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De Kust. 4 augustus 1945. 
De zomer van de vrijheid
Unieke luchtfoto's van Knokke tot De Panne 
vanuit een Amerikaans verkenningsvliegtuig

Birger Stichelbaut, Wouter Gheyle, Jeroen Cornilly, Mathieu 
de Meyer

In dit boek trek je naar de Belgische kust. En keer je 
terug in de tijd. Naar 4 augustus 1945, een zonnige dag 
in de eerste zomer na de Tweede Wereldoorlog. De 
zomer van de vrijheid. Die dag neemt een Amerikaans 
legervliegtuig haarscherpe, bijzonder gedetailleerde 
luchtfoto's van de hele kuststrook, van Knokke tot De 
Panne. De unieke fotoreeks, een uitzonderlijk 
tijdsdocument, is recent herontdekt in een Amerikaans 
archief. Je ontdekt ze in dit boek. Het is alsof je zelf in 
het vliegtuig zit...
Je ziet de badplaatsen en hun bezoekers baden en 
genieten in de zon, het strand en de strandcabines, de 
duinengordel, de havens, het ongerepte en 
landschappelijk rijke hinterland. Maar je ziet ook de vele 
sporen en de littekens van de oorlog die net voorbij is, 
met daarbij ook de fameuze Duitse Atlantikwall. En je 
ziet de toenmalige bebouwing aan de kust, in de 
overgangstijd tussen elitair en massatoerisme. Ook dat 
maakt de fotoreeks zo uniek.

BIRGER STICHELBAUT en WOUTER GHEYLE, 
archeologen aan de UGent, ontdekten de filmrol met de 
foto's in de US National Archives in Maryland (V.S.). Zij 
helpen je om de vele oorlogsdetails op de foto's thuis te 
wijzen. Coauteur JEROEN CORNILLY doet hetzelfde, 
maar dan voor de kustarchitectuur. Hij schreef speciaal 
voor dit boek het verhaal van 100 jaar kusttoerisme.
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Expo: 08/10/2021 - 13/02/2022, 
Van Gogh Museum, Amsterdam

De aardappeleters
Van Goghs eerste meesterwerk

by Bregje Gerritse

De aardappeleters behoort tot Vincent van Goghs 
beroemdste werken en hij beschreef het in 1887 zelf als 
'après tout het beste dat ik maakte'. Hij vervaardigde het 
schilderij in het voorjaar van 1885 toen hij bij zijn ouders 
in Nuenen woonde en zijn broer Theo hem vroeg een 
'meesterproef' te schilderen voor de Parijse kunstmarkt. 
Van Goghs fascinatie voor het boerenleven bracht hem 
ertoe een tafereel van een eenvoudige maaltijd bij 
lamplicht tot onderwerp te kiezen. Dat 'er leven in' zat, 
daar was Van Gogh van overtuigd en dat was precies 
wat hij wilde.

In dit boek beschrijft Bregje Gerritse, onderzoeker bij het 
Van Gogh Museum, hoe zorgvuldig Van Gogh te werk 
ging bij de voorbereiding van De aardappeleters. We 
leren hem via de voorstudies en brieven kennen als een 
ambitieus schilder, die onophoudelijk probeert zijn 
vaardigheden te verbeteren. We komen details te weten 
over de locatie, maken kennis met de figuren op het 
schilderij en lezen hoe vrienden en critici reageerden op 
het werk, waarmee Van Gogh zo graag wilde 
doorbreken als kunstenaar.
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The Potato Eaters
Van Gogh's first masterpiece

by Bregje Gerritse

The Potato Eaters is one of Vincent van Gogh's most 
famous works. The artist himself described it in 1887 as 
'after all the best thing I did'. He completed it in the 
spring of 1885 while living with his parents in Nuenen 
after his brother Theo had asked him to paint a 
'masterwork' for the Paris art market. Van Gogh's 
fascination for peasant life led him to choose as his 
subject a scene of a simple meal by lamplight. He was 
convinced that 'there's life in it', which was precisely 
what he was seeking.Bregje Gerritse, a researcher at 
the Van Gogh Museum, describes in this book how 
meticulously Van Gogh went about preparing The Potato 
Eaters. Through his preliminary studies and letters, we 
get to know an ambitious painter working constantly to 
improve his skills. We discover the details of his location, 
make the acquaintance of the figures in the painting and 
read how his friends and critics responded to a work that 
Van Gogh wanted so badly to be his artistic 
breakthrough.

