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Kunstenaars / Artists

hans aarsman > pagina 98

Jan adriaans > pagina 92

stephan Balkenhol > pagina 52

hans van Bentem > pagina 40

annemarie Bleeker > pagina 66

elspeth diederix > pagina 58

anton corbijn > pagina 84

stéphane couturier > pagina 80

Wijnanda deroo > pagina 88

Michel françois > pagina 54

andreas gursky > pagina 76

John hilliard > pagina 56

teun hocks > pagina 61

Bertien van Manen > pagina 96

hans van der Meer > pagina 72

liza May post > pagina 68

lon robbé > pagina 64

roland schimmel > pagina 48

Beat streuli > pagina 33/62

henk tas > pagina 70

Mette tronvoli > pagina 79

lawrence Weiner > pagina 46

Maarten Wetsemao > pagina 100
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Verantwoording

D e haagse hogeschool bezit al vanaf de opening van zijn pand in de laakhaven een collectie 

kunstwerken, variërend van fotografie tot sculpturen en wandschilderingen. daarover is 

vaker een boek gemaakt. de eerste uitgave, getiteld ‘Kunst in de hogeschool’, verscheen 

ten tijde van de opening. dat boekwerkje is inmiddels niet meer verkrijgbaar. tien jaar later 

ontstond ‘first focus’, gericht op de fotocollectie. en nu is het tijd voor een derde uitgave die een 

volledig en actueel overzicht geeft van de kunst die de haagse hogeschool in zijn bezit heeft.

zz
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Kunst geeft een extra dimensie aan een omgeving. Kunst reflecteert, intrigeert en genereert gedachten, 

gevoelens en associaties. geen wonder dat De Haagse Hogeschool ervoor koos om zijn gebouw aan de Laakhaven 

te verfraaien met allerlei kunstwerken. Verschillende fotocollecties, wandschilderingen en beeldhouwkunst 

vormen samen een kunstcollectie die alle gebruikers en bezoekers van het gebouw elke dag opnieuw 

stimuleert en inspireert.

D e kunstcollectie van de haagse hogeschool bestaat uit sculpturen, wandschilderingen, 

teksten en foto’s. de kunst, voornamelijk bijeengebracht bij het begin van de bouw van 

de hogeschool, vindt een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt in de grote, houten sculptuur 

van stephan Balkenhol. dit reusachtige beeld staat solitair in de centrale hal. als een totempaal 

bij de indianen, betrokken bij alles wat er in de centrale hal van de hogeschool gebeurt, bij feesten, 

bijeenkomsten en open dagen. 

Bij het begin van de bouw van de haagse hogeschool in 1994 wilde het toenmalig bestuur niet 

alleen een complex neerzetten met ruime mogelijkheden voor onderwijs, maar ook aandacht 

besteden aan de inrichting ervan. Meteen de gedachte een collectie met beeldende kunst aan 

te leggen. het haagse architectenbureau atelier pro, dat het gebouw ontwierp, ontwikkelde 

vervolgens een concept waarbij de beeldende kunst een vrije en autonome positie kon innemen ten 

opzichte van de architectuur.

Kunst met betekenis

het architectenbureau onderzocht waar in het gebouw beeldende kunst een rol van betekenis kon 

spelen. de centrale hal, de buitenruimte voor de hoofdingang en de ruimtes die de verschillende 

gebouwen met elkaar verbinden bleken al snel voor de hand liggende locaties. vervolgens werd 

bedacht welke kunstenaars in staat zouden zijn iets bijzonders te kunnen doen met een dergelijke plek.

locatie, kunstdiscipline, formulering van de opdracht en budget hadden invloed op keuze van de 

kunstenaars die een opdracht mochten uitvoeren. de centrale hal vroeg bijvoorbeeld om een beeld 

dat de schaal van de immense ruimte zou kunnen aangeven. dit vormde het uitgangspunt voor een 

kunstopdracht aan de duitse kunstenaar stephan Balkenhol. 

p o i n t  o f  v i e W
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Kunst geeft een extra dimensie aan een omgeving. Kunst reflecteert, intrigeert en genereert gedachten, 

gevoelens en associaties. geen wonder dat De Haagse Hogeschool ervoor koos om zijn gebouw aan de Laakhaven 

te verfraaien met allerlei kunstwerken. Verschillende fotocollecties, wandschilderingen en beeldhouwkunst 

vormen samen een kunstcollectie die alle gebruikers en bezoekers van het gebouw elke dag opnieuw 

stimuleert en inspireert.

