moderne voorzieningen
nemen de kunstenaars op de koop toe.
Drenthe is in hun ogen het laatste ‘onge-

schilderkunst in

De
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de schilders
van

Drenthe

de schilders van

proloog
sporen
uit
G
het verleden
zand en hei
n
het landschap
in het dorp
dorpsge
zichten
e A laren en
boerenleven
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veen en turf
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epiloog

vuurtoren
dorp
schepen en visserĳ
Urkers

Drenthe

Urk

Toch ondernemen schilders van naam de moeilijke

n 1918 wordt in Groningen kunstkring
De Ploeg opgericht. Een aantal jonge
kunstenaars, waaronder Jan Wiegers,
Jan Altink en Johan Dijkstra, bundelt
de krachten om het artistieke klimaat in
Groningen te verbeteren. Altink stelt de
naam voor: De Ploeg moet braakliggende
Groninger kunstakkers gaan omploegen
en tot ontginning brengen. Al snel sluiten
meer kunstenaars zich aan, waaronder
H.N. Werkman, Jan Jordens, George
Martens, Alida Pott en Jan van der Zee.
De vernieuwingsdrang wordt in de jaren
twintig aangewakkerd door de ontmoeting
in Davos van Wiegers met Ernst Ludwig
Kirchner, voorman van het Duitse expressionisme. Geïnspireerd door de nieuwe

De Ploeg

rond 1900
George Hitchcock1900-1940
en
Gari Melchers in Egmond
en
The Art Summer School
I
broek
en de Egmondse School
Terug naar Egmond

de schilders
van

Egmond

vissersdorp, de kust en de landelijke omgeving

de schilders van

anaf het moment dat schilders Egmond-

Een nieuwe impuls aan de schilderkunst
op de Veluwezoom wordt gegeven door
Théophile de Bock wanneer deze zich
rond 1900 in het naburige Renkum vestigt. Hij richt de kunstvereniging Pictura
Veluvensis op en stimuleert daarmee een
hele nieuwe generatie landschapschilders, die de gehele eerste helft van de
twintigste eeuw zeer actief blijft.
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De schilders
van Drenthe
Є 22,95
9789462582279

De schilders
van Domburg
Є 22,95
9789462582606

De schilders
van Staphorst
Є 22,95
9789462582095

De schilders
van de
Veluwezoom
€ 22,95
9789462583368

Nunspeet
schildersdorp
€ 22,95
9789462583528

De schilders
langs de IJssel
€ 22,95
9789462583511

De schilders
van Dongen
€ 22,95
9789462583610

Deproloog
schilders
H
sporen
uit
van
Urk
het
verleden
€ 22,95
zand en hei
in het dorp
9789462583696

De schilders
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Duin- en
Bollenstreek
€ 22,95
9789462584266

Die Maler von
Domburg
€ 22,95
9789462583573

et Noord-Brabantse dorp Dongen was in

de negentiende eeuw een geliefd schilder-

met bijdragen van Helma van der Holst.

Ron Dirven (1962) studeerde journalistiek,
kunstgeschiedenis en schilderkunst. Hij is
directeur-conservator van het Vincent van

Schilders van Dongen leidde in samenwerking
met de Universiteit Utrecht.

Monique Rakhorst (1983) studeerde kunstge-

en volkstaferelen vonden ze onder de inwoners van
Dongen de meest excentrieke types. August Allebé

schiedenis. Daarna werkte ze onder andere bij het
Rijksmuseum en het Bonnefantenmuseum. Ze is

ontdekte hier zijn ‘toverkol’. De oude boerin met

curator oude kunst van Stedelijk Museum Breda.

haar karakteristieke witte muts stond tevens model

Helma van der Holst (1953) heeft cultuurweten-

voor Petrus van der Velden, Max Liebermann,

schappen gestudeerd en in diverse musea en erfgoed-

Albert Neuhuys en Suze Robertson.

instellingen gewerkt, waaronder het Rijksmuseum

Ook oude ambachten werden vaak afgebeeld.

Amsterdam, Erfgoed Brabant en Breda’s Museum.

