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Reinout Rutte

Met bijdragen van Everhard Korthals Altes

De Historische atlas van Nederland gaat over de inrichting 

van ons land. Centraal staat de vraag waarom Nederland 

er zo uitziet als het er uitziet. Nederland bestaat uit een 

reeks door mensen gemaakte landschappen. In die 

cultuur landschappen liggen honderden dorpen en 

 steden, verbonden door rivieren, kanalen, spoorlijnen  

en wegen. In die dorpen en steden staan markante  

gebouwen, zoals kerken, stadhuizen en stations. 

Dit boek belicht de totstand koming van deze land

schappen, stedenbouw en architectuur in samenhang. 

Aan de hand van historische kaarten, nieuw getekende 

kaarten, platte gronden, schilde rijen en foto’s wordt in  

35 korte hoofdstukken verteld hoe Nederland in 2000 jaar 

zijn huidige aanzien kreeg.

De verandering van de schaars bewoonde delta aan de 

Noordzee rond het jaar 0 tot het geheel door mensen

hand geordende Nederland in de 21ste eeuw, komt tot 

leven in onder meer de volgende thema’s:

• de grootschalige ontginning van uitgestrekte woeste 

veengebieden van de 11de tot de 14de eeuw;

• de bouw van tientallen steden en gotische kerken  

tijdens de 13de en 14de eeuw;

• de aanleg van grote bedijkingen en droogmakerijen 

met nieuwe dorpen van de 15de tot de 18de eeuw;

• de bouw van een spoorwegnetwerk en stations tijdens 

de tweede helft van de 19de eeuw;

• de winning van de IJsselmeerpolders op water, de bouw 

van de Deltawerken en de aanleg van het autowegennet 

in de loop van de 20ste eeuw.

Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm

160 pagina’s met 175 illustraties in kleur
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Maart 2023

€ 29,95 (na drie maanden € 34,95)

Engelse editie

isbn 978 90 6868 861 0 | nur 519, 646, 693

Maart 2023 | € 34,95

Historische atlas van Nederland
Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht

The Making of the Netherlands
Landscape, Cities and Architecture

histor ische atl as van

reinout rut te

nederland
Hoe ons land  
in 2000 jaar is  
ingericht

4  geschiedenis

Kaart met de tien cultuurlandschappen die bepalend zijn voor 

het aanzien van Nederland. Elk cultuurlandschap kent zijn eigen 

karakteristieken. De manier waarop de mens deze landschappen 

heeft ingericht en gebruikt, vormt een rode draad in de Historische 

atlas van Nederland.

In dit rijk geschakeerde en handzame over

zicht wordt duidelijk hoe en waarom Neder

landers Nederland maakten, van de Romeinse 

tijd tot heden.



Spoor en tramwegkaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 1931. Deze fraaie 

kaart geeft de situatie op z’n hoogtepunt weer: het hoofdspoorwegnet dat vanaf 

ongeveer 1840 tot stand kwam en er tegenwoordig grotendeels nog ligt, maar ook 

vele secundaire lijnen en een tramwegnet die zijn verdwenen in de jaren 1950 en 

1960, toen de bus daarvoor in de plaats kwam.
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  Grootschalige veenontginningen

De grootschalige veenontginningen behoren 
tot de meest iconische en tot de verbeelding 
sprekende van de Nederlandse cultuurland-
schappen. Een vlak, weids en systematisch 
ingericht landschap, ontwaterd door lange 
rechte sloten die op regelmatige afstanden 
van elkaar zijn gegraven, daartussen strook-
vormige kavels met veelal vaste dieptes, de 
boerderijen in linten langs rechte wegen  
of vaarten, soms een kronkelende rivier, die 
al voor de ontginning door het laagland 
stroomde.
 Geen ander cultuurlandschap dan de 
veenontginningen komt in zoveel provincies 
voor: in Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel uitgestrekte gebieden tussen de 
zand- en de kleigronden; in Gelderland in  
de IJsselvallei en een lange strook langs de 
noordwestrand van de Veluwe; in Utrecht 
aanzienlijke gebieden aan beide kanten van 

de Heuvelrug; in Noord- en Zuid-Holland 
net als in Friesland bijna de helft van de pro-
vincie; in Noord-Brabant langs de noord rand 
een lange strook tussen de zandgronden en 
de rivier- en zeekleigebieden; en zelfs in 
Zeeland zijn op de grens met België enkele 
restjes van veenontginningen te vinden.
 Voordat de ontginningen begonnen, was 
er nog veel meer veen. Laag Nederland was 
in de millennia voor Christus grotendeels 
bedekt geraakt met veen, dat bestaat uit een 
opeenhoping van afgestorven plantenresten 
in een waterrijk milieu. De precieze samen-
stelling en de dikte van het veenpakket kon -
den variëren per gebied. Waar de zee en de 
rivieren invloed hebben gehad, bevat het veen 
bijvoorbeeld zand en kleideeltjes, wat de 
vruchtbaarheid bevordert. Vanaf de Romeinse 
tijd is een deel van de uitgestrekte ondoor-
dringbare veengebieden weggeslagen door 
de zee, in het bijzonder in Zeeland, zoals we 
al zagen in hoofdstuk 5 over de kleinschalige 
klei-ontginningen.
 Veen kan pas worden gebruikt na ontwa-
tering. Anders is het onbegaanbaar, rotten 
de gewassen en zakt het vee weg. De ontgin-
ning bestond uit het graven van sloten en 
het verwijderen van begroeiing. Het veen 
kon wor  den ontgonnen vanaf al in cultuur 
ge  brachte aangrenzende gebieden, zoals het 
oude zeekleilandschap of de hoger gelegen 
strandwallen. Ontginning was ook mogelijk 
via natuurlijke waterlopen, bijvoorbeeld de 
Lek, de Hollandsche IJssel of veenrivieren 
als de Amstel, de Rotte en de Gouwe.
 In Friesland en Groningen werd in de 

negende en tiende eeuw na Christus vanuit 
de terpdorpen begonnen met de ontginning 
van de veengebieden. De Groninger boeren-
kolonisten groeven vanaf ongeveer 950  
systematisch ontwateringssloten in het 
veen, wat resulteerde in een regelmatig ver-
kavelingspatroon van lange stroken. Op de 
vruchtbare grond werd bij voorkeur graan 
verbouwd. Om deze systematiek te bereiken, 
was samenwerking noodzakelijk. Supervisie 
van hogerhand lijkt waarschijnlijk, vermoe-
delijk van lokale adellijke families.
 Ook in Noord-Holland begonnen de 
veenontginningen in de negende en tiende 
eeuw. Daar komt eveneens regelmatige  
strokenverkaveling voor, maar wie deze ini-
tieerden, weten we niet. Een deel van de 
Noord-Hollandse ontginningen vertoont 
weinig ruimtelijke samenhang en is verbrok -
keld. Dit wijst op initiatieven van boeren, 
weinig samenwerking en het ontbreken van 
supervisie. In de Zuid-Hollands-Utrechtse 
veenontginningen uit de elfde, twaalfde en 
dertiende eeuw was dat anders. Deze groot-
schalige ontginningen kwamen tot stand  
op initiatief van de bisschoppen van Utrecht 
en de graven van Holland. Ze worden ge  ken -
merkt door een regelmatige en doordachte 
opzet, die bijvoorbeeld in de Lopikerwaard, 
de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en 
de omgeving van Kockengen en Kamerik 
prachtig is bewaard.
 Hoe ging deze Grote Ontginning in z’n 
werk? De bisschoppen en graven deden hun 
rechten op de veenwildernis gelden, lieten 
hun vertegenwoordigers, ambtenaren en 

landmeters de venen indelen en gaven deze 
doelgericht gefaseerd in delen ter ontginning 
uit aan groepen kolonisten. Dit verliep zeer 
gestructureerd en in veel gebieden volgens 
een contract met wederzijdse rechten en 
plichten: de cope. In het cope-contract stond 
vastgelegd hoe breed en diep de ontginning 
zou worden, hoe het bestuur eruit ging zien, 
wat voor rechten de ontginners kregen – zij 
werden vrije boeren, iets bijzonders in die 
tijd – en hoeveel belasting zij moesten betalen.
 De cope kan worden beschouwd als een 
ruimtelijk, bestuurlijk, juridisch, sociaal  
en financieel totaalpakket en was bepalend 
voor de vorm die de inrichting van de groot-

� Kaart van het westen van Nederland in 1200, waarop de veenontginningen schematisch zijn weer
gegeven met zwarte lijntjes.

� Grootschalige veenontginningen in de Lopikerwaard op een uitsnede uit de topografische kaart van 
Nederland, rond 1920. Opvallend zijn de regelmaat en systematiek van de ontginningen. Deze kwamen  
in grote delen van het ZuidHollandsUtrechtse veengebied in de elfdedertiende eeuw tot stand op  
initiatief van de bisschoppen van Utrecht of de graven van Holland.

Weidelandschap met vee, door Willem Roelofs, rond 1880. Roelofs schilderde in losse streken een typisch Hollands veenweidegebied.
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  Nieuwe steden

De middeleeuwse nieuwe stad is een bijzon-
 der fenomeen. In de loop de dertiende en 
veertiende eeuw zijn er in Europa honderden 
gebouwd. Ook in Nederland valt een aan-
zienlijk aantal middeleeuwse nieuwe steden 
te vinden. Tegenwoordig behoren ze tot de 
kleine steden, met dikwijls een gaaf bewaarde 
en overzichtelijke binnenstad, wat alles te 

maken heeft met de manier waarop ze tot 
stand kwamen. Mooie voorbeelden zijn 
Elburg, Naarden, Buren en Vianen. Ben je 
eenmaal bekend met het fenomeen middel-
eeuwse nieuwe stad, dan denk je al snel bij 
het binnenfietsen: aha, dit zal zo’n weldoor-
dacht, nieuw aangelegd pareltje uit de late 
middeleeuwen zijn.

