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Primavera Pers 25 jaar

Primavera Pers bestaat 25 jaar. Het begon allemaal met één boek, een boek waarvan 
ik de vertaling begeleidde en dat ik geweldig goed vond: Hall’s Dictionary of Subjects 
and Symbols in Art van James Hall. Tijdens het redactieproces van dit boek hield 
de uitgeverij waar ik toen werkte, Gary Schwartz | SDU, echter op te bestaan. De 
vertaling kreeg ik mee als afscheidscadeau. Ik heb nog geprobeerd een andere 
uitgeverij te vinden voor dit boek waarin ik zo geloofde, maar toen dit niet lukte, 
dacht ik: dan maar zelf doen. En dat was het begin van Primavera Pers. Onze 
allereerste publicatie was uiteindelijk niet Hall’s Iconografisch Handboek (nog steeds 
in druk), maar De Dam 7 mei 1945, uitgegeven in samenwerking met Dirk van der 
Spek van Uitgeverij Focus.
‘Primavera’ in onze naam staat voor lente, voor nieuwe dingen, nieuwe ideeën. 
De zwaluw, het logo van de uitgeverij, ontworpen door de veel te vroeg overleden 
Herman Govers, symboliseert van alles, maar voor ons vooral vrijheid. Vrijheid 
om te kiezen wat we goed of belangrijk vinden. Op het gebied van kunst en 
geschiedenis wil Primavera Pers boeken uitgeven met blijvende waarde, geen 
gelegenheidspublicaties. We staan voor inhoudelijke betrokkenheid en intensieve 
redactie, of het nu gaat om schoolboeken, naslagwerken, regionale publicaties of 
romans. 

Primavera Educatief
In 2004 werd het Educatieve fonds opgezet met Disco, de prachtige methode 
Latijn van Caroline Fisser en Pim Verhoeven. In de loop der jaren verschenen een 
grammatica (Studeo), een leesboek (Lego) en een boek voor GLTC (Video). In 2012 
kwam Biologie? Zelf Doen! bij het fonds, een originele en uitdagende biologiemethode 
voor de onderbouw van het vwo, van de gedreven Wim Launspach. En in 2016 is het 
fonds uitgebreid met het slimme oefenboek Words in Progress, English vocabulary in 
context, van Joop Born.

Van non-fictie naar fictie
Bij toeval kwam er een mooi fictie-manuscript binnen: De Bekentenissen van Petrus, 
geschreven door Jeroen Windmeijer. Dit boek luidde het begin in van een fictiefonds. 
Het blijkt dat de jarenlange ervaring met redactie op het gebied van non-fictie goed 
van pas komt bij historische fictie: in uitgeefland kunnen we op dit punt nog wat 
toevoegen. Het volgende boek in dit nieuwe fonds wordt de historische roman 
Sabina, vrouw van Hadrianus, geschreven door Nynke Smits. Een ontroerend én 
spannend boek. 

Dank aan alle auteurs die bij ons wilden en willen publiceren!

Evelyn de Regt, uitgever
Primavera Pers
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Sabina, vrouw van Hadrianus
Een bijzondere liefdesgeschiedenis

Nynke Smits

Keizer Hadrianus, oud en ziek, weigert zijn 
vrouw Sabina nog te ontvangen. Op zijn land-
goed in Tibur verrijst een tempel voor de jong-
gestorven Antinous, de liefde van zijn leven. 
Nu haar kinderloze huwelijk een dieptepunt 
heeft bereikt, besluit de keizerin haar eigen 
koers te gaan varen. Wanneer ze verneemt dat 
het leven van haar beschermeling Fuscus, be-
oogd opvolger van Hadrianus, wordt bedreigd, 
gaat ze in het geheim naar Rome om hem te 
waarschuwen. Onderweg kijkt Sabina terug op 
haar leven: de vele reizen door het Rijk, de ken-
nismaking met het ontluikende christendom, 
politieke intriges, haar liefdesleven en ten  
slotte het ontdekken van de ware toedracht 
van de dramatische gebeurtenissen tijdens die 
ene reis langs de Nijl.
Sabina was de stabiele factor in het leven van 
de rusteloze Hadrianus. Nynke Smits laat ons 
door de ogen van Sabina kijken naar schitte-
ring en schaduwzijden van de Pax Romana.

Nynke Smits (Leeuwarden, 1957) heeft na haar 
studie Klassieke Talen in Leiden enkele jaren 
les gegeven aan Drew University in Madison, 
New Jersey (Verenigde Staten). Na haar terug-
keer in Nederland doceerde zij Latijn en Grieks 
aan verschillende scholen; sinds 1998 is zij 
werkzaam aan het Stedelijk Gymnasium te 
Leiden. 

Het boek wordt gepresenteerd in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden tijdens 
de Week van de Klassieken.

17 maart 2017 • 288 pag. • 13 × 22 cm • paperback • € 19,50 • A-boek
isBN 978-90-5997- 239-1
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Voor liefhebbers van de boeken van Robert Harris.
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Van Jochem tot Jan 
Stedenlof en liederen over Leidens Beleg en Ontzet

Olga van Marion
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s versch
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Deze band bevat de volledige vertaling van 
de Goddelijke Komedie in het Nederlands, 
met daarnaast de oorspronkelijke 
Italiaanse tekst. Rob Brouwer koos voor 
een vertaling in versmaat maar zonder 
Dante’s eindrijm. Elk canto wordt vooraf-
gegaan door een uitgebreide  
synopsis en afgesloten met een verhelde-
rend commentaar. Brouwer schetst uitge-
breid bronnen, achtergronden en samen-
hangende historische gebeurtenissen, 
waardoor de lezer vanzelf de wereld van 
Dante en zijn tijdgenoten wordt binnen-
geleid. Deze Komedie-vertaling als geheel 
wordt voorafgegaan door een inleiding,  
geschreven door Ronald de Rooy 
(Universiteit van Amsterdam) en afgeslo-
ten met verhelderende schema’s en een  
register met namen van de optredende 
personen. De vertaling in deze band ver-
scheen eerder (in 2000-2002) als drie losse 
delen. De nieuwe vorm bood de mogelijk-
heid om ook het Purgatorio voor deze uit-
gave te herzien. 

Luisterboek
De Goddelijke Komedie is ook verkrijgbaar 
als luisterboek, verkrijgbaar bij 
Luisterboeken.nl voor € 19,50.