The author Bregje Gerritse is a researcher at the Van 
Gogh Museum and curator of the exhibition The Potato 
Eaters: Mistake or Masterpiece? She has previously 
contributed to the exhibition and publication On the 
Verge of Insanity: Van Gogh and His Illness and she is 
currently one of the authors working on the forthcoming 
collection catalogue Vincent van Gogh: Paintings 3: 
Arles, Saint-Rémy and Auvers.
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Hockney - Van Gogh
The Joy of Nature

Hans den Hartog Jager

Hockney - Van Gogh. The Joy of Nature biedt een uniek 
inzicht op de onmiskenbare invloed van Vincent Van Gogh 
op het werk van David Hockney. Voor het eerst kunnen 
kunstliefhebbers de werken van beide kunstenaars naast 
elkaar bekijken. De tentoonstellingscatalogus toont de 
reeks prachtige, monumentale landschappen die Hockney 
vanaf de jaren negentig in het Britse Yorkshire maakte, en 
plaatst ze naast Van Goghs afbeeldingen van de natuur. 
Ook Hockney's schetsboeken en iPad-tekeningen komen 
aan bod. 
Een exclusief interview met Hockney en een essay van 
schrijver en kunstcriticus Hans den Hartog Jager geven 
een rijke analyse van de parallellen tussen de twee 
kunstenaars. Speciaal voor de tentoonstelling en dit boek 
maakte Rineke Dijkstra een fotoportret van de nu 81-jarige 
meester.
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Kazerne Dossin, Mechelen. Co-ed: 
Tijdsbeeld / Kazerne Dossin

Kazerne Dossin
Holocaust & mensenrechten

Het verhaal van de Belgische Holocaust in een uniek en rijk 
geïllustreerd boek. 
Over de holocaust in België bestaan vooral wetenschappelijke 
publicaties. Met Kazerne Dossin. Holocaust en 
mensenrechten brengt uitgeverij Tijdsbeeld een boek 
toegankelijk voor een breed publiek. Het grote verhaal zoals 
het te zien is in Kazerne Dossin wordt hier te boek gesteld. 
Ruim 700 foto's en documenten en jaren opzoekingswerk 
worden gebundeld in dit indrukwekkend naslagwerk. 
De Kazerne Dossin in Mechelen, is een intense plaats van 
herinnering, een unieke 'lieu de mémoire', met een 
indringende tentoonstelling over de vervolging van Joden en 
zigeuners in België. In 1942-1944 gebruikten de nazi's de 
achttiende-eeuwse Dossinkazerne als transitgevangenis voor 
deportaties naar Auschwitz-Birkenau. In 28 transporten 
werden 25.898 Joden en 352 Roma en Sinti ('zigeuners' zoals 
men ze in die tijd noemt) weggevoerd. Slechts 5% van de 
gedeporteerden keerde levend terug. De Belgische casus van 
de Holocaust komt in dit boek uitgebreid aan bod, met een 
focus op de raciale vervolging van Joden, Roma en Sinti, op 
de rol van daders, slachtoffers en omstaanders en op de 
onderliggende processen van cumulatieve radicalisering en 
maatschappelijke polarisering. Cruciaal zijn een reeks 
indringende persoonlijke verhalen van slachtoffers, daders en 
omstaanders. Daarnaast treedt het historische verhaal in 
dialoog met mensenrechten en mensenrechtenschendingen.

www.exhibitionsinternational.be



EXHIBITIONS INTERNATIONAL [BE]  Tijdsbeeld Uitgeverij/ Editeur

Hardback  | 230 x 170 mm | 
480 p | 700 col. & bw ill | 
French ed.  | Oct. 2020
ISBN: 9789490880316  | € 39,90
[BE]  Tijdsbeeld Uitgeverij/ Editeur

ISBN: 9789490880316 (F)

ISBN 9789490880217 (NL)