 De meeste nieuwe steden in Nederland 
werden tussen ongeveer 1270 en 1400 uit de 
grond gestampt. Veelal verrees binnen slechts 
tien tot twintig jaar een complete stad op tot 
dan toe onbebouwde grond. Vooral lokale 
edellieden lieten deze bouwen als politieke 
en economische machtscentra van hun gebied 
of in een omstreden grensregio. Daarbij droe-

 gen zij zorg voor gunstige vestigingsvoorwaar-
 den, zoals de situering aan goed bevaarbaar 
water en stadsrechten met bijzonder voor-
delige artikelen. Dikwijls resideerden de 
heren in een kasteel naast hun nieuwe stad. 
In bijvoorbeeld Montfoort, IJsselstein, Cu -
lemborg, Wijk bij Duurstede, Hattem of 
’s-Heerenberg zijn deze kastelen of kasteel-
terreinen nog steeds te vinden. Evenals bij 
de stedenpolitiek en stadsplanning van her-
togen, graven en bisschoppen tussen onge-
veer 1150 en 1270 hebben we hier te maken 
met een doelbewuste totstandkoming. In 
sommige gevallen lukte het aardig, maar  
in andere gevallen stokte de ontwikkeling 
van de stad niet lang na de grote inspannin-
gen van de initiator, omdat de economische 
potentie en groeikracht beperkt waren.
 De hoogste concentratie van deze steden 
ligt in het stroomgebied van de Lek, de Waal 
en de Maas, het dichtbevolkte, vruchtbare 
rivierkleilandschap dus. Een groot deel van 

dat gebied vormde in de late middeleeuwen 
een omstreden grensregio tussen de machts -
gebieden Holland, Utrecht, Brabant en Gelre. 
De macht van de graven, bisschoppen en 
hertogen van deze gebieden was toen tanen-
 de en daar profiteerden vele kleinere heren 
van: ter versterking en bevestiging van hun 
positie lieten zij in hun machtsgebied een stad 
aanleggen. Nieuwpoort, Montfoort, IJssel-
stein, Vianen, Asperen, Culemborg en Wijk 
bij Duurstede zijn gebouwd in de decennia 
rond 1300. Woudrichem, Leerdam en Megen 
volgden halverwege de veertiende eeuw, 
Heukelum en Buren kort voor 1400.
 Op de zandgronden in het Noordoosten 
liggen ook enige nieuwe steden. In Over-
ijssel traden Utrechtse bisschoppen op als 
initiator: in Steenwijk en Delden tijdens  
de eerste helft van de veertiende eeuw, in 
Vollenhove en Hardenberg bisschop Jan van 
Arkel in de jaren 1350-1360. ’s-Heerenberg 
en Bredevoort zijn in de tweede helft van  

de veertiende eeuw aangelegd in betwiste ge -
bieden in het hertogdom Gelre, aan de voet 
van kastelen van lokale adellijke geslachten 
die zich los wilden maken van de hertog.
 In Naarden en Elburg diende de nieuwe 
stad ter vervanging van een oudere stad. Kort 
na 1350 bouwden de burgers van het oude 
Naarden, dat bedreigd werd door de Zuider-
zee en was verwoest tijdens oorlogsgeweld, 
samen met de Hollandse graaf even verder  op 
het nieuwe Naarden. Kort voor 1400 creëer-
 de rentmeester Arent thoe Boecop nieuw 
Elburg om zijn eigen portemonnee te spek-
ken. Als een ware projectontwikkelaar wist 
Thoe Boecop goedkope agrarische gronden te 
veranderen in dure bouwgrond. Purmerend 
is de jongste middeleeuwse nieuwe stad. Het 
werd pas tijdens de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw geïnitieerd, niet door een lokale 
edelman, maar door een rijk geworden gra-
felijke hofambtenaar en schatbewaarder, die 
met een eigen stad zijn status wenste te ver-Kaart met nieuwe steden die tussen ongeveer 1270 en 1400 zijn aangelegd.

� Analysekaarten getekend op uitsneden in zwartwit van plattegronden door Jacob van Deventer: Elburg, Vianen, Naarden, Vollenhove, Steenwijk en Hattem.

Gezicht op Naarden, schilderij door Jacob van Ruisdael, 1647.
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  Zuiderzeewerken Al sinds zeventiende eeuw bestaan er plannen 
voor droogmakerijen in de Zuiderzee, maar 
uiteindelijk komt het er pas van na overstro-
mingen in 1916 en voedselschaarste tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Nederland moest 
zelfvoorzienend kunnen zijn. Na de aanleg 
van de Afsluitdijk zou de Zuiderzee zou in 
de vorm van het IJsselmeer dienen als zoet-
watervoorraad en als groot boezemwater 
voor het lozen van water uit de omliggende 
veenontginningen en kleigebieden. Begon-
nen werd met de Wieringermeer. Daarna 
volgden de Noordoostpolder en de Flevo-
polders.
 Over hoe het grote project dat na de over-
stromingsramp van 1916 in gang werd gezet 
en bij naderende voltooiing in de jaren 1960 
en 1970 achterhaald bleek, onder meer omdat 
er geen behoefte was aan zo veel akkerland. 
Bij de Noordoostpolder, grotendeels uitge-
dacht en ontworpen voor de Tweede Wereld-
oorlog, werden de planners ingehaald door 
de tijd, zowel de zogenaamde traditionalis-
tische als de zogenaamde modernistische 
architecten en stedenbouwkundigen. Zij 
hadden bijvoorbeeld niet kunnen bedenken 

dat de auto vanaf de jaren 1950 gemeengoed 
zou worden en de akkerbouw razendsnel zou 
mechaniseren dus veel minder landarbeiders 
nodig had, waardoor de dorpen voor 1000 
inwoners rondom Emmeloord niet meer 
functioneerden. Tevens over het langs elkaar 
werken van de verschillende betrokken rijks -
diensten.
 Ontwikkeling en verandering in ontwerp-
houding: Wieringermeer, Noordoostpolder, 
Flevopolders. Planners, ontwerpers, archi-
tecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers, 
economen, demografen enzoverder die snelle 
verandering samenleving na woii niet voor -
zien, worden ingehaald waar zij bijstaan en 
tijdens uitvoering plannen. Op de tweede 
spread staan de planning, realisatie en ont-
wikkeling van de Noordoostpolder centraal, 
inclusief de dorpen gebouwd volgens tradi-
tionalistische of modernistische uitgangs-
punten. Nu volgroeid, zorg voor ontwerp  
en begroeiing infrastructuur.
 Waarin blijkt dat grote delen van de zand -
gronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland 
en Brabant pas tijdens de late 19de eeuw en 
eerste helft van de 20ste eeuw zijn ontgonnen. 

Door kunstmest en verbetering van de water-
huishouding (sloten en kanalen graven) werd 
het mogelijk om de uitgestrekte onvruchtbare 
woeste gronden, waartussen de eeuwenoude 
kleinschalige ontginningen en dorpen lagen, 
in gebruik te nemen, wat resulteerde in saaie 
landbouwgebieden want zonder de eeuwen-
oude kleinschalige samenhang van de oude 
kleinschalige zandontginningen of de groot-
 schalige systematiek van bijvoorbeeld de 
grote bedijkingen of de droogmakerijen.
 Eeuwenlang waren grondsoort, bewoning, 
inrichting en gebruik onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw veranderde dat, onder 
meer door de introductie van kunstmest, daar -
naast door de industrialisatie en de nieuwe 
infrastructuren. De verschillende cultuur-
landschappen werden geleidelijk minder be -
palend voor het aanzien van Nederland, dat 
er vanaf 1900 uniformer uit is gaan zien. Op 
de tweede spread wordt behandeld hoe twee 
bijzondere jonge landschappen tot stand 
kwamen door ingrijpende transformatie van 
bestaande landschappen: het Westland en 
de Bollenstreek. 

� De dag voor de sluiting der Zuiderzee, door Johan Hendrik van Mastenbroek, 1932. Van Mastenbroek geeft de grote werken aan de Afsluitdijk op 27 mei 1932 
levendig weer: onder een Hollandse wolkenlucht draaien de kranen, kolkt het water en naderen de dijkdelen elkaar.

� Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met gedeeltelijke indijking binnen die afsluiting, door Cornelis Lely, 1892. In grote lijnen zijn de  
IJsselmeerpolders uitgevoerd volgens het plan van Lely.
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Kurokawavleugel en kantoorgebouw Greiner en Van Goor, 1999

(Foto Luuk Kramer)

Gerrit Rietveld, voorontwerp Van Gogh Museum, 19631964,  

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Hans Luijten, Fleur Roos, Rosa de Carvalho,  

Lisa Smit, Anita Vriend, Roelie Zwikker

Uitgave in samenwerking met het Van Gogh  

Museum, Amsterdam

 

Het Van Gogh Museum beheert een collectie die in de 

kern bestaat uit de schilderijen, tekeningen, prenten en 

brieven van Vincent van Gogh, en een verzameling kunst 

van tijdgenoten bijeengebracht door Vincent en zijn broer 

Theo. Via de nalatenschap van Theo zijn deze werken in 

het museum terechtgekomen. De nu wereldberoemde 

collectie is het tastbare bewijs van de innige verbonden

heid tussen de beide broers.