1128 pag. • 17 x 21 cm • € 44,50 • A-boek
isBN 978-90-5997-222-3 gebonden

Dante Alighieri –De Goddelijke Komedie

Vertaald en van commentaar voorzien door Rob Brouwer
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De Bekentenissen van Petrus
Een literaire thriller

Jeroen Windmeijer

Op 2 oktober 1996 werd in Leiden bij de 
opgraving van het Romeinse kamp Matilo 
een bronzen viziermasker gevonden, een 
vondst die zelfs de landelijke dagbladen 
haalde. Vanaf het begin doen echter hard-
nekkige geruchten de ronde dat archeolo-
gen op die dag iets veel spectaculairders 
hebben gevonden. Deze angstvallig ver-
borgen gehouden vondst zou een volledig 
nieuw licht kunnen werpen op de geschie-
denis zoals wij die kennen en zou boven-
dien de katholieke kerk op haar grondves-
ten doen schudden.
De opgraving bij Matilo vormt het 
uitgangspunt van De Bekentenissen van 
Petrus. We volgen Peter de Haan, 
archeoloog aan de Universiteit Leiden, en 
geschiedenisstudente Judith Cherev, die 
een eeuwenoud document op het spoor 
komen en verwikkeld raken in een 
buitengewoon gevaarlijk avontuur.

Jeroen Windmeijer is antropoloog en pu-
bliceerde eerder Poncho’s, panfluiten en 
paardenstaarten (Amsterdam 2004) over 
zijn onderzoek onder de hooglandindia-
nen van Otavalo, Ecuador – onlangs ook in 
het Spaanse vertaald. Hij werkte enkele  
jaren als reisleider en is nu werkzaam in 
het onderwijs.

Windmeijers volgende boek Het 
Pauluslabyrint verschijnt in maart 2017 bij 
Harper Collins Nederland.

Al bijna 5.000 exemplaren verkocht!

288 pag. • 13 × 21 cm • paperback • € 19,50 • A-boek
isBN 978-90-5997- 200-1

Jeroen Windmeijers De Bekentenissen van 
Petrus kreeg maar liefst vier sterren in de 
detective en thrillergids van Vrij Nederland. 
De gids omschreef Windmeijers boek als 
een ambitieus debuut dat “het allemaal 
bevat” en spreekt van “een intelligente 
intrige”. En: “Een vergelijking met De Da 
Vinci Code is onvermijdelijk, dus hier 
komt-ie: De Bekentenissen van Petrus toont 
meer respect voor religie en is subtieler”.
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The North Koreans
Glimpses of Daily Life in The DPRK

Photographs by Martin Tutsch, Eric Lafforgue, Raymond K. Cunningham Jr. and others

This important and disturbing photo book shows 
more of North Korea than any other publication 
has done before. Instead of the parades and mass 
events of official DPRK propaganda, it shows how 
people live their daily lives against the backdrop of 
totalitarian ideology – lives of a bizarre other-
worldliness within the 21st century. This selection 
of photographs, made by DPRK watchers over the 
past decade, not only has a documentary value; 
the lines and colours of architecture, landscape 
and the calligraphy of the ubiquitous slogans and 
announcements are often strangely aesthetic. The 
book includes informative texts on subjects such 
as the rise of the informal economy, traffic, agri-
culture, drills, work, living with propaganda etc. 

International distribution:
John Rule Art Books: UK & Eire
Idea Books: rest of the world (except the 
Netherlands)

verschenen • 252 pag. • 26,5 × 28 cm • ca. 350 ill. kleur/fc • gebonden • € 39,50 • A-boek
isBN 978-90-5997-230-8
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“The North Koreans gives an extensive overview of the side of North Korea 
the tourists don’t get to see, or at least are rushed past on tour buses. Each 
photographer brings unique strengths to the book.” The Korea Times

“Schokkend goed boek” (Hans Aarsman)
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Piet Mondrian - The Complete Writings
 Essays and notes in original versions

Compiled and edited by Louis Veen

From the beginning of 1914 until his death in 1944, 
Mondrian wrote more than a hundred essays on 
the subject of art and society. He wrote in Dutch, 
French and English, his choice of language often 
depending on his place of residence. All of 
Mondrian’s writings proclaim his conviction that 
art paves the way to a better society.
Many of Mondrian’s texts have been published, 
but the original versions were often translated, 
edited, and polished. This book aims to present 
the painter’s words as he wrote them, going back 
to the original sources of all of Mondrian’s manu-
scripts, typescripts, and personal papers, pub-
lished and unpublished, finished and unfinished 
– some only consisting of a few sentences, some 
of as much as 80 pages. In addition, the book in-
cludes introductory chapters, as well as a vocabu-
lary of characteristic Mondrian terms. 
Louis Veen’s compilation of Mondrian’s original 
texts is not only a contribution to Mondrian re-
search, but also a repository of knowledge regard-
ing a small but essential part of the Dutch inter-
national heritage.

Piet Mondrian – The Complete Writings is based  
on Louis Veen’s PhD thesis (Utrecht University, 
2011). It is the first new edition of Mondrian’s texts 
since H. Holtzman and M.S. James’s The New Art 
– The New Life of 1986. 

mei 2017 • 640 pag. • 17 × 24 cm • ca. 20 ill. in kleur/fc • gebonden • € 49,50 • W-boek
isBN 978-90-5997-238-4
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� e Complete Writings

Essays and notes in original versions
Compiled and edited by Louis Veen

Piet Mondrian
From the beginning of 1914 until his death in 1944, 
Mondrian wrote more than a hundred essays on the 
subject of art and society. He wrote in Dutch, French and 
English, his choice of language o� en depending on his 
place of residence. All of Mondrian’s writings proclaim his 
conviction that art paves the way to a better society. Many 
of Mondrian’s texts have been published, but the original 
versions were o� en translated, edited, and polished. � is 
book aims to present the painter’s words as he wrote them, 
going back to the original sources of all of Mondrian’s 
manuscripts, typescripts, and personal papers, published 
and unpublished, � nished and un� nished – some only 
consisting of a few sentences, some of as much as 80 pages. 
In addition, the book includes introductory chapters, as 
well as a vocabulary of characteristic Mondrian terms. 
Louis Veen’s compilation of Mondrian’s original texts is 
not only a contribution to Mondrian research, but also a 
repository of knowledge regarding a small but essential part 
of the Dutch international heritage.
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Alsof de tussenliggende eeuwen wegvallen en een 
levende Romeinse stad haar deuren voor je opent: 
zo was het voor de toeristen die vanaf het eind van 
de achttiende eeuw de opgraving van Pompeii be-
zochten. Zo’n zeventienhonderd jaar tevoren was 
deze stad aan de baai van Napels door een uitbar-
sting van de Vesuvius met een dikke aslaag bedekt 
geraakt. Nu kon je er door straten lopen, tempels, 
winkels en theaters binnengaan en je vergapen 
aan de kleurrijke opschriften, schilderingen en 
mozaïeken. In de novelle Arria Marcella uit 1859, 
van de hand van de Franse schrijver Théophile 
Gautier, stijgt deze ervaring een ontvankelijke 
jonge toerist zó naar het hoofd, dat hij zich op een 
nacht getransporteerd ziet worden naar het jaar 
van de fatale vulkaanuitbarsting, om in een 
Pompeiaanse villa de liefde van zijn leven te ont-
moeten: de heidense schoonheid Arria Marcella. 
Gautier beschrijft deze bovennatuurlijke gebeur-
tenis (en haar huiveringwekkende afloop) met veel 
kennis van, en vooral met een enorme passie voor 
het geestelijke en materiële leven in de voorchris-
telijke wereld. Arria Marcella werd niet eerder voor 
een Nederlands publiek toegankelijk gemaakt. 
Deze uitgave plaatst de originele Franse tekst 
naast een Nederlandse vertaling en illustreert bei-
de met afbeeldingen en andere relevante teksten 
– gedichten, dagboekaantekeningen, reisgidsfrag-
menten, en opgravingsverslagen – uit de achttien-
de- en negentiende-eeuwse Pompeii-receptie. De 
archeoloog en Pompeii-kenner Eric Moormann 
verzorgde de inleiding. Arria Marcella is een boek 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de Franse 
literatuur van de negentiende eeuw, de botsing 
tussen heidendom en Christendom, de Romeinse 
oudheid of het hedendaagse Napels en Pompeii.