D e kunstcollectie van de haagse hogeschool bestaat uit sculpturen, wandschilderingen, 

teksten en foto’s. de kunst, voornamelijk bijeengebracht bij het begin van de bouw van 

de hogeschool, vindt een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt in de grote, houten sculptuur 

van stephan Balkenhol. dit reusachtige beeld staat solitair in de centrale hal. als een totempaal 

bij de indianen, betrokken bij alles wat er in de centrale hal van de hogeschool gebeurt, bij feesten, 

bijeenkomsten en open dagen. 

Bij het begin van de bouw van de haagse hogeschool in 1994 wilde het toenmalig bestuur niet 

alleen een complex neerzetten met ruime mogelijkheden voor onderwijs, maar ook aandacht 

besteden aan de inrichting ervan. Meteen de gedachte een collectie met beeldende kunst aan 

te leggen. het haagse architectenbureau atelier pro, dat het gebouw ontwierp, ontwikkelde 

vervolgens een concept waarbij de beeldende kunst een vrije en autonome positie kon innemen ten 

opzichte van de architectuur.

Kunst met betekenis

het architectenbureau onderzocht waar in het gebouw beeldende kunst een rol van betekenis kon 

spelen. de centrale hal, de buitenruimte voor de hoofdingang en de ruimtes die de verschillende 

gebouwen met elkaar verbinden bleken al snel voor de hand liggende locaties. vervolgens werd 

bedacht welke kunstenaars in staat zouden zijn iets bijzonders te kunnen doen met een dergelijke plek.

locatie, kunstdiscipline, formulering van de opdracht en budget hadden invloed op keuze van de 

kunstenaars die een opdracht mochten uitvoeren. de centrale hal vroeg bijvoorbeeld om een beeld 

dat de schaal van de immense ruimte zou kunnen aangeven. dit vormde het uitgangspunt voor een 

kunstopdracht aan de duitse kunstenaar stephan Balkenhol. 
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Bij de opdrachten en selectie van de kunstenaars keek een kunstadviseur of er wel een onderlinge 

samenhang bestond wat betreft kwaliteit en mentaliteit. een andere belangrijke taak van die 

kunstadviseur was de vertaling van de ideeën van de kunstenaar naar de opdrachtgever en zijn 

kunstcommissie. 

Nadruk op fotografie

in het concept voor de kunstopdrachten koos de haagse hogeschool voor verschillende vormen van 

beeldende kunst. de nadruk kwam te liggen op fotografie, aangezien dat een medium is dat dicht op 

de beleving van de werkelijkheid zit. de schilderkunst werd getoond in haar abstracte gedaante, de 

beeldhouwkunst in figuratieve vorm en taal als beeldend medium. 

in zijn ‘collectie hedendaags’ verzamelt de hogeschool foto’s waarin de relatie tussen mens en 

omgeving centraal staat. de foto ‘Berlin, derrière pariserplatz’ van de franse fotograaf Stéphane 

Couturier is daar een prima voorbeeld van  > pagina 80. het beeld toont de bouwactiviteiten op dat 

plein, terwijl onder de grond een garage of metro wordt aangelegd. er staan geen personen op de 

foto en toch wijst alles in het beeld op menselijke aanwezigheid. 

ook in de foto `uitvaart van prins claus̀  van de nederlandse fotograaf Hans van der Meer staat 

de relatie tussen mens en omgeving centraal  > pagina 72. 

op de achtergrond de moderne huizen van de haagse wijk ypenburg, op de voorgrond de 

begrafenisstoet die refereert aan een verleden waarin het straatbeeld werd bepaald door paard 

en wagen. Mensen nemen een centrale plaats in op de foto: de militaire wachters, een groep 

begeleiders van de koets(en) en geïnteresseerden die de tocht gadeslaan. 

de serie ‘garages’ van de nederlandse fotograaf Jan Adriaans toont kleurige omgevingen van 

plaatstaal en automaterialen  > pagina 92. op het eerste gezicht lijken het koele abstracties, maar 

bij nader inzien zijn het bijna tastbare ruimtes met een eigen verhaal, waar menselijke activiteit 

voelbaar is.

een tweede collectie, de collectie ‘haags historisch’, toont foto’s die met de stad den haag te 

maken hebben. Bedoeld om studenten die van buiten de stad komen een idee te geven van het 

verleden en de betekenis van de stad waarin ze een tijdje zullen wonen en studeren. 