Het had met deze collectie heel anders kunnen lopen. 

Na de tragische dood van Theo, slechts een half jaar 

na het overlijden van Vincent, zette zijn weduwe Jo van 

GoghBonger zich haar leven lang in voor het onder de 

aandacht brengen van deze nalatenschap. De internatio

nale bekendheid van het werk van Van Gogh is in belang

rijke mate te danken aan haar inspanningen.

Om de collectie bijeen te houden, nam ir. Vincent van 

Gogh – de zoon van Theo en Jo die werd vernoemd naar 

zijn oom – het initiatief voor een museum. Dat kwam er 

en opende in 1973 zijn deuren. Deze publicatie markeert 

het vijftigjarig jubileum van het Van Gogh Museum.  

Kiezen voor Vincent vertelt het verhaal van twijfel, tegen

slag en triomf en toont vele topstukken en onbekende 

pareltjes uit de unieke collectie.

Kiezen voor Vincent
Van familieverzameling tot Van Gogh Museum

Paperback met flappen | 20,5 × 26 cm

160 pagina’s met 100 illustraties in kleur

Nederlandse editie

isbn 978 90 6868 863 4 | nur 646

Februari 2023

€ 24,95

Engelse editie

isbn 978 90 6868 864 1 | nur 646

Februari 2023
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promotie

Tentoonstelling Van Gogh Museum, 

Amsterdam, 10 februari tot 9 april 2023

Ir. Vincent van Gogh en medewerkers van het Van Gogh Museum 

tijdens het ‘hangen’ van schilderijen, vlak voor de opening in 1973. 

(Foto Jan Versnel)



Eddy de Jongh 

 

Tekenaar Peter Vos (19352010) heeft een groot en veel

zijdig oeuvre nagelaten. Weinig bekend is dat Vos ook 

gedichten heeft geschreven. Daarnaast heeft hij zich, 

inventief als hij was, toegelegd op het tekenen van beeld

gedichten, vooral rondelen en sonnetten. Zoals bekend 

was Vos ook een groot vogelkenner en vogeltekenaar. 

Dat hij het rijmschema van menig sonnet door vogels 

liet dragen, is wellicht niet zo verwonderlijk. Twee van 

zijn liefdes, avifauna en poëzie, werden hier op inge

nieuze wijze met elkaar verbonden. ‘Ik reken ze tot de 

origineelste bijdragen die ik in tijden onder ogen heb 

gekregen’, schreef de dichter en literatuurcriticus Tom 

van Deel destijds over de vogelsonnetten en andere 

beeldgedichten van Vos.

De tekst van Eddy de Jongh, emeritus hoogleraar kunst

geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, wordt rijk  

geïllustreerd met tekeningen die tot op heden groten

deels onbekend zijn gebleven. Ruim aandacht wordt 

daarbij besteed aan de beeldgedichten met vogels.

‘Onbenul! Dit is poëzie’
De getekende en geschreven gedichten van Peter Vos

Gebonden uitgave | 16,5 × 21 cm

128 pagina’s met 75 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 862 7 | nur 306, 646

Maart 2023

€ 19,95
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3e druk
€ 44,95

Ook verkrijgbaar:

Peter Vos 333 Vogels

isbn 978 90 6868 845 0 

‘Dit boek is een feest voor fans van Peter Vos, voor 

vogelliefhebbers, voor liefhebbers van tekenkunst èn 

voor liefhebbers van mooie boeken.’

– Jos van Waterschoot in De Boekenwereld

Vogels riepen bij Peter Vos warme gevoelens op. In het bijzonder had hij een zwak 

voor mussen en uilen. Dat Vos als mussenvriend én als groot poëzieliefhebber gevoe

lig was voor wat wel ‘het meest iconische mussengedicht uit de Nederlandse letteren’ 

is genoemd, Jan Hanlo’s De Mus, kan geen verbazing wekken. Dit zogenaamde klank

vers, bestaande uit het woord ‘tjielp’ in twintigvoud, werd door Vos bijna kalligrafisch 

overgeschreven. Met pen en penseel tekende hij er een op de tekst gerichte mus bij, 

met open snavel, om het getjilp gevisualiseerd hoorbaar te maken.
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Jacqueline Tellinga

Susie Hodge

Paperback met flappen | 15,5 ×22 cm

320 pagina’s met 250 illustraties in kleur

Nederlands/Engelse tekst

isbn 978 90 6868 783 5 | nur 648 

€ 24,95

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? Ruim vier 

van elke tien mensen zal midden deze eeuw alleen

wonend zijn. Alle reden om aan klein wonen aandacht 

te geven. In 2016 startte in Almere de BouwEXPO 

Tiny Housing met een ideeënprijsvraag. De winnaars 

bouwden zestien huisjes in Almere die allemaal  

bewoond zijn. Sommige zijn vrijstaand, andere zijn 

geschakeld dan wel gestapeld. De huisjes zijn een 

inspiratiebron voor klein wonen elders. Op lege  

plekken, als inbreiding, op daken of als volwaardige 

nieuwbouwbuurten. 

Gebonden flexicover | 13,8 × 21 cm

224 pagina’s met 150 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 732 3 | nur 640, 654 

Januari 2023

€ 17,95 

De kleine geschiedenis van de kunst is een 

nieuwe en innovatieve introductie in de 

wereld van de kunst. Het boek is helder 

opgebouwd en gaat in op 50 belangrijke 

kunstwerken, van de grot schilderingen in 

Lascaux tot hedendaagse installaties, en 

verbindt ze met kunst stromingen, thema’s 

en technieken.

‘De bijbel van het klein wonen.’ 

– Klein Wonen Magazine

Klein wonen | Small Homes
De kleine geschiedenis van de kunst 

12  kunst

3e druk

Ook verkrijgbaar:

De kleine geschiedenis van de moderne kunst

isbn 978 90 6868 805 4 | € 17,95

De kleine geschiedenis van de fotografie

isbn 978 90 6868 748 4 | € 17,95

weer leverbaar

wilde een woning ontwikkelen met een zo’n 
klein mogelijke voetafdruk. Twee parkeer-
plaatsen, 25 m2, was een mooi uitgangs-
punt. Uiteindelijk is Slim Fit zelfs nog kleiner 
geworden: het huisje heeft een voetprint 
van slechts 4,07 meter bij 4,07 meter. ‘Ik 
wilde een compacte woning ontwerpen 
waar wel een standaardformaat keuken en 
een normale bank in past. Ik moest dus wel 
de hoogte in, gelijkvloers was dit niet moge-
lijk geweest.’ Slim Fit heeft drie woonlagen, 
alle drie met een eigen woonfunctie. Op 
de begane grond vind je de keuken, op de 
eerste verdieping de woonkamer en op de 
tweede verdieping de slaap- en badkamer.

Hout
Wat meteen opvalt bij het betreden van 
Slim Fit zijn de ruimtelijkheid en het gebruik 
van hout. Rocha: ‘In een compact huis 
wil je rust creëren. Daarom besloot ik met 
slechts één soort materiaal te werken: hout. 

footprint. Two parking places, 25 m2, was a 
good point of departure. In the end, Slim Fit 
is even smaller: the house has a footprint of 
just 4.07 by 4.07 metres. ‘I wanted to de-
sign a compact house which could contain 
a standard kitchen and a normal sofa. So I 
had to build high, because one level wasn’t 
enough.’ Slim Fit has three fl oors, each with 
a function of its own. On the ground fl oor is 
the kitchen, on the fi rst fl oor the living room, 
and on the second fl oor the bedroom and 
bathroom.

Wood
What strikes you immediately upon entering 
Slim Fit is the spaciousness and use of 
wood. Rocha: ‘You need to create a sense 
of calm inside a compact house. That’s why 
I decided to work with just one material. 
To do that, I wanted to have normal fl oor 
heights and plenty of light. The Slim Fit 
prototype at BouwEXPO therefore has lots 

Slim Fit heeft
drie verdiepingen 
en past op twee 
parkeerplaatsen.

Slim Fit has three fl oors and fi ts on two parking places.

Daarnaast is ruimtelijkheid in een klein huis 
essentieel. Om dat te creëren streefde ik 
naar normale verdiepingshoogtes en veel 
licht. Het prototype van Slim Fit op de 
BouwEXPO heeft daarom veel ramen. Zo 
geven glazen schuifdeuren op de begane 
grond toegang tot de tuin en heeft de eer-
ste verdieping zelfs een verdiepingshoog 
raam voor maximale lichtinval.’ Het gebruik 
van hout voor zowel de constructie als de 
binnen- en buitenwandafwerking was een 
logische keuze: ‘Hout is slank. Ideaal dus 
voor een compacte woning. Als de wanden 
twee centimeter dikker waren geweest, had 
de trap niet in het huis gepast. Een trap 
moet voldoen aan allerlei veiligheidseisen 
die gesteld worden in het Bouwbesluit en 
neemt daardoor relatief veel ruimte in. De 
trap is daardoor bepalend geweest voor 
de afmetingen van Slim Fit.’ De houten 
trap is geïntegreerd in een boekenkast. De 
binnenwanden zijn afgewerkt met construc-

of windows. For example, glass sliding 
doors open to the garden and the fi rst fl oor 
even has a full-height window for maximum 
light incidence.’ The use of wood for both 
the structure and fi nishing inside and outside 
was a logical choice: ‘Wood is thin, so it’s 
ideal for a compact house. If the walls were 
two centimetres thicker, the stairs wouldn’t 
have fi t. A fl ight of stairs has to meet all 
sorts of safety requirements specifi ed by 
the Dutch Building Code, and it occupies 
a relatively large area because of that. As 
a result, the stairs determine the dimensions 
of Slim Fit.’ Here, the stairs are integrated 
with a bookcase. The interior walls are 
fi nished with structural wood. ‘These not 
only align with the identity of the house but 
also comply with the requirements of stabili-
ty and fi re protection. The facade is fi nished 
in sustainable Ayous, a type of wood that 
gradually turns grey and does not need to 
be treated.’ 