Een nacht in Pompeii
Theophile Gautier’s Arria Marcella

Christiaan Caspers en Frits Naerebout

Dr. Christiaan Caspers is classicus en 
docent aan het Murmelliusgymnasium 
in Alkmaar en de Universiteit van 
Amsterdam.
 
Dr. Frits Naerebout is historicus en 
doceert oude geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden.

mei 2017 • 160 pag. • 17 × 24 cm • 137 ill. kleur • paperback • € 19,50 • A-boek
isBN 978-90-5997-169-1
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Teylers Museum’s collection of drawings is widely 
known. This book is part of a series; earlier 
publications include catalogues of the museum’s 
Italian drawings of the 15th and 16th centuries, 
and of its Dutch drawings dating from 1575-1630 
and 1740-1800. This book describes the 257 
Netherlandish drawings by artists born before 
1581. The most important group consists of no 
fewer than 125 sheets by Hendrick Goltzius – the 
largest collection of his drawings anywhere in the 
world. Other artists represented in this catalogue 
are Jacques de Gheyn II (14 drawings), Johannes 
Stradanus and Abraham Bloemaert, Jacob 
Matham, David Vinckboons, Lambert Lombard, 
Mathijs and Paul Bril, Karel van Mander, Roelandt 
Savery, Maerten de Vos, Dick Crabeth, Frans 
Floris, Pieter Aertsen, Pieter Cornelisz Kunst,  
Jan Swart, and Pieter Coecke van Aelst. The 
accompanying texts were written by Ilja M. 
Veldman, Yvonne Bleyerveld, Michiel Plomp, and 
Bert Schepers.

The Netherlandish Drawings of the 16th Century  
in Teylers Museum

Yvonne Bleyerveld en Ilja Veldman

40

b r u e g h e l
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c o r n e l i s z  va n  h a a r l e m  |  c o r n e l i s z  k u n s t

The highly foreshortened nude man lying on his back was cop-
ied from the print of Cain Killing Abel that Jan Harmensz Muller 
engraved around 1589 after a design by Cornelis Cornelisz van 
Haarlem. He is Abel, who has raised his arm to ward off the 
mortal blow from the club wielded by his brother Cain. The 
draughtsman’s very faithful copy of the reclining figure in-
cludes the hatchings and patch of ground. He, like Cornelisz 
van Haarlem himself, was undoubtedly fascinated by the figure 
of a nude man lying on his back who is presented to the viewer 
in a striking perspective view without any resort to false mod-
esty. This Abel is the same size as he is in Muller’s engraving, 
but now in mirror image. The anonymous draughtsman prob-
ably traced him from the back of the print, restoring him to the 
direction that he had in the design, which is now lost.
 Faithful pen and ink copies of prints or parts of them were 
not uncommon, because according to almost every treatise 
on drawing it was important for apprentices to copy graphic 
works (Schapelhouman 1987, nos. 26-28; Leeflang 2003, p. 20). 
In 1602, for example, the Amsterdam engraver Lucas van 

Haelwegh made very faithful, full-size copies or partial copies 
after Goltzius’s print series of Roman Heroes (1586), which like 
this Abel have the look of engravings (Boon 1978, nos. 293-302). 
See also the copies after the Four Evangelists after Hendrick 
Goltzius and De Gheyn (cat. nos. 179-182).   • imv

33  
Pieter Cornelisz Kunst, circle of
Leiden c. 1490-1560/61 Leiden

St Agatha
Verso: St Anne with the Virgin and Child
Inv. no. KT 2006 141
Recto and verso: pen and brown ink over traces of  
black chalk
204 x 133 mm; small hole left of centre, the paper is  
slightly wrinkled
At top left (pen and brown ink): S agata, at bottom left  
(pencil): 2; verso, at top right (pen and brown ink): S Anna,  
at bottom right (pencil or black chalk): A/ 14

32

verschenen • 296 pag. • 22 × 28 cm • 137 ill. kleur • gebonden • W-boek
isBN 978-90-5997-228-5 • € 49,50 
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Grondslagen van de typografie 
Handboek voor ontwerpers

Robert Bringhurst

Grondslagen van de typografie is een vertaling van 
Robert Bringhursts bestseller The Elements of 
Typographic Style (versie 4.1), aangepast aan de 
Nederlandse situatie; een boek voor de professionele 
vormgever, maar ook voor ieder met een belangstel-
ling voor grafische kunst en vormgeving. Hermann 
Zapf omschreef Bringhursts boek als “a must for  
everybody in the graphic arts” en concludeerde “all 
desktop typographers should study this book… I wish 
to see this book become the Typographers’ Bible”.
De Canadees Robert Bringhurst is een van de meest 
gerespecteerde typografen van de wereld. Daarnaast 
geniet hij bekendheid als dichter. Hij doceerde  
geschiedenis van de typografie aan verschillende  
universiteiten en is fellow van de Canada Council  
for the Arts, de American Philosophical Society en de 
Guggenheim Foundation.

Deze Nederlandse vertaling wordt vormgegeven 
door Titus Schulz. Het boek wordt gezet uit de  
dtl Albertina, ontworpen door Chris Brand. 

september 2017 • 400 pag. • 13 × 23 cm • 300 ill.• paperback • € 24,50 • A-boek
isBN 978-90-74310-86-4

296

aa bb cc
éé ff gg
ññ ôô tt
AA HH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 · a b c d é f g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 · a b c d é f g
A B C D E F G H I J K L M N
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
O P Q R S T U V W X Y Z

ETS3-c3.indd 2004-06-14, 13:27262

De Scala en de 
Scala Sans van 

Martin Majoor, 
hier afgebeeld in 

74 pt en 18 pt. 