De Duitser Max Liebermann schilderde in Dongen

Zij werkt aan een promotieonderzoek naar de

een Schoenmakerswerkplaats, waarvoor hij op de

geschiedenis van Dongen in de negentiende eeuw.
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Parijse Salon werd geprezen vanwege de impressionistische stijl. Jozef Israëls vond hier het motief

Deze publicatie in de reeks ‘kunstenaarskolonies’

voor zijn Boerengezin aan de maaltijd. Dit werk

van W-Books verschijnt ter gelegenheid van de

inspireerde Vincent van Gogh toen hij zijn

tentoonstelling De heks van Dongen – Een kunstenaars-

boerenleven
veen en turf
epiloog
beroemde versie schilderde van De Aardappeleters.

dorp in de 19e eeuw van 12 oktober 2019 t/m 26 januari
2020 in Stedelijk Museum Breda.

A Chinese
journey The Sigg
Collection
Є 24,95
9789462582583

Manish Nai
- Capturing
time
Є 19,95
ocht
uitverk9789462582712

Juul Kraijer Werken
Є 24,95
9789462580855

Rosa Loy Bilder Bergen
Є 24,95
9789462582347

David Schnell
€ 24,95
9789462583801

Kazimir
Malevich - De
jaren van de
figuratie
Є 12,50
9789462580459

De Kim Utopie
Є 24,95
9789462580725
cht
uitverko

Peredvizhniki
Є 24,95 SPREZZATURA
9789462581500
cht
uitverko
Na talloze opstanden en revoluties is het eindelijk zover. Een lappendeken aan
stadsstaten en koninkrijkjes wordt in 1861 samengesmeed tot één nieuw land:
Italië. Wat volgt is een periode van grote idealen en het ontstaan van een Italiaans
gevoel, maar ook van grote maatschappelijke onrust. Dit is de achtergrond voor
de boeiende artistieke ontwikkelingen in de vijftig jaar die volgen op de eenwording.
In 1861 is de romantiek nog maar net achter de rug, vijftig jaar later luiden de
Futuristen met hun kunst de 20ste eeuw in: de eeuw van auto’s, machines,
snelheid…
Op de woelige baren van het nieuwe land laveren kunstenaars tussen droom en
werkelijkheid. Hun kracht ligt in de manier waarop zij hun frisse ideeën, nieuwe

stijlen en experimentele technieken verweven met een eeuwenoude artistieke
traditie. Ze kijken daarbij ook wel eens buiten Italië, maar zijn vooral eigenzinnig.
De geschiedenis en de kunst van de tweede helft van de 19de eeuw in Italië zijn
in Nederland vrij onbekend, zeker bij het grote publiek. Sprezzatura; Vijftig jaar
Italiaanse schilderkunst 1860-1910 laat zien hoe krachtig en fascinerend de
Italiaanse kunst uit deze woelige periode is.

Hans Hoekstra
- All of Us
Є 22,50
9789462580534

Sprezzatura
€ 24,95
9789462583320

SPREZZATURA VIJFTIG JAAR ITALIAANSE SCHILDERKUNST 1860-1910

The Glasgow
Boys
Є 12,50
9789462581036
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e
v
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Thijs Jansen Total Thijs
Є 22,50
9789066303492

SPREZZATURA
VIJFTIG JAAR ITALIAANSE SCHILDERKUNST 1860-1910

Egmond

Egmond

GoghHuis Zundert. Voorheen was hij werkzaam

bij Breda’s Museum, waar hij het onderzoeksproject

bijzondere duinlandschap. De omgeving lokte ook
talrijke veeschilders.

Toen meer interesse ontstond voor binnenhuizen

Eva Jospin Paper Tales
€ 19,95
9789462584150

Simon
Schrikker
Є 19,95
9789040007552
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Auteurs Ron Dirven en Monique Rakhorst,

soord. Kunstenaars kwamen van heinde
en verre om hier studies te maken van

het landschap en haar bewoners. Dongen was al vroeg
in trek. In de romantische periode zochten schilders
er de ongerepte natuur, oude boerderijen en het
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and illusion
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Breitner &
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€ 24,95
9789462583740

Hendrik
Werkman en
De Ploeg - The
Next Call
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andse architecten
werpen oogstte hij
electie van zijn werk
stedenbouw.