Slim Fit · Ana Rocha
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Paperback | 13,5 × 20 cm

240 pagina’s met 120 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 744 6 | nur 370, 520

Maart 2023

€ 17,95

Paperback | 13,5 × 20 cm

240 pagina’s met 120 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 865 8 | nur 370, 520

April 2023

€ 17,95

Mirjam de Winter

Fotografie Femke de Winter

Wie Rotterdam goed kent weet dat er meer is dan 

de bekende toeristische attracties. Mirjam de  

Winter treedt buiten de gebaande paden en wijst 

met charme en humor de weg naar 111 bijzondere 

plekken.

Deze derde druk is compleet bijgewerkt en bevat 

een groot aantal nieuwe plekken, waaronder de 

Floating Office in de Rijnhaven, het ’s avonds gratis 

te bezoeken Dak van het Depot en de Fenix Food 

Factory.

  

Gert-Jan Hospers

• De fraaiste wandel- en relaxplekken

• Bijzondere architectuur in stad en land

• In het voetspoor van bekende Tukkers

• Eten en drinken van Twentse grond

Twente biedt zoveel meer dan een prachtig land

schap en een gemoedelijke bevolking. Al eens een 

broodje hagelslag gegeten bij Frans op den Bult in 

Deurningen? Een teambuildingsworkshop gevolgd 

bij de Schaapskudde Haaksbergen? De paal

woningen in de Hengelose wijk Kasbah bekeken?  

De geboorteplek van kunstschilder Jongkind in  

Lattrop bezocht? Een deel van het Wereldtijdpad in 

Rijssen gewandeld? Of tot rust gekomen in de  

Kloostergaarde in Zenderen? 

GertJan Hospers wijst de weg naar 111 verras sen

de plekken in Twente. Hij geeft insidertips en laat 

de veelzijdigheid van de regio tussen Regge en 

Dinkel zien. Twente biedt zoveel meer!

111 PLEKKEN IN ROTTERDAM  
DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN

111 PLEKKEN IN TWENTE  
DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN

68

30__  Feyenoordvak Zuider
begraafplaats 
Clubtrouw tot in de dood 

Begraven worden onder de grasmat van De Kuip? Het klinkt vreemd, 
maar in RotterdamZuid kan het gewoon. In 2014 is 320  vierkante 
meter gras uit het speelveld in De Kuip gestoken, om er op de  
Zuiderbegraafplaats een apart vak voor Feyenoordfans van te maken. 
Een deel ervan is gebruikt voor een strooiveld, in de ovale vorm van De 
Kuip inclusief een middenstip. Hoewel het een hele klus was om het 
gras te vervoeren en de mat opnieuw te leggen, is een Feyenoordgraf 
niet duurder dan een regulier graf. En diehard fans kunnen zelfs kie
zen voor een complete Feyenoorduitvaart, met een kist in Feyenoord 
design, een ererondje rond de Kuip en met de spelersbus als volg auto 
in de rouwstoet. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt, want ner
gens zit de clubliefde zo diep als bij Rotterdamse Feyenoordfans. Dat 
bleek maar weer eens tijdens het landskampioenschap in mei 2017, 
toen ruim 150.000 uitzinnige fans feest vierden op de Coolsingel. 

De Zuiderbegraafplaats is vlak voor de oorlog aangelegd en op 
de dag na het bombardement vervroegd in gebruik genomen. Op de 
begraafplaats zijn in de loop der jaren aparte vakken gemaakt voor 
andere culturen. Sinds 1971 is er een islamitische begraafplaats waar 
overledenen met hun gezicht richting Mekka worden begraven. Ook 
zijn er vakken voor soennieten, Pakistaanse hindoes, Javaanse oost en 
westbidders en een apart gedeelte voor Chinezen. 

In het Chinese vak zijn de graven rond in plaats van vierkant, om
dat geesten zich zouden kunnen verschuilen in de hoeken. Om de
zelfde reden staan er in en om het vak geen bomen of struiken. De 
Chinese gemeenschap heeft er zelf een Chinese pagode laten bouwen, 
een boeddhistische tempel in de vorm van een poort die toegang geeft 
tot de begraafplaats. Er is plek voor 132 doden. Ook Chinezen van 
buiten Rotterdam mogen in vak 32 begraven worden. 

Adres Slinge 50, 3084 EB Rotterdam (Zuid) | OV Bus 70, halte Zuiderbegraafplaats | 
Openingstijden maza 816 uur, zo 1020 uur | Tip Begraafplaats Crooswijk in Rotter
damNoord is de allermooiste van Rotterdam, met veel erevelden en monumenten voor 
oorlogsslachtoffers en verzetsstrijders.  
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90__  Strandje Heijplaat 
Zonnebaden in de haven 

Voor een dagje strand gaan de meeste Rotterdammers naar Hoek 
van Holland, zo’n 25 kilometer verderop. Maar voor wie niet zo 
ver wil rijden, is er midden in de Rotterdamse haven ook een klein, 
maar mooi zandstrandje op de zuidoever van de Nieuwe Maas. Het 
langgerekte strandje maakt onderdeel uit van het voormalige qua-
rantaineterrein, een zes hectare groot schiereilandje bij Heijplaat 
waar sinds begin jaren tachtig kunstenaars wonen en werken. 

De 'Quarantaine-Inrichting Beneden Heijplaat' werd tussen 
1928 en 1934 gebouwd als werkgelegenheidsproject en was be-
doeld voor het afzonderen van zeelieden die besmet waren met 
een tropische ziekte. De elf gebouwen op het terrein deden dienst 
als mortuarium, isolatiebarak, zusterhuis, ontsmettingsruimte en 
chloorhuisje. Omdat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van de 
quarantaine-inrichting, werd het complex eind jaren dertig inge-
richt als opvangkamp voor joodse vluchtelingen uit Duitsland en 
Oostenrijk. Ook werden er repatrianten uit Nederlands-Indië on-
dergebracht, die besmet waren met pokken. De gebouwen zijn al 
meerdere keren met sloop bedreigd, maar in 2008 werd het bijzon-
dere complex aangemerkt als rijksmonument. 

Sinds begin jaren tachtig wordt het terrein bewoond door kun-
stenaars en creatieve ondernemers. Zij kregen toestemming voor 
het tijdelijk gebruik van de leegstaande gebouwen als woon- en 
werkplek. De gemeente heeft in 2015 honderd miljoen euro uitge-
trokken voor herontwikkeling van het gebied, waarvoor de kunste-
naars voor 2025 het terrein moeten verlaten.

Een klein pad langs een van de hoofdgebouwen (het is even 
zoeken) leidt naar het strandje. Op warme dagen zijn het vooral de 
bewoners van het naastgelegen Heijplaat die hier komen zonneba-
den. Zwemmen is verboden vanwege de sterke stroming en de pas-
serende scheepvaart, maar daar hebben de Rotterdammers lak aan.

  
Adres Quarantaineweg 1, 3089 KP Rotterdam (Zuid), www.heijplaat.com | OV Bus 68, 
halte RDM Campus, dan nog 15-20 minuten lopen | Tip Tuindorp Heijplaat en voormalige 
RDM-terrein (zie ook pagina 146).  

3e druk
met nieuwe
plekken & 

tips

Gert-Jan Hospers (1974) is hoogleraar sociale geografie en 

komt voor zijn werk in tal van Europese steden en regio’s. 

Maar zijn thuisbasis blijft Twente. Fietsend en wandelend 

ontdekt hij telkens weer nieuwe plekken in de regio waar hij 

met zoveel plezier woont.
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Gedetailleerde kaarten van Amsterdam    

Marc Hameleers

Gebonden uitgave | 24,8 × 33,5 cm

288 pagina’s met 250 kleurillustraties

isbn 978 90 6868 686 9

Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703    

Marc Hameleers | Anne van Noord

Gebonden uitgave | 24,8 × 33,5 cm

224 pagina’s met 200 kleurillustraties

isbn 978 90 6868 773 6

speciale aanbieding
Vanaf 1 februari 2023 van € 59,50 voor € 19,95

speciale aanbieding
Vanaf 1 februari 2023 van € 39,90 voor € 12,95

Aanbiedingscondities

• Vanaf 3 exemplaren 44%

• Vanaf 6 exemplaren 46%

• Vanaf 10 exemplaren 48%

Aanbiedingscondities

• Vanaf 3 exemplaren 44%

• Vanaf 6 exemplaren 46%

• Vanaf 10 exemplaren 48%

Dit boek behandelt de kaarten van Amsterdam 

van de zestiende tot eind twintigste eeuw, 

waarbij de afzonderlijke percelen met daarop 

onder meer huizen, tramrails en zelfs straat

meubilair te zien zijn. Belangrijk naslagwerk 

voor het historisch onderzoek over Amsterdam. 