De geschreefde 
en schreefloze 

vormen van de 
Scala zijn nauw 
verwant en pas

sen goed bij el
kaar, maar er zijn 

ook veel subtiele 
verschillen. Als 

men de schreven 
uit een alfabet 

verwijdert, 
verandert de 

relatieve breedte 
van de karakters, 

waardoor op 
zijn beurt weer 

het ritme van 
het lettertype 
wijzigt. In de 

Scalaromein 
bijvoorbeeld, zijn 

de schreefloze 
kapitalen uni

form smaller dan 
de geschreefde 

kapitalen. De 
schreefloze on
derkast is even

eens iets smaller, 
maar het groot

ste verschil zit in 
de vrijwel onge

bogen vormen 
van de letters h 

t/m n.

g r a s d u i n e n  i n  l e t t e r p r o e v e n

151

Twee geometrisch modernistische lettertypes. De Futura (boven) werd 
in 1924-1926 in Duitsland ontworpen door Paul Renner. Rudolf Wolf, 
artistiek directeur van de Stempel Foundry, ontwierp de Memphis 
(onder) in 1929. Bij het originele ontwerp voor de Futura hoorden ook 
uithangende cijfers en veel uiterst geometrische alternatieve karakters 
die nooit in lood zijn uitgebracht. Ze zijn wel in 1994 door The Foundry 
(Londen) in digitale vorm uitgeven. 

Vier neohumanistische of lyrisch modernistische drukletters. De Spec-
trum (boven) is 0mstreeks 1940 in Nederland ontworpen door Jan van 
Krimpen en uitgegeven door zowel Enschedé als Monotype in 1952. De 
Palatino (tweede) werd in 1948 door Hermann Zapf ontworpen in Frank-
furt. De Dante (derde) werd in 1952 ontworpen door Giovanni Mar-
dersteig in Verona. Friedrich Poppl ontwierp de Pontifex (onder) in 1974 
in Wiesbaden. Behalve de laatste werden alle ontwerpen oorspronkelijk 
net als de renaissanceletters met de hand in staal gesneden.

h i s t o r i s c h  t u s s e n s p e l

173

Pagina’s afgeleid van de cirkel en het vierkant. A het dubbele vierkant, 
1 : 2 ; Z het brede vierkant dat de iso-standaard vormt, 1 : √2 = 1 : 1,414 ; Q 
het volmaakte vierkant ; z de dubbele iso, 1 : 2√2 = 1 : 2,828. De verhou-
ding 1 : √2 staat gelijk aan die van een zijde tot een diagonaal in een vier-
kant. Een rechthoek met deze verhoudingen (en geen enkele andere) 
brengt eindeloos rechthoeken met dezelfde verhoudingen voort als hij 
wordt gehalveerd of verdubbeld. Juist daarom is deze verhouding geko-
zen als iso-standaard (International Organization for Standardization, 
Genève). Het a4-vel bijvoorbeeld is de Europese standaard afmeting 
voor briefpapier, 210 × 297 mm. Ook een pagina van 8½" × 12" (boek) be-
nadert deze verhouding.
De Broad Square of iso-pagina zit niet alleen verborgen in het vierkant, 
maar ook in de achthoek.

I

I I

1

2 3

A

Q

g

A Z1

Z2 Z3

Q
z

v o r m g e v i n g  v a n  e e n  p a g i n a

Met uitzondering 
van Z3, zijn alle 
voorbeelden op deze 
pagina overlopende 
pagina’s.
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Painting naval battles, views of harbours 
and coasts, as well as detailed ‘portraits’ of 
battleships, yachts and merchant vessels 
was the core business of the Van de Velde 
family firm. Father and son Van de Velde 
had flourishing workshops producing large 
and small marine paintings, first in 
Amsterdam, and later in England. The 
present publication focuses on the devel-
opment of the Van de Velde firm: how it 
managed to distinguish itself from its com-
petitors, how it built its clientele, and how 
father and son adapted to the changes in 
the 17th-century art market. The book is 
not merely about the art of painting, but 
also tells the story of the people behind the 
artefacts, the way in which the firm coped 
with the stormy circumstances of its time, 
and the importance of family ties.

Remmelt Daalder was senior curator at the 
Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

Nederlandstalige editie:
224 pag. • 135 ill. • gebonden
isBN 978-90-5997-180-6 
€ 34,50

224 pag. • 135 ill. • gebonden • € 34,50 • W-boek
isBN 978-90-5997-179-0

Van de Velde & Son, marine painters
The firm of Willem van de Velde the Elder and Willem van de Velde the Younger, 1640-1707

Remmelt Daalder



Leen Muller (1879-1969) trad in 1898 als 
decorschilder in dienst van de net opge-
richte Plateelbakkerij Zuid-Holland te 
Gouda. In de periode dat hij hier werk-
zaam was, ontwikkelde hij zich niet alleen 
tot meester-plateelschilder; hij werd ook 
de belangrijkste ontwerper van het bedrijf. 
Dit boek – de eerste monografie gewijd aan 
het werk van deze opmerkelijke kunste-
naar – geeft in acht hoofdstukken een 
beeld van Mullers werk in de context van 
nationale en internationale ontwikkelin-
gen. Het boek laat onder andere zien hoe 
de Plateelbakkerij Zuid-Holland zich 
staande hield tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en de crisistijd, welke rol in-
stellingen als de Vereeniging van 
Ambachts- en Nijverheidskunst speelden 
en wat het belang was van beurzen en (we-
reld)tentoonstellingen. Een rode draad is 
het spanningsveld tussen kunst en com-
mercie.
Het boek bevat veel tot nog toe onbekend 
materiaal. De 500 kleurenfoto’s van be-
staand werk en de ca. 400 reproducties van 
zwart-witfoto’s uit de tijd zelf geven samen 
een vrijwel compleet overzicht van het 
oeuvre van Leen Muller. De monografie 
bevat daarnaast biografisch materiaal, een 
tentoonstellingsoverzicht en een oeuvre-
catalogus.
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isBN 978-90-5997-219-3 gebonden

Leen Muller en de Plateelbakkerij Zuid-Holland 1898-1936 

Bert-Jan Baas, Koos van Brakel, Dennis van den Hoek en Frits Muller
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In dit boek wordt de receptie van het 
Achillespersonage in de antieke en de 
latere literatuur behandeld. Centraal 
staan de volgende teksten: het 
onvoltooide epos Achilleïs van Statius – 
dat hier voor het eerst in Nederlandse 
vertaling wordt gepresenteerd –, een 
epyllion van Catullus en enkele 
(vertaalde) fragmenten uit de 
middelhoogduitse roman Trojanerkrieg 
van Konrad von Würzburg. Brouwer 
beziet Achilles tegen de achtergrond van 
de Ilias van Homerus, en gaat in op het 
karakter van de held en de ambivalente 
rol die deze in het epos speelt. 