REEKS
MODERNE
SCHILDERKUNST
GEMEENTEMUSEUM
DEN HAAG

Middeleeuwse
Borduurkunst
uit de
Nederlanden
ocht
uitverk
€ 34,95
9789462580800

Jans Muskee
Є 24,95
9789462582125
cht
uitverko

Kunst

Ferdinand
Bol en Govert
Flinck Rembrandts
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Ferdinand
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Fotografie
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Ryckhals
€ 14,95
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Getekend Sporen van
kindermishandeling
€ 19,95
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Gezichten van
dementie
Є 19,95
9789462581432

Gispen
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9789040078392

Godinnen van
de art nouveau
€ 34,95
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Goddesses of
art nouveau
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Bartels
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Het
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licht
Є 29,50
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Eeuw Boek
(midsize)
Є 29,95
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Het Grote
Gouden Eeuw
Boek
Є 49,95
9789066304659

Het grote
Nederlandse
kunst boek
€ 49,95
9789462582781

Hollanders
van de
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Є 19,95
9789078653523

In vervoering
van Voerman
€ 24,95
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Jan de Braij
(1626/16271697)
Є 24,95
9789462582064
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GOUDEN EEUW
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et Grote Gouden Eeuw Boek geeft een compleet overzicht van de

h

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

In deze reeks verschenen eerder

cultuur die tot bloei kwam. Het was vooral de schilderkunst die

daarin uitblonk. Talloze schilders met groot talent schiepen ge-

HET

BOEK

De schilderkunst van de Gouden
Eeuw kenmerkt zich door een niet
aflatende creativiteit, de enorme
productie en een stijl, die uniek was
en kenmerkend voor die tijd.
De grote namen Rembrandt, Vermeer
en Frans Hals zijn wereldberoemd,
maar ook de schilderijen van
meesters met minder bekende
namen zijn vaak prachtig, heerlijk,
kostelijk of indrukwekkend.
Het Grote Gouden Eeuw Boek is
geschreven en samengesteld door
Jeroen Giltaij, oud-hoofdconservator
Oude Schilderkunst in het Museum
Boijmans Van Beuningen.

GOUDEN EEUW

De zeventiende eeuw noemt men
vaak de Gouden Eeuw vanwege
de grote rijkdom die toen werd
vergaard, en de indrukwekkende
cultuur die tot bloei kwam. Het was
vooral de schilderkunst die daarin
uitblonk. Talloze schilders met groot
talent schiepen gedurende die hele
eeuw meesterwerken, die na ruim
vier eeuwen 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,
stillevens, taferelen uit het
dagelijks leven, zeegezichten en
kerkinterieurs te schilderen zoals
nog niet eerder was vertoond.
Het lijkt alsof de schilders hun
dagelijkse omgeving wilden
vastleggen, maar zij deden dat
allemaal in het atelier achter de
ezel. De schilders hadden een
verbeeldingskracht die men zich
nu niet meer kan voorstellen. De
hele eeuw lang dienden zich nieuwe
talenten met een eigen stijl aan.

Jeroen Giltaij

Jeroen Giltaij

HET

Het Grote Gouden Eeuw Boek
gee een compleet overzicht
van de schilderkunst uit één van
de meest opmerkelijke perioden
in de Nederlandse geschiedenis.
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Ferdinand Bol
and Govert
Flinck - New
Research
Є 39,95
9789462582224
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Ferdinand Bol
- het huis, de
collectie, de
kunstenaar
Є 14,95
9789462582200

Jeroen Giltaij werd na zijn studie
in 1972 assistent-conservator
tekenkunst in het Museum
Boijmans Van Beuningen, waar
hij de catalogus schreef van de
tekeningen van Rembrandt en
zijn school. In 1978 werd hij hier
hoofdconservator oude schilderen beeldhouwkunst en organi-

De Hollandse
schilderkunst

seerde hij verschillende ten-

HET

toonstellingen, onder meer over
thema’s in de zeventiende-eeuw-

GOUDEN EEUW
BOEK

se schilderkunst. De catalogus
van de tentoonstelling over de
architectuurschilderkunst werd

Het Grote 40-45 Boek

durende die hele eeuw meesterwerken, die na ruim vier eeuwen

René Kok en Erik Somers

nog steeds bewondering wekken. Hun schilderijen behoren tot de

in samenwerking met het niod

pronkstukken van musea waar dan ook ter wereld.