Zevenhonderd handgetekende kaarten tonen 

het landbezit van onder andere het Burger

weeshuis, het SintPietersgasthuis en het 

Leprozenhuis. We zien naast Amsterdam, over 

de hele provincie NoordHolland dorpen en 

kerken, waterlopen en oeverbebouwing,  

bruggen, begraafplaatsen, bastions, molens, 

poorten, herbergen etc.



recente successen

Everhart Korthals Altes en Bram Vannieuwenhuyze

Gebonden uitgave | 25 × 35 cm

576 pagina’s met 1.100 illustraties

isbn 978 90 6868 850 4 | € 99,50

Nederland op zijn mooist
De achttiendeeeuwse Republiek in kaart en beeld 

‘Een monumentaal boek voor liefhebbers van de historische 

topografie en van de achttiende eeuw, maar ook een belang-

rijke en vernieuwende bijdrage aan de geschiedenis van het 

topografisch-historische boek.’ 

– Henk Slechte in De Boekenwereld

Michael Blann, voormalig profrenner 
en nu professioneel fotograaf, heeft meer 
dan zestig cols in Europa vastgelegd 
vanuit het perspectief van de wielrenner. 
Zijn adembenemende landschapsfoto’s 
worden gecombineerd met persoonlijke 
herinneringen van grote vedetten uit 
de wielerwereld.
 
 • 256 pagina’s
 • 200 paginagrote foto’s in kleur
 • Gebonden in groot formaat
 • ISBN 978 90 77699 18 8
 • € 34,95

5e druk!

Iconisch fotoboek voor de wielerfanaat

60 cols waaronder:

Alpe d’Huez
Col d’Aubisque
Col de la Bonnette
Col de la Croix de Fer
Col du Galibier 
de Gavia
Col du Glandon
Col d’Izoard
Col de Joux Plane
Col de la Madeleine
Col de Peyresourde
Passo del Mortirolo 
de Stelvio 
de Teide
Col du Télegraphe
Col du Tourmalet
Mont Ventoux



 ‘Knap werk van een wilde denker, die 
zowel alar merend als enthousiasmerend 
schrijft over de stand en de toekomst 
van ons landschap.’
 tommy wieringa

 ‘Ik las het mooie essay van Floris Alkemade 
over de toekomst van Nederland. Dat is 
verplichte lectuur voor iedereen die zich 
zorgen maakt over het publieke domein.’
 paul scheffer — nrc Handelsblad

www.thoth.nl

de toekomst
van nederland

De kunst van richting
te veranderen

—

Floris Alkemade
rijksbouwmeester

Nederland staat voor een aantal complexe vraag-
stukken. De klimaatverandering, de vergrijzende 
samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, 
het nijpende tekort aan woningen en de verduur-
zaming van de landbouw. Als rijksbouwmeester is 
Floris Alkemade direct betrokken bij studies die 
zich richten op de toekomst van Nederland. In dit 
boek beschouwt hij in het licht van de grote vragen 
die op ons afkomen het belang en de aard van de 
achterliggende culturele thema’s.
 Nederland neemt ten opzichte van de globale 
vragen een unieke positie in, waarbij de noodzaak 
om te veranderen in essentie een sociaal-maatschap-
pelijke vraag is. De auteur betoogt dat onze heden-
daagse welvaart zo’n onvoorstelbare vlucht heeft 
genomen dat iedere verandering allereerst als een 
bedreiging wordt ervaren. Juist nu zal het vermogen 
om van richting te veranderen aan gesproken moeten 
worden.
  De krachtigste motor voor verandering is het 
oproepen van verlangen naar verandering. Verbeel-
dingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld 
bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met onze ver-
halen vormen we de wereld.

Floris Alkemade (1961) is 
architect en stedelijk ontwerper. 
Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas 
aan de TU Delft was hij 18 jaar lang 
verbonden aan het bureau OMA . 
Hij trad op 1 september 2015 aan 
als rijksbouwmeester. € 16,95

De toekomst van Nederland
De kunst van richting te veranderen

7e druk

Paperback | 14,4 × 20 cm

128 pagina’s met 100 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 717 0

€ 15,95

isbn 978 90 6868 786 6 | € 15,95 isbn 978 90 6868 725 5 | € 15,95

De absolute bestseller in de LEES DITserie!

Aan de hand van iconische foto’s van topfotografen 

worden stap voor stap de grondbeginselen van 

compositie, belichting, licht, lenzen en de kunst 

van het kijken uitgelegd, zonder je te overladen  

met technische vaktaal.

LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S  
WILT MAKEN

Ook verkrijgbaar:

Henry Carroll

13e druk



22  gepubliceerde titels

gepubliceerde titels   fonds kunst (selectie)

John Constable
C. Shields | P. Bower | M. Plomp | T. van Druten
Paperback met flappen | 22 × 27,5 cm  
208 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 818 4 | € 24,95 (Nederlands)
isbn 978 90 6868 819 1 | € 24,95 (Engels)

Van Rysselberghe – Schilder van de zon
Ronald Feltkamp
Paperback | 22 × 28 cm
96 p. | 100 kleurill.
isbn 978 90 6868 804 7 | € 18,95          

Amsterdam in aquarel en pastel 1860-1925
J.F. Heijbroek
Gebonden uitgave en paperback | 23 × 28 cm
176 p. |  200 kleurill.
isbn 978 90 6868 825 2 | € 24,95 (paperback)
isbn 978 90 6868 824 5 | € 32,50 (gebonden)          

In the Picture – Kunstenaarsportretten 
Nienke Bakker | Lisa Smit | Joost van der Hoeven e.a. 
Paperback met flappen | 17 × 24 cm 
208 p. | 120 kleurill.
isbn 978 90 6868 803 0 | € 24,95  
isbn 978 90 6868 802 3 | € 24,95 (Engelse editie)

Willem Bastiaan Tholen – Een gelukkige natuur
M. Jooren | G. Luijten | R. van den Dool e.a. 
Gebonden uitgave en paperback | 24 × 28 cm
320 p. | 380 kleurill.
isbn 978 90 6868 793 4 | € 29,95 (paperback)
isbn 978 90 6868 792 7 | € 39,95 (gebonden)

Charles Donker – Altijd kijken
J.P. Filedt Kok | G. Luijten | G. van de Wal
Gebonden uitgave | 30 × 24 cm
224 p. | 200 kleurill.
isbn 978 90 6868 851 1 | € 34,50

Peter Vos 333 Vogels
J.P. Filedt Kok | G. Luijten | S. Woldhek
Twee paperbacks in kartonnen hoes | 11,5 × 19,5 cm
384 p. | 350 kleurill.
isbn 978 90 6868 845 0 (Ned.) | € 44,95 
isbn 978 90 6868 846 7 (Eng.) | € 44,95 

gepubliceerde titels    fonds kunst, design & kinderboeken  (selectie)

gepubliceerde titels  23

Het beste verbeterboek – Architectuurherstel als 
cultureel ambacht
Marloes van Haaren | Marinus Oostenbrink 
Gebonden uitgave | 23,5 × 27 cm
144 p. | 110 ill. (grotendeels kleur)
isbn 978 90 6868 463 6 | € 29,90

Onzichtbaar Amsterdam – De ingenieurs van de stad
Jaap Huisman | Luuk Kramer 
Gebonden uitgave | 24,5 × 30,5 cm
224 p. | 225 kleurill. 
isbn 978 90 6868 461 2 | € 34,90

Pierre de Doolhofdetective – Op zoek naar de  
gestolen doolhofsteen 
Hiro Kamigaki & IC4DESIGN
Gebonden uitgave | 26 × 35 cm
36 p. | 17 grote kleurill.
isbn 978 90 6868 675 3 | € 17,95

LEES DIT ALS JE TEKENINGEN  
VAN MENSEN WILT MAKEN 
Selwyn Leamy
Paperback | 18 × 24 cm
128 p. | 200 ill. (kleur en zw/w)
isbn 978 90 6868 791 0 | € 17,95 

Rietveld meubels om zelf te maken
Johannes Niemeijer | Peter Drijver 
Paperback | 20 × 24,5 cm
128 p. | 200 ill. (kleur en zw/w)
isbn 978 90 6868 280 9 | € 24,95

150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches
Arjan den Boer
Gebonden uitgave | 24,8 × 34,5 cm
304 p. | 400 kleurill.
isbn 978 90 6868 830 6 | € 79,50

De kleine geschiedenis van de kunst 
Susie Hodge 
Gebonden flexicover | 13,8 × 21 cm
224 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 732 3 | € 17,95

De kleine geschiedenis van de moderne kunst 
Susie Hodge 
Gebonden flexicover | 13,8 × 21 cm
224 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 805 4 | € 17,95

Willem van de Velde & Zoon
Jeroen van der Vliet
Gebonden uitgave en paperback | 23 × 28 cm
176 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 843 6 | € 24,95 (paperback) 
isbn 978 90 6868 841 2 | € 29,95 (gebonden)

Op ’t duin – 100 duingedichten en 100 duingezichten
N. Matsier | H. Goudswaard | B. Bakker
Paperback met flappen | 17 × 22 cm
264 p. | 120 kleurill.
isbn 978 90 6868 666 1 | € 24,95