verschijnt september 2017 • ca. 200 pag. • 17 x 21 cm • € 24,50 • W-boek
isBN 978-90-5997-241-4

De held van het verhaal: Achilles in Oudheid en Middeleeuwen
Statius’ Achilleïs en Konrad von Wurzburg’s Trojanerkrieg 

Vertaald en ingeleid door Rob Brouwer; m.m.v. van Erika Langbroek en Francis Brands
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Looking through paintings. (Leids Kunst-
historisch Jaarboek 11)
1998, isbn 978-90-6801-575-1
520 pag., 270 ill. , € 19,50 

Hingh, Anne de 
Een buurt op de schop. Vijf eeuwen wonen en werken 
aan het Steenschuur 
2009, isBN 978-90-5997-071-7 pb. 
80 pag., 100 ill. kleur, € 12,50 

Hoeve, Jan van der, Robert van Lith, Jori Zijlmans 
Zeven eeuwen Gevangenpoort. Van voorpoort van 
het hof tot museum 
2007, isBN 978-90-5997-044-1 pb. 
224 pag., ca. 200 ill. kleur, € 19,50

Hoftijzer, Paul/Kasper van Ommen 
Langs Leidse letters. Een boekhistorische wandeling 
2008, isBN 978-90-5997-062-5 pb. 
95 pag., 80 ill. kleur, € 9,90 

Hoftijzer, P., K. van Ommen, G. Warnar,  
 J.J. Witkam (red.) 

Bronnen van kennis. De bijzondere collecties van de 
Universiteitsbibliotheek Leiden 
2006, isBN 978-90-5997-028-1 Ing 
279 pag., ca. 160 ill. kleur, € 19,50

Hokken, Ton 
Huis van de levenden. De Joodse begraafplaats aan 
de Oostzeedijk te Rotterdam 
2009, isBN 978-90-5997-085-4 geb. 
351 pag., ca. 240 ill. zw, 10 kleur, € 19,50 

Hond, Jan de 
Verlangen naar het Oosten. Orientalisme in de 
Nederlandse cultuur ca. 1800-1920 
2008, isBN 978-90-5997-057-1 pb. 
424 pag., 135 ill. kleur, € 19,50 

Honings, Rick 
Geleerdheids zetel, Hollands Roem!  
Het literaire leven in Leiden 1760-1860 
2011, isBN 978-90-5997-114-1 pb. 
512 pag., 160 ill. zw., 40 kleur, € 19,50 

Hoogenboom, Annemieke 
De stand des kunstenaars. De positie van 
kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de 
negentiende eeuw 
1993, isBN 978-90-74310-08-6 pb. 
256 pag., 70 ill. zw., € 17,50 

Huiskamp, Frits 
Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige 
kinder- en jeugdboeken 1800-1840, een bibliografische 
catalogus 
2000, isBN 978-90-74310-42-0 pb. 
568 pag., 64 ill. kleur, € 9,50 

Huisman, Tim 
The finger of God. Anatomical practice  
in 17th-century Leiden 
2009, isBN 978-90-5997-061-8 pb. 
224 pag., ca. 60 ill., € 34,50 

Israels, Machtelt (red.) 
Sassetta. The Borgo San Sepolcro Altarpiece 
2009, isBN 978-90-5997-072-4 geb. 
632 pag., ca. 500 ill., € 89,00 

Israels, Machtelt 
Sassetta’s Madonna della Neve.  
An image of patronage 
2003, isBN 978-90-74310-92-5 pb. 
248 pag., 92 ill. zw, 16 kleur, € 32,50 

Jacobs, Els M.
Waarom paling? De 3 Oktoberfeesten door de bril van 
een antropoloog
2014, isBN 978-90-5997-176-9 pb.
48 pag., 30 ill. in kleur, € 10,-

Janse, H. (red.) 
Spijkers en draadnagels 
isBN 978-90-5997-006-9 ing 
88 pag., 48 ill. zw., € 13,50
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Jensen, Lotte 
De les van Leeuwtje. Kinderboeken over het beleg en 
ontzet van Leiden 
2013, isBN 978-90-5997-157-8 
56 pag., 31 ill. kleur, € 10,- 

Johannes, G.J., J. de Kruif, J. Salman (red.) 
Een groot verleden voor de boeg. 
Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek 
2005, isBN 978-90-5997-021-2 pb. 
276 pag., 56 ill. zw., 9 kleur, € 14,50

Jong, H. de 
4-jan-44 
2004, isBN 978-90-5997-012-0 geniet 
40 pag., ill., € 4,90

Jongh, E. de 
Kwesties van betekenis. Thema en motief in de 
Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw 
1999, isBN 978-90-74310-14-7 pb. 
284 pag., 260 ill. zw., € 19,50 

Jongh, E. de 
Questions of meaning. Theme and motif in Dutch 
seventeenth-century painting 
2000, isBN 978-90-74310-64-2 pb. 
296 pag., 260 ill. zw., € 29,50 
2000, isBN 978-90-74310-67-3 geb. 
296 pag., 260 zw ill., € 35,00

Jongh, E. de 
Dankzij de tiende muze. 33 opstellen uit Kunstschrift 
2000, isBN 978-90-74310-65-9 pb. 
232 pag., 250 ill. kleur, € 19,50 

Jorink, Erik 
Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de 
wonderen van Gods schepping 1575-1715
2006, isBN 978-90-5997-027-4 pb. 
510 pag., ca. 100 zw ill., € 19,50 

Jorink, Erik 
Geef zicht aan de blinden. Constantijn Huygens, 
Rene Descartes en het Boek der Natuur 
2008, isBN 978-90-5997-064-9 pb. 
64 pag., € 9,90 

Kamp, Hans van de 
Klokken. Een wegwijzer voor liefhebbers 
2002, 4e herz. isBN 978-90-74213-25-7 pb. 
235 pag., 207 ill. zw., € 23,75 

Karelse, Johan 
Goudse plastieken 
2011, isBN 978-90-5997-106-6 geb. 
539 pag., ca. 2000 ill. kleur, € 49,50 

Kley-Blekxtoon, A. van der 
Kristalunie Maastricht 
2003, isBN 978-90-74213-26-4 pb. 
196 pag., 100 ill. zw, 160 kleur, € 24,50 

Kley-Blekxtoon, A. van der 
Leerdamglas 1878-2003 
2004, isBN 978-90-74213-29-5 pb. 
207 pag., ca. 200 ill. zw, 100 kleur, € 24,50 