Aan het begin van de zeventiende eeuw begon men landschappen,

Het Grote Jaren 50 Boek

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

Paul Brood, René Kok en

interieurs te schilderen zoals nog niet eerder was vertoond. Het

Erik Somers

lijkt alsof de schilders hun dagelijkse omgeving wilden vastleggen,

in samenwerking met het

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

Nationaal Archief

schilders hadden een verbeeldingskracht die men zich nu niet
meer kan voorstellen. De hele eeuw lang dienden zich nieuwe

Het Grote Boerderijen Boek

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

Ben Kooij en Judith Toebast

Eeuw kenmerkt zich door een niet aflatende creativiteit, de

in samenwerking met de

enorme productie en een stijl, die uniek was en kenmerkend

Rijksdienst voor het Cultureel

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

Erfgoed

zijn wereldberoemd, maar ook de schilderijen van meesters met

in 1991 bekroond met de Prix

minder bekende namen zijn vaak prachtig, heerlijk, kostelijk of
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verzamelaar Antonio Ruffo,
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Het land
van de
suikermolen
€ 24,95
9789462583689

HOLL ANDERS VAN DE GOUDEN EEUW

Het grote
vrouwen kunst
boek
€ 49,95
9789462583900

HOLLANDERS

VAN DE
GOUDEN
EEUW

De groepsportretten van beroemde zeventiende-eeuwse schilders als Rembrandt, Frans Hals,
Van der Helst, Pickenoy en Govert Flinck zijn
uniek in de wereld. De vele schuttersstukken,
regentenstukken en anatomische lessen in de
Hollandse musea behoren tot de onbetwiste hoogtepunten van de Nederlandse kunstgeschiedenis,
maar vanwege hun grote aantal en forse formaat
is doorgaans slechts een klein deel van dit
bijzondere culturele erfgoed te zien.
De tentoonstelling Hollanders van de Gouden
Eeuw, een coproductie van het Amsterdam
Museum en het Rijksmuseum in de Hermitage
Amsterdam, brengt daarin verandering.
Dit boek vertelt het boeiende verhaal achter deze
monumentale getuigenissen van burgerdeugd en
egalitarisme. Het plaatst de groepsportretten in de
context van de Hollandse stedelijke samenleving
van weleer. Wie waren de afgebeelde burgers?
Wat bracht ze ertoe om zich gezamenlijk te laten
portretteren door de beste schilders van de stad?
Wat was de rol van de geportretteerden binnen
de toenmalige gemeenschap en wat waren
hun onderlinge verhoudingen? Hoe hebben
deze Hollanders bijgedragen aan het succes
van de Gouden Eeuw? De antwoorden blijken
verrassend actueel.
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1600 tot nu
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The most
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1600 to now
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Mag ik gaan
- Leven en
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9789462582842

Maria Lassnig
€ 29,50
9789462583306

Marius Bauer
1867-1932
Є 29,95
9789462582163

Meester
werken uit
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Moesman Surrealisme en
de Seksen
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Mythen van
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Pieter de
Hooch
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Paul Citroen
Tussen modernisme en portret