Kunstenaars over kunst – Hoe ze kijken, denken en 
creëren
Holly Black
Paperback | 14,4 × 20 cm
128 p. | 50 kleurill.
isbn 978 90 6868 839 9 | € 16,95

Weer en wind – 100 gedichten en 100 gezichten
B. Bakker | H. Goudswaard | N. Matsier
Paperback met flappen | 17 × 22 cm
240 p. | 110 kleurill.
isbn 978 90 6868 798 9 | € 24,95

Mooi boek die bijbel! – Het Oude testament en het 
Nieuwe zoals gelezen door Nicolaas Matsier
Paperback met flappen | 16 × 23 cm
512 p. | 100 kleurill.
isbn 978 90 6868 855 9 | € 29,95 (na 1223 € 34,95)



24  gepubliceerde titels

gepubliceerde titels   fonds geschiedenis & fotografie  (selectie)

De grootste fotografen 
Roberto Koch
Gebonden uitgave | 19 × 26,6 cm
448 p. | 440 ill. (kleur en zw/w)
isbn 978 90 77699 16 4 | € 34,99

LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN 
Henry Carroll
Paperback | 14,4 × 20 cm
128 p. | 100 kleurill.
isbn 978 90 6868 717 0 | € 15,95

LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S VAN PLEKKEN  
WILT MAKEN  
Henry Carroll
Paperback | 14,4 × 20 cm
128 p. | 100 kleurill.
isbn 978 90 6868 725 5 | € 15,95

LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S VAN MENSEN  
WILT MAKEN  
Henry Carroll
Paperback | 14,4 × 20 cm
128 p. | 100 kleurill.
isbn 978 90 6868 786 6 | € 15,95

De kleine geschiedenis van Rotterdam
Paul van de Laar
Gebonden uitgave | 13 × 20,5 cm
144 p. | 50 kleurill.
isbn 978 90 6868 835 1 | € 16,95 

De kleine geschiedenis van de fotografie
Ian Haydn Smith
Gebonden flexicover | 13,8 × 21 cm
224 p. | 160 kleurill.
isbn 978 90 6868 748 4 | € 17,95 

Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland
Marloes Wellenberg | Ad van der Zee
Gebonden uitgave | 24,8 × 34,5 cm
192 p. | 200 kleurill.
isbn 978 90 6868 817 7 | € 34,95
 

Nederland op zijn mooist – De achttiende-eeuwse 
Republiek in kaart en beeld
Everhard Korthals Altes | Bram Vannieuwenhuyze
Gebonden uitgave | 24,8 × 34,5 cm
544 p. | 1.050 kleurill.
isbn 978 90 6868 850 4 | € 99,50
 

COLS – De mooiste beklimmingen in Europa 
Michael Blann
Gebonden uitgave | 30,5 × 22,5 cm 
256 p. | 175 kleurill.
isbn 978 90 77699 18 8 | € 34,95
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gepubliceerde titels           fonds architectuur en stedenbouw (selectie)

Atlas of the Dutch Urban Landscape – A Millennium 
of Spatial Development 
Reinout Rutte | Jaap Evert Abrahamse
Gebonden uitgave | 24,8 × 34,5 cm
304 p. | 575 kleurill.
isbn 9778 6868 690 6 | € 69,50

SuperWest 2000-2021 – Vernieuwing van de 
Amsterdamse tuinsteden
Maurits de Hoog | Anouk de Wit
Paperback met flappen | 17 × 22 cm
288 p. | 350 kleurill.
isbn 978 90 6868 849 8 | € 24,95

De toekomst van Nederland – De kunst van richting 
te veranderen
Floris Alkemade
Gebonden uitgave | 13 × 20,5 cm
144 p. | 45 kleurill.
isbn 978 90 6868 807 8 | € 16,95

Stedenatlas Jacob van Deventer – 226 Stadsplatte-
gronden uit 1545-1575 – Schakels tussen verleden en heden
Reinout Rutte | Bram Vannieuwenhuyze
Gebonden uitgave | 28 × 34,5 cm
516 p. | 1.500 kleurill.
isbn 978 90 77699 17 1 | € 119,50

A Millennium of Amsterdam – Spatial History of  
a Marvellous City
Fred Feddes
Gebonden uitgave | 17 × 24 cm
368 p. | 250 kleurill.
isbn 978 90 6868 595 4 | € 29,90

1000 jaar Amsterdam – Ruimtelijke geschiedenis van 
een wonderbaarlijke stad
Fred Feddes
Gebonden uitgave | 17 × 24 cm
368 p. | 250 kleurill.
isbn 978 90 6868 530 5 | € 29,90

Klein wonen | Small Homes – The Making of 
BouwEXPO Tiny Housing in Almere
Jacqueline Tellinga
Paperback | 15,5 × 22 cm
320 p. | 250 kleurill.
isbn 978 90 6868 783 5 | € 24,95

Opening Cities – Migrants in urban space
Lena Knappers
Paperback | 17 × 24 cm
240 p. | 225 kleurill.
isbn 978 90 6868 853 5 | € 24,95 

Amsterdam Architecture– A Guide
Guus Kemme | Gaston Bekkers 
Gebonden uitgave | 13,5 × 22 cm
272 p. | 450 kleurill.
isbn 978 90 6868 562 6 | € 29,90
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Robert Declerck | Dirk Heyndrickx
isbn 978 90 6868 779 8 | € 17,95

GertJan Hospers
isbn 978 90 6868 865 8 | € 17,95

Maarten Boersema 
isbn 978 90 6868 747 7 | € 17,95

Frits Baarda 
isbn 978 90 6868 678 4 | € 17,95

Bas van Lier 
isbn 978 90 6868 677 7 | € 17,95

John Reinhard | Marleen Tutenel 
isbn 978 90 6868 806 1 | € 17,95

Andrew Groeneveld | Bart Speleers 
isbn 978 90 6868 777 4 | € 17,95

Andrew Groeneveld 
isbn 978 90 6868 754 5 | € 17,95

Mirjam de Winter | Femke de Winter 
isbn 978 90 6868 744 6 | € 17,95

Dick Vos 
isbn 978 90 6868 778 1 | € 17,95

Theo van Oeffelt
isbn 978 90 6868 780 4 | € 17,95

Tal Maes 
isbn 978 90 6868 735 4 | € 17,95

Bas van Lier | Michaël Ferron 
isbn 978 90 6868 811 5 | € 17,95

Friso Schotanus | Sjoerd Litjens
isbn 978 90 6868 814 6 | € 17,95

Jan Kuipers | Heleen Dekker 
isbn 978 90 6868 680 7 | € 17,95

Henny van der Eng | Fenna Riethof 
isbn 978 90 6868 705 7 | € 17,95

Historical Atlas of Antwerp – Between Aspiration  
and Achievement
Van Damme | Greefs | Soens | Jongepier 
Paperback met flappen | 24,5 × 33 cm
80 p. | 175 kleurill.
isbn 978 90 6868 836 8 | € 29,95

Historical Atlas of Eindhoven – From a small market 
town to the centre of the Brainport region
J. Abrahamse | G. van Hooff | W. Uitterhoeve
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
96 p. | 175 kleurill.
isbn 978 90 6868 832 0 | € 29,95

Historical Atlas of Amsterdam
– A metropolis in maps, 1200-2025
Jaap Evert Abrahamse | Reinout Rutte
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 848 1 | € 29,95

Nieuwe historische atlas van Amsterdam  
– Een wereldstad in zestig kaarten 1200-2025
Jaap Evert Abrahamse | Reinout Rutte
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p. | 150 kleurill.
isbn 978 90 6868 840 5 | € 29,95

Historische atlas van Amersfoort  
– Middelpunt van Nederland
Jaap Evert Abrahamse
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p. | 175 kleurill.
isbn 978 94 6004 447 2 | € 29,95

Historische atlas van Delft  
– Stad van ambacht en techniek
Stef van der Gaag
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p. | 175 kleurill.
isbn 978 94 6004 209 6 | € 29,95

Nieuwe historische atlas van Nijmegen  
– 2000 jaar stad aan de Waal
W. Uitterhoeve | B. Gunterman | R. Abma
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p.| 175 kleurill.
isbn 978 94 6004 344 4 | € 29,95

Historische atlas van Antwerpen – Stad van  
droom en daad
Van Damme | Greefs | Soens | Jongepier 
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
80 p. | 175 kleurill.
isbn 978 94 6004 834 4 | € 29,95

Historische atlas van Eindhoven – Van Brabants  
marktstadje tot centrum van de Brainport-regio
J. Abrahamse | G. van Hooff | W. Uitterhoeve
Gebonden uitgave | 24,5 × 33 cm
96 p. | 175 kleurill.
isbn 978 90 6868 829 0 | € 29,95
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fonds en bestellijst         
Alle boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en te zien op onze website. Er kan ook rechtstreeks – schriftelijk, telefonisch of per 
email – bij de uitgever worden besteld. Bestellingen van boeken die nog niet verschenen zijn, worden in nota gehouden en direct 
na verschijnen toegezonden. Vóór elke titel staan de laatste vier cijfers van het isbn van de betreffende uitgave vermeld; het  eerste 
deel van het isbnummer is voor alle uit gaven van Uitgeverij THOTH 978 90 6868. De in rood gedrukte titels verschijnen in de loop 
van het voorjaar 2023.