Klooster, Olga van der 
Van Leidse schilders mette groote quast. 
Historische buitenkleuren in de sleutelstad 
2011, isBN 978-90-5997-105-9 pb. 
102 pag., ca. 120 ill. kleur, € 14,50 

Knops, Aad 
Met het oog op de zee. J.C.A. Goedhart (1893-1975) 
2006, isBN 978-90-5997-030-4 geb. 
128 pag., 140 ill. kleur, € 19,50 

Kolfin, Elmer 
The young gentry at play. Northern Netherlandish 
scenes of merry companies 1610-1645 
2005, isBN 978-90-5997-013-7 pb. 
312 pag., 194 ill. zw., 29 kleur, € 34,50 

Konig, Eberhard 
Devotion from dawn to dusk. The office of the 
virgin in books of hours of the Koninklijke Bibliotheek 
in The Hague 
2012, isBN 978-90-5997-119-6 pb. 
60 pag., 16 ill. kleur, € 10,- 

Koot, Roman, Michiel Nijhoff, Saskia Scheltjes 
Kunstbibliotheken in Nederland. Tien korte 
schetsen 
2007, isBN 978-90-5997-055-7 pb. 
175 pag., 60 ill. zw., € 9,50 

Korthals Altes, Everhard 
De internationale verspreiding van de 
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Enkele studies 
over de verspreiding van Hollandse schilderijen in de 
eerste helft van de achttiende eeuw 
2003, isBN 978-90-5997-004-5 pb. 
344 pag., 122 ill. zw., € 19,50

Krabbe, Coert 
Droomreis op papier. De Prix de Rome en de 
Nederlandse architectuur (1808-1851) 
2009, isBN 978-90-5997-073-1 geb. 
320 pag., ca. 300 ill., € 25,- 

Kristalunie 
Catalogus N.V. Kristalunie Maastricht 1932-1933 
1992 2e druk, isBN 978-90-74213-03-5 ringb.
30 pag., ill., € 9,50 

Kruidenier, Michiel, Tessel Pollmann 
De wederopbouw in Leiden. Architectuur en 
stedebouw 1940-1965 
2009, isBN 978-90-5997-069-4 geb. 
222 pag., 180 ill. kleur, € 19,50 

Kuyvenhoven, Fransje 
De staat koopt kunst. De geschiedenis van de 
collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van 
OCW (1932-1992) 
2007, isBN 978-90-5997-053-3 pb. 
411 pag., ca. 150 ill. kleur, € 29,50 

Kwakkelstein, Michael 
Leonardo da Vinci as a physiognomist. Theory and 
drawing practice. Revised edition 
1994, isBN 978-90-5997-171-4 pb. 
256 pag., ca. 130 ill. in kleur, 20 zw.,  € 49,50 

Kwakkelstein, Michael 
Willem Goeree - Inleydinge tot de Alghemeene 
Teycken-konst. Een kritische geannoteerde editie
1998, isBN 978-90-74310-27-7 geb. 
168 pag., facsimile, € 19,50 

Laan, Barbara
Het stadhuis van Leiden. De restauratie van de 
bestuursverdieping
2014, isBN 978-90-5997-178-3 pb.
128 pag., ca. 200 ill. kleur, € 14,50

Laffi, Domenico Hall, James (vert.) 
A journey to the West. The diary of a seventeenth-
century pilgrim from Bologna to Santiago de 
Compostela 
1997, isBN 978-90-74310-28-4 geb. 
192 pag., 84 ill. zw., € 12,50 



Lammers- Keijsers, Yvonne 
Ontdekt in Leiden. Archeologische en 
bouwhistorische topvondsten 
2012, isBN 978-90-5997-125-7 pb. 
96 pag., ca. 140 ill. kleur, € 14,50 

Lammers-Keijsers, Y.M.J. (red.) 
Ongekend Leiden. Het verleden in kaart 
2009, isBN 978-90-5997-082-3 pb. 
88 pag., ca. 60 ill. kleur, € 14,50

Laurentius, Th. 
Oude prenten. Een handleiding voor verzamelaars 
2e druk 
isBN 978-90-35210-89-9 pb. 
126 pag., 160 ill. zw., € 12,75 

Leerdam catalogus 1937 
2002, isBN 978-90-74213-24-0 pb. 
42 pag., ill. zw., € 9,50 

Lem, Anton van der
Willem van Oranje en Leiden. 3 octoberlezing 2015
2015, isBN 978-90-5997-215-5 
56 pp., 20 ill. kleur, € 10,-

Lob, Kurt 
Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van 
tekeningen 
2000, 2e druk isBN 978-90-74310-70-3 pb. 
126 pag., 206 ill. zw., € 15,70 

Loeff, Karel
Industrieel erfgoed. Van buitenbeentje binnen de 
monumentenzorg naar boegbeeld van de erfgoedzorg
2013, isBN 978-90-5997-158-5 pb.
88 pag., ca. 90 ill. kleur, € 12,50

Lugt, Freek 
Het ontstaan van Leiden. Over de burggraaf, de 
ontginning, de opwas, het stadsrecht 
2012, isBN 978-90-5997-126-4 geb.  (uitverkocht)
300 pag., ca. 200 ill. kleur, € 39,50 

Luiken-Pluis, Sienie
Keramiek van Kroon en l’Ancora. Keramisch bedrijf 
H. van den Kroonenberg, Blerick, 1955-1968
2015, isBN 978-90-5997-194-3 geb.
228 pag., ca. 1500 ill. kleur, € 35,-

Machiavelli, Nicolo /Heck, Paul van (vert.) 
Toneel en verhalend proza. Mandragola, Clizia, 
Belfagor 
2010, isBN 978-90-5997-020-5 pb. 
272 pag., 4 ill., € 24,50 

Madou, Mireille 
Santiago de Compostela. De apostel van het Westen 
in beeld en verbeelding 
2004, isBN 978-90-5997-016-8 pb. 
136 pag., 100 ill., € 18,50 

Man, J. de 
Kunst op schrift. Een inventarisatie van 
Nederlandstalige publikaties op het gebied van 
kunsttheorie en esthetica 1670-1820 
isBN 978-90-74310-02-4 geb. 
264 pag., 32 ill. zw., € 25,- 

Marel, Jaap van der 
Een handvol rozers. Over Katwijk en het Katwijks 
2008, isBN 978-90-5997-068-7 pb. 
126 pag., € 12,50 

Marel, Jaap van der, Leendert de Vink 
Wel wel, ’n huis mit ’n bel, en dan nog vollek 
roupe! 144 uitdrukkingen en gezegdes in het Katwijkse 
dialect 
2010, isBN 978-90-5997-094-6 pb. 
60 pag., € 4,50 