In de eerste decennia van vorige eeuw was Berlijn het brandpunt van de
artistieke avant-garde. Paul Citroen, die in 1896 in de stad werd geboren,
zat er middenin. Via galerie Der Sturm en later als stagiair aan het
fameuze Bauhaus in Weimar kwam hij in contact met de grote kunstenaars van zijn tijd, onder wie Johannes Itten (1888-1967), Paul Klee
(1879-1940) en Wassily Kandinsky (1866-1944). Citroen werd chroniqueur, verzamelaar en propagandist van de moderne kunst.
Toen Citroen zich in 1928 in Nederland vestigde, bleef hij het modernisme steunen en propageren. Zo richtte hij met Charles Roelofsz (18971962) in 1933 in Amsterdam de Nieuwe Kunstschool op, naar voorbeeld
van het Bauhaus. Ook als docent aan de Haagse kunstacademie kon hij
zijn modernistische visie verspreiden. In zijn eigen werk richtte Citroen
zich vooral op het portret, een genre dat hij vanaf het begin van zijn loopbaan beoefende en tot aan zijn dood in 1983 koesterde als zijn specialisme.
In Paul Citroen 1896-1983 – Tussen modernisme en portret wordt een
groot aantal, deels nooit eerder gepubliceerde kunstwerken uit de collecties van Museum de Fundatie en het Bauhaus Archiv Berlin afgebeeld,
beschreven en toegelicht. De teksten bevatten een schat aan biografische en kunsthistorische informatie, die samen een caleidoscopisch
beeld geven van deze bijzondere kunstenaar en zijn werk.

Paul
Citroen
1896 - 1983

Tussen modernisme en portret

PORTRETTEN VAN ZEEUWSE MEESTER UIT DE GOUDEN EEUW

PORTRETTEN
DOOR ZEEUWSE
MEESTERS
UIT DE
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FRANK VAN DER PLOEG
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14,95
9789462584105

Rein Draijer
1899-1986
Є 19,95
9789462581487

Rembrandt &
Saskia
Є 12,50 / 9789462582866
Engelstalig
9789462583030
Duitstalig
9789462583023

Rembrandts
naakte
waarheid
Є 12,50
9789462581333

Rembrandt’s
social network
(Nederlands)
€ 24,95
9789462583146

Rembrandt’s
social network
(Engels)
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9789462583252

Romanovs in
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ridders
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9789078653851

Tsars and
Knights
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Schilder van
tederheid - Jan
Mankes
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Still Motion
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9789089101662

Stilleven
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The Great
Golden Age
Book
Є 49,95
9789462580275

Theo
Colenbrander
1841-1930
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9789462580084

Titus Zoon van
Rembrandt
Є 12,50
9789462583054

Uit de stal
van Bosch.
Jheronimus
Bosch
Є 19,95
9789462582873
Engels: 9789462583078

20-10-2020 15:30

52

Under the
Spell of
Hercules
Segers
Є 29,95
9789462581739

Van Goghs
Intimi
€ 34,95
9789462583405

Vergezichten Johan Dijkstra
€ 49,95
9789462583481

Vis in beeld
€ 24,95
9789462583290

Wij zorgen
€ 19,95
9789462584181

Zwart
€ 24,95
9789462583719
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Leiden 40-45
Є 24,95
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- Amsterdam
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€ 34,95
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Geschiedenis
Delft 40-45
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Den Haag
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Є 24,95
9789462580701
cht
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Kennemerland
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Є 12,50
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Groningen
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Noord-Brabant
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Rivierenland
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Twente 40-45
Є 12,50
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Є 24,95
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Dordrecht
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Leeuwarden
40-45
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9789462580657

Rotterdam
40-45
Є 24,95
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Zeeland 40-45
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Zwolle 40-45
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Het
Fryslân
Boek
Є 17,95
9789040076657

www.waanders.nl

het

Wie denkt aan Breda, ontkomt niet aan associaties met
Brabantse gezelligheid, een historisch centrum en de
vriendelijkheid van haar inwoners. De identiteit van
deze stad komt voort uit een rijk verleden. Zo kende
Breda een ‘gouden’ tijd in de vijftiende eeuw, toen de
graven van Nassau de stad tot bloei brachten.
Van de vroegste nederzettingen tussen drassige veengronden, de boulevards en de parken uit de negentiende
eeuw tot de moderne stedenbouw van nu: met Het Breda
Boek is deze markante geschiedenis van Breda en haar
inwoners samengevat tot een overzichtelijk geheel.
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Book
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Het
Breda
Boek
Є 17,95
9789040084836