   KUNST EN DESIGN

ex.  isbn

... 845 0   Peter Vos 333 Vogels Filedt Kok/Luijten/Woldhek € 44,95

... 830 6  150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches Arjan den Boer € 79,50

... 787 3   Achter de voorstelling ontstaat het schilderij – Marian Plug. Schilderijen en werk op papier Gijsbert van der Wal € 25,00 

... 647 0   ‘Als je het een beroep kunt noemen’ – Gesprekken met Bernard Haitink over zestig jaar dirigeren Niek Nelissen € 22,50

... 825 2   Amsterdam in aquarel en pastel 18601925  J.F. Heijbroek € 24,95 (paperback) 

... 824 5   Amsterdam in aquarel en pastel 18601925  J.F. Heijbroek € 32,50 (gebonden uitgave)

... 864 1  Choosing Vincent – From Family Inheritance to Van Gogh Museum Luijten/Smit e.a. € 24,95

... 818 4   John Constable Shields/Van Druten/Plomp € 24,95

... 819 1   John Constable Shields/Van Druten/Plomp € 24,95

... 851 1   Charles Donker. Altijd kijken – Etsen, tekeningen en aquarellen Filedt Kok/Luijten/Van der Wal € 34,50

… 821 4   Dordrechts Museum – Kijken naar zes eeuwen schilderkunst Liesbeth van Noortwijk € 24,95

… 822 1   The Dordrecht Museum – Looking at Six Centuries of Painting Liesbeth van Noortwijk € 24,95 

... 742 2   The Dutch in Paris 17891914 Mayken Jonkman e.a. € 29,90 

... 692 0  Vincent van Gogh 400 dagen in Amsterdam Nienke Denekamp € 14,95 

... 803 0   In the Picture – Kunstenaarsportretten Bakker/Smit/Van Zeil € 24,95

... 802 3   In the Picture – Portraying the Artist Bakker/Smit/Van Zeil € 24,95

... 743 9  Jongkind & vrienden – Monet, Boudin, Daubigny en anderen Sillevis/Van Noortwijk e.a. € 24,95

... 863 4   Kiezen voor Vincent – Van familieverzameling tot Van Gogh Museum Luijten/Smit e.a. € 24,95 

... 732 3   De kleine geschiedenis van de kunst Susie Hodge € 17,95 

... 805 4   De kleine geschiedenis van de moderne kunst Susie Hodge € 17,95

... 788 0   Kunst op Nederlandse stations Van Grinsven|Van Weelden|Schaap € 24,95 

... 684 5   Het Kunstspel Cahill/Sommer € 9,95

... 839 9   Kunstenaars over kunst – Hoe ze kijken, denken & creëren Holly Black € 16,95 

... 791 0   LEES DIT ALS JE TEKENINGEN VAN MENSEN WILT MAKEN Selwyn Leamy € 17,95 

... 760 6  Leonardo da Vinci – Sprekende gezichten Kwakkelstein/Plomp € 24,95 

... 767 5   Leonardo da Vinci – The Language of Faces Kwakkelstein/Plomp € 24,95 

… 551 0   Frits Lugt 18841970 – Leven voor de kunst  J.F. Heijbroek € 39,90 

... 592 3   Frits Lugt 18841970 – Living for Art  J.F. Heijbroek € 44,50

... 862 7   ‘Onbenul! Dit is poëzie’ – De getekende en geschreven gedichten van Peter Vos Eddy de Jongh € 19,95 

... 666 1   Op ’t duin – 100 duingedichten en 100 duingezichten Matsier/Goudswaard/Bakker € 24,95 

... 588 6   Penseelprinsessen & broodschilderessen – Vrouwen in de beeldende kunst 18081913 Hanna Klarenbeek € 29,50  

... 280 9   Rietveld meubels om zelf te maken Niemeijer/Drijver € 24,95

... 804 7   Van Rysselberghe – Schilder van de zon Ronald Feltkamp € 18,95 

... 650 0   Tandheelkunde in de prentkunst – 275 prenten in 100 taferelen Dr. G.J. Schade € 69,50

... 793 4 Willem Bastiaan Tholen – Een gelukkige natuur Marieke Jooren e.a. € 29,95 (paperback)

... 792 7  Willem Bastiaan Tholen – Een gelukkige natuur Marieke Jooren e.a. € 39,95 (gebonden uitgave)

... 841 2  Willem van de Velde & Zoon Jeroen van der Vliet € 29,95 (gebonden uitgave)

... 843 6  Willem van de Velde & Zoon Jeroen van der Vliet € 24,95 (paperback)

... 697 5  Waar is Warhol? Ingram/Rae € 12,95

... 798 9  Weer en wind – 100 gedichten en 100 gezichten Bakker/Goudswaard/Matsier € 24,95

 

 

 KLEURBOEKEN VOOR VOLWASSENEN

ex.  isbn

... 718 7  Kunstatelier – Meesterwerken om zelf in te kleuren € 10,90

... 657 9  Het Tattoo Kleurboek – 100 ontwerpen Megamunden € 14,95

 KINDERBOEKEN EN LITERATUUR

ex.  isbn

... 728 6  Naar de bodem van de zee – Het langste kleurboek ter wereld Sarah Yoon € 9,95

... 696 8  Naar de maan – Het langste kleurboek ter wereld Sarah Yoon € 9,95

... 758 3  Olifanten op reis – Zoek de olifanten & ontdek de wereld Guillaume Cornet € 16,95

... 675 3  Pierre de Doolhofdetective – Op zoek naar de gestolen Doolhofsteen Kamigaki/IC4DESIGN € 17,95

... 566 4  Pieter Nouwen verzameld Pieter Nouwen € 9,90

... 499 5  Waar ik ook ben, ik draag mijn weiland mee – Het Groene Hart in 654 gedichten Henk Kooijman € 24,50

 GESCHIEDENIS

ex.  isbn

... 817 7  Atlas van de trekvaarten in ZuidHolland Wellenberg/Van der Zee € 34,95

... 653 1  Atlas van de watersnood 1953 – Waar de dijken braken Koos Hage € 29,90

... 797 2  Dordrecht 366 dagen Van Bladel/De Bruijn/Koole/Nieuwold € 24,95

... 859 7  De Echte Rotterdammer komt van buiten – Rotterdam migratiestad 16002022 Van de Laar/Scholten € 22,50

... 823 8  Eens zullen ze ons gelijk geven – De juridische strijd tegen kernwapens in Nederland Stelling/Van Velsen € 19,95

... 686 9  Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam Marc Hameleers € 59,50 (vanaf 1 februari 2023 € 19,95) 

... 610 4  Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d. – Alles wat je als exdienstplichtige moet weten Hegener/Oosterboer € 15,00

... 860 3  Historische atlas van Nederland – Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht Reinout Rutte € 29,95 (na drie maanden € 34,95)

... 773 6  Kaartboeken van Amsterdam 15591703 Hameleers/Van Noord € 39,90 (vanaf 1 februari 2023 € 12,95)

... 835 1 Een kleine geschiedenis van Rotterdam Paul van de Laar € 16,95

... 661 6 De Koekenfabriek – Honderd jaar lijnolie uit Oudewater Otto Beaujon € 19,95

... 861 0  The Making of the Netherlands – Landscape, Cities and Architecture Reinout Rutte € 34,95

... 850 4  Nederland op zijn mooist – De achttiendeeeuwse Republiek in kaart en beeld Korthals Altes/Vannieuwenhuyze € 99,50 

... 831 3 Stemmen uit mijn straat  – Dordrecht in coronatijd Frits Baarda € 15,00

... 762 0  Viglius van Aytta – Friese Europeaan avant la lettre Kees Sluys € 14,95

 FOTOGRAFIE

ex.  isbn

978 90 77699 18 8 COLS – De mooiste beklimmingen in Europa Michael Blann € 34,95

978 90 77699 16 4 De grootste fotografen Roberto Koch e.a. € 34,99

... 748 4  De kleine geschiedenis van de fotografie Ian Haydn Smith € 17,95

... 799 6  LEES DIT ALS JE BEROEMD WILT WORDEN OP YOUTUBE Will Eagle € 15,95 

... 717 0   LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN Henry Carroll € 15,95

... 786 6  LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S VAN MENSEN WILT MAKEN Henry Carroll € 15,95

... 725 5  LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S VAN PLEKKEN WILT MAKEN Henry Carroll € 15,95

... 789 7  Modern Perspectives – Foto en Film Amsterdam 19201940 Anneke van Veen € 29,95

... 703 3   Jacob Olie – fotograaf van Amsterdam Peter-Paul de Baar € 8,95
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  (LANDSCHAPS)ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

ex.  isbn

... 530 5   1000 jaar Amsterdam – Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad Fred Feddes € 29,90

... 562 6   Amsterdam Architecture – A Guide Kemme/Bekkers € 29,90

… 559 6   Amsterdam Architectuur – Een gids Kemme/Bekkers € 12,95

... 604 3   Amsterdams Werelderfgoed – De grachtengordel na 400 jaar Slooff/Abrahamse e.a. € 17,50

... 781 1   Het Amsterdamse Bos – Een geschiedenis Dupon/Van der Werf  € 15,00

... 782 8   The Amsterdamse Bos – A biography of an urban forest Dupon/Van der Werf  € 15,00

... 261 8    Architectuur en gebruikswaarde – Programmeren, ontwerpen en evalueren van gebouwen Van der Voordt/Van Wegen € 24,90

... 690 6   Atlas of the Dutch Urban Landscape – A Millennium of Spatial Development Rutte/Abrahamse € 69,50