Marot-Tijdsbeeld en collaboration 
avec le musée Kazerne Dossin

La Shoah et les droits 
humains
Musée Kazerne Dossin - Le cas belge de la 
Shoah

Le cas belge de la Shoah dans un ouvrage de référence 
richement illustré - Près de 700 photographies et 
documents et le résultat d'années de recherche sont 
regroupés dans cet impressionnant ouvrage de référence. 
Le cas belge de la Shoah y est examiné en détail. La 
persécution raciale des Juifs et des Roms, le rôle de tous 
les protagonistes ainsi que les processus sous-jacents de 
radicalisation et de polarisation sociale cumulées sont au 
centre de notre approche. Ce livre traite de la montée de 
la dictature nazie en Allemagne, de l'antisémitisme, de la 
vie des Juifs et des Roms en Belgique avant la guerre, de 
l'invasion allemande, de la répression, de la spoliation et 
de la déportation génocidaire. Des récits de vie poignants 
de victimes, d'auteurs et de spectateurs sont au cœur de 
ce projet. Ils rendent l'horrible réalité du génocide 
douloureusement tangible. En outre, un dialogue s'établit 
entre le parcours historique de l'exposition et la 
problématique des droits humains et de leurs violations. 
Centrée sur l'histoire du judéocide, cette publication 
explore les mécanismes séculaires de la pression du 
groupe et de la violence collective qui, dans certaines 
circonstances, peuvent conduire à des meurtres de 
masse ou à des génocides.

www.exhibitionsinternational.be



EXHIBITIONS INTERNATIONAL [BE]  Tijdsbeeld Uitgeverij/ Editeur

Hardback  | 270 x 240 mm | 272 p | 300 col. & bw ill | Dutch 
(NL) ed.  | May 2020
ISBN: 9789490880286  | € 39,90

[BE]  Tijdsbeeld Uitgeverij/ Editeur

ISBN: 9789490880286 (NL)

Hardcover met ingekleefd vignet. 
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Lakenhallen, Ieper

Antony d'Ypres
Fotografen van de wederopbouw

Piet Chielens, Dominiek Dendooven & Jan Dewilde

Na 'de stalen storm van de industriële oorlog' was het 
idyllische landschap van de Westhoek in België 
getransformeerd tot een desolaat maanlandschap. De 
Eerste Wereldoorlog had tientallen dorpen en steden langs 
het front volledig van de kaart geveegd. Van de 
middeleeuwse stad Ieper restten nog slechts ruïnes; de 
velden errond waren bezaaid met granaatputten, 
mijnkraters, loopgraven, bunkers, smalspoorlijnen, 
prikkeldraad, oorlogsschroot en stapels onontplofte 
munitie. De discussie over het lot van Ieper sleepte lang 
aan, en maakte dat de wederopbouw pas na december 
1920 van start kon gaan. Bevoorrechte getuigen Robert en 
Maurice Antony, van de bekende studio Antony d'Ypres, 
documenteerden met hun foto's de verwoesting en de 
wederopbouw van Ieper en omstreken: het ruimen van de 
slagvelden, de voorlopige begraafplaatsen, de terugkeer 
van de bewoners, de barakken en noodwoningen, het 
fronttoerisme, de vele herdenkingen en de inhuldigingen 
van begraafplaatsen en monumenten.  Ofschoon veelal 
gericht op de verkoop van souvenirfoto's en prentkaarten, 
zijn de Antony-foto's van een uitzonderlijke artistieke 
kwaliteit, en van onschatbare documentaire waarde.
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Ypres. War and 
Reconstruction
A photographic account by Maurice & Robert 
Antony

Piet Chielens, Dominiek Dendooven & Jan Dewilde

The First World War transformed the idyllic region of the 
Belgian Westhoek into a desolate lunar landscape. After 
the steel storm of this industrial war, dozens of villages 
and towns along the front line had been wiped off the 
map completely. Of the medieval city of Ypres, only ruins 
remained; the landscape around it was dotted with shell 
holes, mine craters, trenches, bunkers, narrow-gauge 
railways, barbed wire, war scrap and piles of 
undetonated ammunition. The discussion about the fate 
of Ypres - should the city remain a ruin commemorating 
British sacrifices or be returned to its inhabitants? - 
dragged on for a long time and made it impossible to 
start rebuilding before 1920. Robert and Maurice Antony 
documented the destruction and reconstruction of Ypres 
and its surroundings in their photographs: the clearing of 
battlefields, the provisional cemeteries, the return of the 
inhabitants, the emergency housing, front tourism, the 
reconstruction of towns and villages, the many 
commemorative ceremonies and the inauguration of 
cemeteries and monuments. Although the Antony 
brothers' photos were often intended to be sold as 
souvenirs or picture postcards, they exhibit an 
exceptional artistic quality and are of inestimable 
documentary value.
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Royal Academy of Arts, Londen - 
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Lucian Freud
De zelfportretten