Marel, Jaap van der
Op z’n Kattuks ezaad
2013, isBN 978-90-5997-163-9 pb.
88 pag., met illustraties van Bert van der Meij,  
€ 9,50 

Marion, Olga van, 
Van Jochem tot Jan. Stedenlof en liederen over 
Leidens Beleg en Ontzet
2016, isBN 978-90-5997-227-8 pb.
32 pag., 20 ill., € 7,50

Meere, Jan de 
Petrus van Schendel 1806-1870. Een leven tussen 
licht en donker 
2012, isBN 978-90-5997-131-8 geb. 
256 pag., ca. 350 ill., € 39,50 

Meijers, Pieter 
Leiden in de etalage. Historische winkelpuien in de 
binnenstad 
2010, isBN 978-90-5997-092-2 pb. 
120 pag., ca. 200 ill., € 14,50 

Mekkink, Mieke/René Pingen/Els van Strien 
Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1970 
1995, isBN 978-90-74310-12-3 pb. 
336 pag., ca. 100 ill. zw., € 22,50 

Meulen, Adri van der/Paul Smeele 
De pottenbakkers van Friesland 1750-1950. 
Het ambacht, de mensen, het aardewerk 
2005, isBN 978-90-5997-025-0 geb. 
342 pag., ca. 260 ill. kleur, € 39,50 

Meulen, Adri van der/Paul Smeele 
De pottenbakkers van Gouda - 1570-1940,
en hun betekenis voor de geschiedenis van de 
Nederlandse keramiek 
2012, isBN 978-90-5997-129-5 geb. 
296 pag., 255 ill. kleur, € 39,50 

Meulman, H. 
Boerenbont uit Maastrichtse fabrieken. 
Petrus Regout Societe Ceramique 
2006, isBN 978-90-74213-31-8 pb. 
160 pag., ca. 1500 ill. kleur, € 24,50 

Miedema, Hessel 
Denkbeeldig schoon. Lambert ten Kates 
opvattingen over beeldende kunst. 
Tekstuitgaven met commentaar 
2006, isBN 978-90-5997-035-9 geb. 
732 pag., 57 ill. zw., € 49,50 

Miedema, Hessel 
Kunst historisch 
1995, 2e druk isBN 978-90-74310-18-5 pb. 
224 pag., 80 ill. zw., € 14,90 

Moes, Jaap/Dirk Jaap Noordam 
Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het 
Leids stadsbestuur, 1200-1795 
2003, isBN 978-90-74310-98-7 pb. 
83 pag., 38 ill. zw., € 12,50 

Mondrian, Piet
The Complete Writings. All Essays and Notes in 
their original versions
2017, isBN 978-90-5997-238-4
640 pag., 25 ill. fc., € 49,50

Naerebout, Frits
Griekse democratie. Democratische politiek in het 
klassieke Athene
2015, isBN 978-90-5997-212-4 pb.
112 pag., 45 ill. kleur, € 19,50
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Netiv, Ariela, Chrystel Brandenburgh 
(Mooier dan) de werkelijkheid. Het beleg van 
Leiden in archief, beeld en bodem 
2012, isBN 978-90-5997-130-1 pb. 
40 pag., 16 ill. kleur, € 7,50 

Ommen, K. van, J. Schaeps, A. Vrolijk (red.) 
Oostersche Weelde. De Oriënt in westerse kunst en 
cultuur; met een keuze uit de verzamelingen van de 
Leidse Universiteitsbibliotheek 
2005, isBN 978-90-5997-023-6 pb. 
272 pag., ca. 90 ill. zw., 67 kleur, € 9,50

Ouwerkerk, Annemiek 
Tussen kunst en publiek. Een beeld van de 
kunstkritiek in Nederland in de eerste helft van de 
negentiende eeuw 
2003, isBN 978-90-5997-002-1 pb. 
272 pag., 80 ill. zw., € 19,50 

Pluis, J. 
De Nederlandse tegel - The Dutch tile. Decors en 
benamingen 1570-1930 - Designs and names 1570-1930 
2013, 3e druk isBN 978-90-5997-141-7 geb. 
712 pag., 3000 ill. kleur, € 54,50

Pluis, J. 
Harlingen. Producten 1720-1933 
2005, isBN 978-90-74310-88-8 geb. 
300 pag., ca. 500 ill. kleur, € 39,50

Pluis, Jan 
Nederlandse tegels 1900-2000 
2008, isBN 978-90-5997-056-4 geb. 
432 pag., ca. 2000 ill., € 29,50 

Pluis, Jan/P. J. Tichelaar/S. ten Hoeve 
Kingma Makkum 
2000, isBN 978-90-74310-63-5 geb. 
260 pag., ca. 260 ill. kleur, € 39,50 

Pluis, Jan/Reinhard Stupperich 
Mythologische voorstellingen op Nederlandse 
tegels. De metamorphosen van Ovidius, herders, 
cupido’s en zeewezens 
2011, isBN 978-90-5997-090-8 geb. 
288 pag., 800 ill. kleur, € 39,50 

Polling, A. 
Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen 
2006, 7e druk isBN 978-90-74213-30-1 pb. 
128 pag., 430 ill. zw., € 14,45 

Pollmann, Judith 
Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en 
ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw 
isBN 978-90-5997-067-0 pb. 
32 pag., 5 ill. zw., € 7,50 

Pots, Roel/J. Knoester/M. Bultink (red.) 
Blauwe ader van de Bollenstreek. 350 jaar 
Haarlemmertrekvaart - Leidsevaart 1657-2007 
2007, isBN 978-90-5997-047-2 pb. 
159 pag., 200 ill. kleur, € 19,50

Pots, Roel en Nico Randeraad (red.)
Behoedzaam bestuur. 
Twee eeuwen provincie Zuid-Holland
2014, isBN 978-90-5997-173-8 geb.
408 pag., ca. 350 ill. in kleur, € 34,50

Quarles van Ufford, Cyp 
Frederic Faber (1782-1844). Koninklijk Porselein uit 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 
2004, isBN 978-90-5997-007-6 geb. 
336 pag., 230 ill. kleur, € 19,50 

Quarles van Ufford, Cyp 
Andreas Schelfhout (1787-1870). 
Landschapschilder in Den Haag 
2009, isBN 978-90-5997-066-3 geb. 
254 pag., ca. 250 ill. kleur, € 29,50 

Regt, Evelyn de (red.)
The North Koreans. Glimpses of Daily Life in the 
DPRK
2016, isBN 978-90-5997-230-8 geb.
252 pag., 35o ill kleur, € 39,50

Reynaerts, Jenny 
Het karakter onzer Hollandse school’. De 
koninklijke akademie van beeldende kunsten te 
Amsterdam 1817-1870 
2001, isBN 978-90-74310-69-7 pb. 
311 pag., 50 ill. zw., € 14,50 

Rietveld-van Wingerden, Marjoke 
Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen, 
1757-1942. Bibliografie
1995, isBN 978-90-74310-15-4 geb. 
386 pag., ca. 80 zw ill., € 9,50 

Rijken, Henk 
De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de 
tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 
1600-1800 
2005, isBN 978-90-5997-018-2 geb. 
422 pag., 350 ill. zw., € 19,50

Roding, Juliette, E.J. Sluijter, B. Westerweel, 
 M. Tolsma, E. Domela Nieuwenhuis (red.) 