Het
Den Haag
Boek
Є 17,95
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Het
Gelderland
Boek
Є 17,95
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Boek
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Het
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Boek
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Het
Leeuwarden
Boek
Є 17,95
9789066305724

Het
Liberalen
Boek
Є 8,95
9789040078361

Het
Luchtmacht
Boek
Є 8,95
9789066304628

Het Oude
Hollandse
Waterlinie
Boek
€ 19,95
9789462584259

Het
Romantiek
Boek
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Het
Schaats
Boek
Є 8,95
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Het Grote
Gouden Eeuw
Boek
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Het Grote
Jaren 70 Boek
Є 19,95
9789462581302
cht
rk
uitve o

Het grote
Nederlandse
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€ 49,95
9789462582781

Het Grote VOC
Boek
Є 34,95
9789462581777

Ken je
Zwolle
Є 14,95
9789462581043

REEKS
NEDERLAND
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WEDEROPBOUW
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Het
Jaren 80
Boek
Є 8,95
9789040085796

Het
Krimpener
waard
Boek
Є 17,95
9789462581876

Het Grote
Jaren 60 Boek
Є 49,95
9789066307742
cht
uitverko

REEKS
KEN JE
BOEKJES

Het
Hoge Veluwe
Boek
Є 17,95
9789040076725

Het
Katholieken
Boek
Є 8,95
9789040082061

Het Grote
40-45 boek
(Midsize)
Є 19,95
9789462581715

REEKS
HET
GROTE
BOEK

Het
Groningen
Boek
Є o17,95
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uitverk9789040077296

The Dutch
East India
Company
Book
Є 34,95
9789462581784
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Rotterdam
Є 14,95
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ocht
rk
e
v
uit
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Spoor Boek
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Het Grote
Vrouwen Boek
€ 49,95
9789462583900

Ken je
Leiden
Є 14,95
9789462581005

Ken je de
Mijnstreek
Є 14,95
9789462582316

Dus u kent de
Biesbosch?
Є 14,95
9789462592767

Ken je
Maastricht
en omgeving
Є 14,95
9789462582972

Rotterdam
in de
wederopbouw
Є 24,95
978 94 625 8107 4

Van stadsie tot
stad - Utrecht
1950-1975
Є 24,95
9789462581869

De Zwolse
lente - Dolf
Henneke
fotografeert de
stad 1945-1976
Є 19,95
9789462582521

Utrecht
1930-1960
€ 24,95
9789462583627

Zeeland
1950-1975
€ 24,95
9789462584235

Ken je
Leeuwarden
Є 14,95
9789462582323

Van weilan
den naar
woonwijken Voorne-Putten
1945-1975
Є 24,95
9789462583245

Het Grote
Spoor Boek
Є 49,95
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REEKS
SPOORWEG
HISTORIE

Er kan nog
een trein
komen
Є 29,95
ocht
uitverk1805429271

De laatste
stoomlocomotief
Є 29,95t
och
uitverk9789462582460

Amsterdam Utrecht - Van
Rhijnspoor tot
Randstadspoor
Є 17,50
9789462582927

Tot het
rode licht
gedoofd is
Є 17,50
9789462582705

De spoor
wegen in
NederlandsIndië
€ 34,95
9789462584099

Stroomlijn op
het spoor
€ 34,95
9789462584243

Troje
Є 12,50
9789040007507

Eeuwig
Egypte
Є 12,50
9789066305731
Eternal Egypt
(Engels)
9789066306264
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stad, Homerus en turkije

De Sint-Eusebiuskerk

Daarnaast wordt in dit boek voor
het eerst de bouwgeschiedenis en
de bouwsculptuur van de SintEusebiuskerk integraal beschreven.

De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem

In dit boek krijgt de bouwsculptuur
voor het eerst de zelfstandige
aandacht die zij verdient.
Het toont de bijzondere rijkdom
van dit onderdeel van het cultureel
erfgoed, waaraan tot nu toe ten
onrechte zelden enige aandacht
van betekenis is geschonken in
kunsthistorische en architectuurof bouwhistorische studies over
middeleeuwse architectuur en
beeldhouwkunst.