David Dawson, Joseph Koerner, Jasper Sharp, Sebastian Smeet 
en Tilda Swindon

Alle zelfportretten van Lucian Freud nu in één boek 
verzameld. In 1964 gaf Lucian Freud (1922-2011) zijn 
studenten aan het Norwich College of Art een opdracht: 
om naakte zelfportretten te schilderen die 'onthullend, 
sprekend, geloofwaardig ... echt zonder schaamte' 
waren. Het was een advies dat de kunstenaar zelf later 
ook zou volgen in zijn vele zelfportretten. Rauw, 
onversaagd en vaak naakt lezen Freuds zelfportretten als 
het ware als zijn biografie, en geven zij tegelijk inzicht in 
de ontwikkeling van zijn stijl als schilder. In de portetten is 
de kunstenaar steeds overweldigend aanwezig, of hij nu 
de rechtstreeks de confrontatie met de toeschouwer 
aangaat,  of alleen aanwezig is als een schaduw of in 
een reflectie. Freud verkende het genre van het 
zelfportret op tal van onverwachte manieren.
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Van Gogh Museum / 
Tijdsbeeld

Expo: 21/6/2019 - 1/9/2019, Van 
Gogh Museum, Amsterdam

Van Gogh en de 
zonnebloemen
Een meesterwerk onderzocht

Nienke Bakker en Ella Hendriks

De zonnebloemen-schilderijen behoren tot de bekendste werken 
van Vincent van Gogh. Hij maakte ze in Arles, in Zuid-Frankrijk, 
in 1888 en 1889. In stralende tinten geel schilderde hij vijf grote 
stillevens van zonnebloemen in een vaas, die nu in musea over 
de hele wereld hangen. In dit boek staat Zonnebloemen uit de 
collectie van het Van Gogh Museum centraal. Het meesterwerk 
is onderzocht met de nieuwste technieken, om erachter te 
komen welke materialen Van Gogh gebruikte, wat de conditie 
van het schilderij is, en wat er nu, 130 jaar nadat het schilderij 
gemaakt werd, gedaan kan worden om het schilderij zo goed 
mogelijk te bewaren voor de toekomst. 
Naast de resultaten van het onderzoek belicht deze publicatie de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van het schilderij en de 
speciale betekenis die de zonnebloem had voor Van Gogh. Zijn 
voorkeur voor dit motief was nauw verbonden met zijn 
vriendschap en wedijver met de schilder Paul Gauguin, met wie 
hij zijn atelier deelde in Arles. Van Gogh besefte dat hij met zijn 
zonnebloemen-schilderijen een ware prestatie had geleverd en 
dat werd ook door anderen erkend. Niet alleen Gauguin, maar 
ook Vincents broer Theo, andere kunstenaars en critici vonden 
de schilderijen prachtig. Al snel na Van Goghs vroege dood 
kregen ze de status van meesterwerken.

'voldoende in vuur geraken om die goudkleuren en die 
bloementonen te laten versmelten - dat kan de eerste de beste 
niet, daarvoor is de energie en aandacht van een hele 
persoonlijkheid nodig.'
Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 22 januari 1889
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Een uitgave van het Van Gogh Museum, 
Amsterdam en TIJDSBEELD  uitgeverij, Gent

Meesterwerken in het Van 
Gogh Museum

Esther Darley en Renske Suijver

Het Van Gogh Museum beheert de grootste collectie 
werken van Vincent van Gogh ter wereld. Dit nieuwe 
boek toont een selectie van meer dan 100 
meesterwerken uit de museumcollectie. Beroemde 
schilderijen van Van Gogh als De aardappeleters, Het 
Gele Huis, De slaapkamer en Zonnebloemen ontbreken 
uiteraard niet. In heldere begeleidende teksten wordt het 
verhaal achter de schilderijen beschreven. De werken 
van Van Gogh worden net als in het museum aangevuld 
met topstukken van vrienden en tijdgenoten. Dat zijn 
bekende schilderijen van onder anderen Claude Monet, 
Paul Gauguin, Edouard Manet, Camille Pisarro, Henri de 
Toulouse-Lautrec  en Emile Bernard, maar ook werken 
van latere kunstenaars die inspiratie vonden in Van 
Goghs werk zoals Edvard Munch of Kees Van Dongen. 
Dit boek biedt een compacte inleiding in het werk en 
leven van Vincent van Gogh en is een ideale gids voor 
thuis, of ter  voorbereiding op uw bezoek aan het Van 
Gogh Museum.
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