Dutch and Flemisch artists in Britain 1550-1750 
(Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13)
2003, isBN 978-90-74310-83-3 geb. 
318 pag., 142 ill., 12 kleur, € 19,50 

Rooseboom, Hans 
De schaduw van de fotograaf. Positie en status van 
een nieuw beroep: fotografie in Nederland 1839-1889 
2008, isBN 978-90-5997-052-6 pb. 
395 pag., 90 zw ill., € 19,50 

Roscam Abbing, Michiel 
De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten, 
1627-1678. Eigentijdse bronnen en oeuvre van 
gesigneerde schilderijen 
1993, isBN 978-90-74310-09-3 geb. 
192 pag., 95 ill. zw., € 22,50 

Roscam Abbing, Michiel 
Rembrant toont sijn konst. 
Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 
1648-1756
1999, isBN 978-90-74310-59-8 geb. 
272 pag., ca. 57 ill., 10 kleur, € 19,50

Ruyven-Zeman, Zsuzsanna van
Van heiligen tot amoeben. Honderdvijftig jaar 
monumentale glasschilderkunst in Nederland
2014, isBN 978-90-5997-161-5 pb.
144 pag., 137 ill. in kleur, € 24,50

Schellingerhout, Arie 
Dakpannen. 2600 jaar terracotta of keramische 
dakpan 
2009, isBN 978-90-5997-086-1 pb. 
88 pag., 124 ill. kleur, € 14,50 

Schevenhoven, Paul (red.)
Canon van Rijnland.Dertig momentopnamen van 
duizend jaar waterstaatsgeschiedenis
2015, isBN 978-90-5997-197-4 pb.
72 pag., 32 ill. kleur,€ 12,50



Siebelt, Alphons
‘Hij zit bij de onderduikersbond’. Hulp aan Leidse 
onderduikers in de Tweede Wereldoorlog
2015, isBN 978-90-5997-195-0 pb.
240 pag., ca. 30 ill. kleur, € 24,50

Singelenberg-van der Meer, M. 
Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940 
7e druk 
2007, 7e druk isBN 978-90-74213-32-5 pb.
148 pag., 800 ill. zw., € 16,75

Sluijter, Eric Jan 
De ‘heydensche fabulen’ in de schilderkunst 
van de Gouden Eeuw. Schilderijen met verhalende 
onderwerpen uit de klassieke mythologie in de 
Noordelijke Nederlanden circa 1590-1670 
2000, isBN 978-90-74310-55-0 pb. 
519 pag., ca. 250 ill. zw., € 19,50 

Sman, Gert Jan van der 
Lorenzo & Giovanna. Schoonheid en noodlot in 
Florence 
2009, isBN 978-90-5997-075-5 pb. 
190 pag., ca. 80 ill. kleur, € 19,50 

Smarius, Alexander
Het Forum Romanum
2015, ISBN 978-90-5997-198-1 pb.
32 pag. m.plattegr., ca. 30 ill. kleur, € 6,50

Smit, Cor 
Strijd om kwaliteit. De geschiedenis van de sociale 
woningbouw in de regio Leiden 
2006, isBN 978-90-5997-038-0 pb. 
260 pag., ca. 150 ill., € 19,50 

Smit, Cor 
Van heinde en verre. Nieuwe Leidenaren door de 
eeuwen heen 
2009, isBN 978-90-5997-070-0 pb. 
151 pag., 144 ill. kleur/zw., € 9,90 

Smit, Cor 
Leiden met een luchtje. Straten, water, groen en 
afval in een Hollandse stad, 1200-2000 
2001, isBN 978-90-74310-81-9 pb. 
213 pag., 220 ill., € 17,90 (uitverkocht)

Smit, Cor/Korrie Korevaart 
Kinderarbeid. J.J. Cremer en de Leidse 
fabriekskinderen 
2008, isBN 978-90-5997-059-5 pb. 
88 pag., ca. 60 ill. duotone, € 9,90 

Smits, Nynke
Sabina, vrouw van Hadrianus. Een bijzondere 
liefdesgeschiedenis 
2017, isBN 978-90-5997-239-1 pb.
296 pag., € 19,50

Spaans, Yolande 
A practical Dutch grammar 
2010, isBN 978-90-5997-040-3 pb. 
96 pag., € 12,90 

Spaans, Yolande, Abdelmajid Essadiki
A practical Dutch grammar in Arabic
2016, isBN 978-90-5997-223-0 pb. 
96 pag., € 12,90

Starkenburg, Esther, Rudi van Maanen en Cor Smit 
(red.)

Tastbaar geheugen. 150 jaar zorg voor Leidse 
monumenten
2014, isBN 978-90-5997-175-2 pb.
192 pag., ca. 200 ill. kleur, € 19,50

Statius, P.P./Brouwer, Rob (vert.) 
Thebais, ofwel Oedipus’ vloek 
2011, isBN 978-90-5997-108-0 geb. 
400 pag., € 39,50 

Steenmeijer, Guido 
Tot cieraet ende aensien deser stede. Arent van 
’s-Gravensande (ca. 1610-1666) architect en ingenieur 
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� e Complete Writings

Essays and notes in original versions
Compiled and edited by Louis Veen

Piet Mondrian
From the beginning of 1914 until his death in 1944, 
Mondrian wrote more than a hundred essays on the 
subject of art and society. He wrote in Dutch, French and 
English, his choice of language o� en depending on his 
place of residence. All of Mondrian’s writings proclaim his 
conviction that art paves the way to a better society. Many 
of Mondrian’s texts have been published, but the original 
versions were o� en translated, edited, and polished. � is 
book aims to present the painter’s words as he wrote them, 
going back to the original sources of all of Mondrian’s 
manuscripts, typescripts, and personal papers, published 
and unpublished, � nished and un� nished – some only 
consisting of a few sentences, some of as much as 80 pages. 
In addition, the book includes introductory chapters, as 
well as a vocabulary of characteristic Mondrian terms. 
Louis Veen’s compilation of Mondrian’s original texts is 
not only a contribution to Mondrian research, but also a 
repository of knowledge regarding a small but essential part 
of the Dutch international heritage.
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