... 723 1   Bollenburg – Het huis van Oldenbarnevelt Jojanneke Clarijs € 17,95 

... 624 1   Cornelis van Eesteren – Ontmoeting met de avantgarde 19141929 Sandra Guarda € 15,00 

... 625 8   Cornelis van Eesteren – Meeting the avantgarde 19141929 Sandra Guarda € 15,00 

... 828 3   Fietsparkeren op stations – 20 jaar ontwikkeling, ontwerp en realisatie Piersma/Ritzema € 29,95  

... 639 5   Goed Wonen – Een kwestie van opvoeden Ietswaart/De Vreeze/De Wit € 15,00 

... 766 8   De groene horizon – Vijftig jaar bouwen aan het landschap van de Flevopolder Horlings/Blom e.a. € 29,95 

... 485 8   Handboek Veilig Ontwerp en Beheer – Sociale veiligheid in buitenruimten, gebouwen en woningen Ita Luten e.a. € 29,90 

... 857 3   Huis Nolet – Bouwkunst als ambitie Van den Ende/Van der Heiden e.a. € 34,95 

... 645 6   Het huis op de Brink Van den Ende/Harmanni/Povée € 24,50 

... 722 4   ‘Jongens, maak het maar mooi’ – Stadsontwikkelaar en ambtenaar in Amsterdam 19631986 Max van den Berg € 22,50 

... 783 5   Klein wonen / Small Homes – The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere Jacqueline Tellinga € 24,95 

... 733 0   Lab Amsterdam – What can we learn from urban fieldlabs? Stan Majoor e.a. € 19,95 

... 736 1   Laboratorium Amsterdam – Wat kunnen we leren van stedelijke fieldlabs? Stan Majoor e.a. € 19,95 

... 595 4   A Millennium of Amsterdam – Spatial History of a Marvellous City Fred Feddes € 29,90 

... 716 3   De nieuwe grachtengordel – De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam Marinke Steenhuis e.a. € 17,90 

... 853 5   Opening cities – Migrants in urban space Lena Knappers € 24,95 

... 658 6   Privacyscript – De invloed van architectuur op sociale interactie in woongebouwen Van de Wal/Van Dorst e.a. € 26,50 

... 774 3   Productive Amsterdam – Space for a new Economy Woodroffe/Shah € 22,50 

... 826 9   Rietveldprijs 2020 Den Boer/Hendriks € 9,95 

... 858 0   Rietveldprijs 2022 Den Boer/Hendriks € 9,95 

978 90 77699 17 1 Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit 15451575 – Schakels tussen heden en verleden   

  Rutte/Vannieuwenhuyze € 119,50   

... 849 8   SuperWest 20002021 – Vernieuwing van de Amsterdamse tuinsteden De Hoog/De Wit € 24,95 

... 807 8   De toekomst van Nederland – De kunst van richting te veranderen Floris Alkemade € 16,95 

... 712 5   David Zuiderhoek 19111993 – Componist van de ruimte Cramer/Galjaard/Groot/Segaar-Höweler € 34,95 

 

  HISTORISCHE STEDENATLASSEN

ex.  isbn

978 94 6004 382 6 Historische atlas van Alkmaar – Marktstad tussen duin en polder De Raad/Post € 29,95

978 94 6004 447 2 Historische atlas van Amersfoort – Middelpunt van Nederland Jaap Evert Abrahamse  € 29,95

978 90 6868 840 5 Nieuwe historische atlas van Amsterdam – Een wereldstad in zestig kaarten, 12002025  Abrahamse/Rutte € 29,95

978 90 6868 848 1 Historical Atlas of Amsterdam  – A metropolis in maps, 12002025  Abrahamse/Rutte € 29,95

978 90 6868 834 4 Historische atlas van Antwerpen – Stad van droom en daad Van Damme/Greefs/Soens/Jongepier € 29,95

978 90 6868 836 8 Historical Atlas of Antwerpen – Between Aspiration and Achievement Van Damme/Greefs/Soens/Jongepier € 29,95   

978 94 6004 209 6 Historische atlas van Delft – Stad van ambacht en techniek Stef van der Gaag € 29,95

978 94 6004 252 2 Historical Atlas of Delft – From town of crafts to city of technology Stef van der Gaag € 29,95

978 90 6868 829 0 Historische atlas van Eindhoven – Van Brabants marktstadje tot centrum van de Brainportregio  

  Abrahamse/Van Hooff/Uitterhoeve  € 29,95

978 90 6868 832 0 Historical Atlas of Eindhoven – From a small market town to the centre of the Brainport region  

  Abrahamse/Van Hooff/Uitterhoeve € 29,95

978 94 6004 172 3 Historische atlas van Kennemerland – Hart van Holland Ben Speet € 29,95

978 94 6004 344 4 Nieuwe historische atlas van Nijmegen – 2000 jaar stad aan de Waal Uitterhoeve/Gunterman/Abma € 29,95

978 94 6004 422 9 Historische atlas van Tilburg – De transformatie van een textielstad Van Putten/Robben/Siebers € 29,95

978 94 6004 468 7 Historical Atlas of Tilburg – A textile centre with new prospects Van Putten/Robben/Siebers € 29,95

978 94 6004 403 8 Historische atlas van Venlo – Twintig eeuwen wonen aan de Maas Frans Hermans € 29,95

... 856 6   Historische atlas van Zwolle – Ster in de IJsselVechtdelta Inklaar/Kranenborg/Reezigt e.a. € 24,95 (na drie maanden € 29,95)

  FILOSOFIE EN ALGEMENE NON-FICTIE

ex.  isbn

... 753 8   God voor nietgelovigen – De God van Spinoza Ton de Kok € 14,95

... 730 9   Haalt de PvdA 2025? Bram Peper e.a. € 12,95

... 827 6   Kopstukken van het humanisme Jos de Wit € 16,95

... 855 9   Mooi boek, die Bijbel! – Het Oude Testament en het Nieuwe zoals gelezen door Nicolaas Matsier  

  Nicolaas Matsier € 29,95 (na 1 februari 2023 € 34,95)

... 809 2   Rede & religiositeit – Een leidraad voor nietgelovigen Ton de Kok € 16,95 

... 847 4   Van Schulden naar Kansen – Weten wat werkt Van Geuns/Mak/Boonstoppel € 19,95

... 633 3   Wat is God? – Filosofen & schrijvers op zoek Ton de Kok € 19,95

... 729 3   Wat is God? – Wetenschappers & kunstenaars op zoek Ton de Kok € 19,95

  111 PLEKKEN

ex.  isbn

... 677 7  111 Plekken in Amsterdam die je gezien moet hebben Bas van Lier € 17,95

... 811 5   111 Plekken voor kinderen in Amsterdam die je gezien moet hebben Van Lier/Ferron € 17,95

... 806 1   111 Plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben Reinhard/Tutenel € 17,95 

... 735 4   111 Plekken in Den Haag die je gezien moet hebben Tal Maes € 17,95 

... 678 4   111 Plekken in Dordrecht die je gezien moet hebben Frits Baarda € 17,95

... 747 7   111 Plekken in Friesland die je gezien moet hebben Maarten Boersema € 17,95

... 779 8   111 Plekken in Gent die je gezien moet hebben Declerck/Heyndrickx € 17,95

... 780 4   111 Plekken in de Gooi en Vechtstreek die je gezien moet hebben Theo van Oeffelt € 17,95

... 778 1   111 Plekken in Groningen die je gezien moet hebben Dick Vos € 17,95

... 754 5   111 Plekken in Haarlem die je gezien moet hebben Andrew Groeneveld € 17,95

... 777 4   111 Plekken in Nijmegen die je gezien moet hebben Groeneveld/Speleers € 17,95

... 744 6  111 Plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben Mirjam de Winter/Femke de Winter € 17,95

... 865 8   111 Plekken in Twente die je gezien moet hebben Gert-Jan Hospers € 17,95

... 705 7   111 Plekken in Utrecht die je gezien moet hebben Van der Eng/Riethof  € 17,95

... 680 7   111 Plekken in Zeeland die je gezien moet hebben Kuipers/Dekker € 17,95

... 814 6   111 Plekken in Zwolle die je gezien moet hebben Schotanus/Litjens € 17,95
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Art Data
12 Bell Industrial Estate
50 Cunnington Street
London W4 5HB
England
telefoon +44 20 8747 1061
info@artdata.co.uk

• Overige distributie buiten Nederland
Idea Books
Nieuwe Hemweg 6R 
1013 bg Amsterdam
telefoon 020.622.6154
peter@ideabooks.nl

SuperWest 2000-2021 laat overtuigend zien dat in de Westelijke 

Tuinsteden een stille omwenteling heeft plaatsgevonden die 

fors meer woningen Heeft opgeleverd. Dat is niet alleen voor 

Amsterdam hoopvol, nu Nederland maar liefst 900.000 woningen 

nodig heeft. Binnen de steden is meer ruimte dan gedacht.

– Tijs van den Boomen in NRC Handelsblad

SuperWest 2000-2021  

Vernieuwing van de Amsterdamse tuinsteden

Redactie Maurits de Hoog en Anouk de Wit

Met foto’s van Luuk Kramer

Paperback met flappen | 17 × 22 cm

288 pagina’s met 350 illustraties in kleur

isbn 978 90 6868 849 8 | € 24,95   

tentoonstellingstip

promotie

Tentoonstelling Van Eesteren Museum Amsterdam, 

nog tot en met 18 december 2022 te zien.