Bouwsculptuur en bouwgeschiedenis

De Sint-Eusebiuskerk in Arnhem
is één van de rijkst gedecoreerde
kerken van ons land. Zij bevat niet
alleen fraaie voorbeelden van
middeleeuwse bouwsculptuur,
maar ook bijzondere beelden uit
de wederopbouwperiode in de
vorm van Walt Disneys Zeven
Dwergen en Marten Toonders
Olivier B. Bommel.
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stad, Homerus en turkije

Vrouwen
van aanzien

je

Geen stad in de geschiedenis spreekt zo tot de verbeelding als Troje. Sinds
de beroemde dichter Homerus in de 8ste eeuw voor Christus zijn Ilias en
Odyssee schreef, hebben velen de stad, de oorlog tussen Grieken en Trojanen
en het beroemde paard van Troje bezongen, bewerkt, bestudeerd en zich toegeëigend. Romeinse keizers en Europese vorstenhuizen traceerden hun ‘roots’
naar Trojaanse of Griekse helden. Alexander de Grote bezocht Troje voor hij aan
zijn grote veroveringen in het oosten begon en eeuwen later bezocht de Turkse
sultan Mehmet II de stad na zijn verovering van Constantinopel.
Troje werd een legendarisch lieu de mémoire, en daarmee een stad van gedichten,
schilderijen, opera’s en films. Maar Troje heeft ook echt bestaan: in 1871 vond
de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann de overblijfselen van de stad tijdens
opgravingen in Turkije.
Sinds het einde van de 19de eeuw hebben archeologen de geschiedenis van de
stad blootgelegd. Troje. Stad, Homerus en Turkije presenteert de laatste inzichten en
ontdekkingen over zowel het historische als het legendarische Troje.
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Є 24,95
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Nostalgie op
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Є 29,95
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De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945

Atlas van de
verdwenen
spoorlijnen in
Nederland
Є 34,95
9789462581388

Treinen die
komen en
gaan
Є 29,95
ocht
uitverk9789462581098

Rijden voor Vaderland en Vijand • Spoorwegstaking • Jodentransporten • Herinnering

Utrecht
Centraal
Є 24,95
9789462581593
ocht
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e
uitv

Spoor van
mensen
€ 34,95
9789462583764

REEKS
ARCHEOLOGIE
ALLARD PIERSON
MUSEUM

De stoomtram
AlkmaarBergen aan
Zee
Є 14,95
9789462580916

De Nederlandse
Spoorwegen
in oorlogstijd
1939-1945
Rijden voor Vaderland en Vijand
Spoorwegstaking • Jodentransporten • Herinnering

David Barnouw
Dirk Mulder
Guus Veenendaal

Sicilië en de
zee
Є 12,50
9789462581135

De
Nederlandse
Spoorwegen
in oorlogstijd
€ 22,50
9789462583337

De Krim
Є 12,50
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Crossroads
Є 12,50
9789462582231
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De SintMaartenskerk
te Doorn
Є 29,95
9789066304666

De bouwsculp
tuur van de
Utrechtse Dom
Є 39,95
9789462580732

De Sint-Jan te
ʼs-Hertogen
bosch
Є 39,95
9789462580114

Het journaal
van Joannes
Veltkamp
(1759-1764)
Є 11,50
9789462580510

De
Koningssloep
Є 9,95
9789462580909

Verzamelaars
verzameld
Є 9,95
9789462581616

Elizabeth den Hartog en Ronald Glaudemans

Over profeten,
wijze en
dwaze
maagden
(Kerkdriel)
Є 29,95
9789462582835
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Het
Scheepvaart
museum
Є 9,95
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Licht op
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scheepsmodel
Є 9,95
9789462582422

MS Oranje
- Koers
gewijzigd
Єo19,95
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uitverk9789462582934

Geschiedenis
REEKS
DRENTSE
BIOGRAFIEËN
DRENTS MUSEUM

REEKS
INTERNATIONALE
ARCHEOLOGIE
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Windows of
my eyes 75 jaar Harry
[Cuby]
ocht
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De zaak
Vermaning
Є 24,95
9789462582729
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Het Terracotta
Leger van
Xi’an
Є 12,50t
ch
uitverko
9789040084317

De Gouden
Eeuw van
China
Є 12,50t
och
uitverk9789040078224

Mummies
Є 12,50
9789462580046

Vikingen
Є 12,50
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Maya’s
Є 12,50
9789462581234
cht
uitverko

The Great Liao
Є 24,95
9789462581920
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De Dode
Zeerollen
Є 24,95
9789066301061
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Iran Bakermat van
de beschaving
Є 12,50
9789462582675

In de ban van
Ararat
€ 24.95
9789462583733
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SCHATTEN UIT HET OUDE ARMENIË

Nubië Land van de
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uitverkЄo24,95
9789462583061

Egbert Streuer
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Historische
Atlas van
Voorne-Putten
€ 34,95t
och
uitverk9789462580411

Historische
Atlas van
Zeeland
Є 34,95
9789462584358

Polders in
kaart - Noordwest Brabant
1565-1590
Є 24,95
9789462582576

Franciscus van
Assisi
Є 12,50
9789462581289

De kracht
van Luther
Є 12,50
9789462582255

Relieken
Є 12,50
9789462582804

Historische atlas van Zeeland

Meer dan van enig ander gewest, is de kaart van Zeeland er een
van vele en ingrijpende veranderingen. Veel historie is uit het
landschap van vandaag verdwenen. Maar gelukkig hebben we
de oude kaarten nog. Vaak prachtige staaltjes van vakmanschap
van landmeters en kaartmakers, maar bovenal heel informatief.
Ze getuigen van de intensieve omgang met het water, ze tonen en
verklaren de lijnen die in stad en dorp werden getrokken en ze
brengen ons op het spoor van alles wat eigen is aan het Zeeuwse
landschap: burgen en forten, boerderijen en buitenplaatsen,
maar ook een vergeten rond vliegveldje en een verdwenen sluis.
In dit boek brengen 48 oude kaarten – waarvan de meeste in
kleur – en begeleidende teksten het landschap van toen dichtbij
de kijker van nu.
De auteur, dr. A.P. de Klerk, is historisch geograaf.

HISTORISCHE ATLAS VAN ZEELAND

Historische
atlas van de
Biesbosch
Є 29,95
9789462584297

REEKS
HISTORISCHE
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HISTORISCHE ATLAS VAN

ZEELAND
Aad de Klerk

Stad en dorp,
land en water
in vier eeuwen
cartografie

Historische
atlas NL
Є 34,95
9789462583177
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Pelgrims Onderweg
naar
Santiago de
ocht
uitverkCompostela
Є 24,95

Historische
Streekatlas
€ 34,95
9789462583887

5 Eeuwen
Nederland
Є 14,95
9789462582798

Aan de
Surinaamse
grachten
€ 19,95
9789462583634

Alles van melk
Є 14,95
9789066300897

Als de Russen
komen
€ 19,95
9789462583207

Biljoen Kasteel,
bewoners,
landgoed
€ 49,95
(€ 39,95 tot 15/05/2021)
9789462583856

De 100
mooiste
kerken van
Noord-Brabant
Є 29,95
9789040007453

De Brug
Є 9,95
9789462582330

De eeuw van
de Volkskrant
€ 29,95
9789462584310

De Jaren 80 Doemdenkers
en positivo’s
Є 9,95
9789462582040

De Joden
vervolging in
foto’s
€ 34,95
9789462583153

De mooiste
kastelen en
voorname
huizen van
Noord-Brabant
€ 34,95
9789462583535

De
Munsterabdij
van Roermond
Є 39,95
9789462583795

De Nieuwe
kerk
Є 14,95
9789078653693

De eeuw van de Volkskrant gaat over de wereld van toen door de ogen van toen.
Hoe heeft de krant de gebeurtenissen van de afgelopen honderd jaar beschreven
op het moment dat ze zich voordeden? Dit boek geeft antwoord op die vraag door
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