Fotografieopdrachten 

gelijktijdig met de totstandkoming van de collecties ‘hedendaags’ en ‘haags historisch’, 

verleende de haagse hogeschool ook opdrachten aan de Belgische fotograaf carl de Keyzer en de 

nederlandse fotograaf Jannes linders. Zij documenteerden allebei hoe de hogeschool vanuit talloze 

gebouwen in den haag verhuisde naar de huidige unilocatie in laakhaven. 
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de Keyzer fotografeerde de oude locaties van de hogeschool. linders volgde eerst de kaalslag 

van de laakhaven en daarna de bouw van het nieuwe onderkomen van de hbo-instelling. in beide 

opdrachten stond de relatie tussen mens en omgeving, de relatie tussen geschiedenis en werk en 

tussen heden en verleden centraal. 

in 2006, toen het pand op de laakhaven tien jaar oud was, verleende de hogeschool wederom een 

fotografieopdracht. ditmaal aan de Zwitser Beat Streuli  > pagina 33. deze opdracht draaide om de 

student zelf. streuli bracht door middel van 21 portretfoto’s de diversiteit van de samenleving en van 

de hogeschool in beeld. hij maakte zijn foto’s buiten, op het zonovergoten plein voor het gebouw 

van de haagse hogeschool. 

Monumentale beelden

naast fotografieopdrachten verleende de hogeschool tijdens de bouw van zijn nieuwe pand ook 

andere kunstopdrachten. voor het atrium werd gezocht naar een monumentaal beeld dat de 

schaal en verhoudingen van de enorme ruimte aangeeft. een beeld dat in materieel opzicht kon 

contrasteren met het staal, steen en glas van het gebouw. 

de keuze viel op de duitse kunstenaar Stephan Balkenhol  > pagina 52. hij hakte een beeld uit één 

boom, een amerikaanse den uit de vogezen. het toont een anonieme, menselijke figuur die model 

staat voor elk individu, elke persoonlijkheid binnen de hogeschool. de boom fungeert als sokkel 

voor de figuur en contrasteert met het staal en glas van de centrale hal.

een ander beeldend icoon, vervaardigd door de nederlandse kunstenaar Hans van Bentem, is 

de turquoise vaas in keramiek voor de ingang van de hogeschool  > pagina 40. de vaas draagt een 

aantal symbolen die ook als zelfstandig beeld in het gebouw terug te vinden zijn: een engel, een 

panter, een Brandend hart, een alziend oog en een phoenix. 

Immateriële woordkunst 

Beide sculptuuropdrachten verschillen in vorm en materialiteit. precies zoals de bedoeling was: de 

hogeschool wilde zoveel mogelijk verschillende uitingen van beeldende kunst realiseren binnen de 

opdrachten. de meest immateriële bijdrage aan deze gevarieerdheid aan kunstuitingen is het werk 

van de amerikaanse kunstenaar Lawrence weiner  > pagina 46. de tekst ‘even boven de Waterlijn / 

give or take/ + -’ is dermate beeldend dat ook hier van een sculptuur kan worden gesproken. 

de beelden die opkomen bij het lezen van de tekst hebben een ruimtelijke kwaliteit. ‘even boven de 

Waterlijn’ duidt de plek aan van de hogeschool aan de laakhaven, maar doelt ook op het streven 

van elke student om boven het ‘maaiveld’ uit te steken. dat kan hij of zij alleen doen in een balans 

van geven en nemen, van positieve en negatieve ervaringen.
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Bewegende wandschildering

voor de schilderkunst was het nodig een sterk antwoord te geven op de binnenruimte, daar waar 

twee gebouwdelen van de haagse hogeschool als het ware met elkaar botsen. de wandschildering 

van de nederlandse kunstenaar Roland Schimmel, over de gehele hoogte van de vide, geeft als 

het ware de confrontatie van deze twee bouwlichamen weer, door in een abstracte geschilderde 

ruimte ovale vormen te laten zweven die door hun kleurstelling een actieve werking hebben op het 

oog van de toeschouwer  > pagina 48. 

Zo lijkt het alsof de passant in deze ruimte de confrontatie van de bouwlichamen blijft voelen 

wanneer hij of zij naar de wandschildering kijkt. schimmel maakte ook een tweede wandschildering, 

in het trappenhuis van de kantine bij de sporthal  > pagina 50. het is een dynamische weergave 

van de beweging die iemand maakt als hij een trap af- of oploopt. de kleurwerking van de wand 

simuleert en stimuleert de bewegingen in de ruimte. 

Actieve collectie

de beeldende kunst en fotografie in de hogeschool vormen na zoveel jaren een onlosmakelijk 

geheel met het gebouw. hoe de beeldende kunst en fotografie functioneren is voor iedere gebruiker 

van het gebouw anders, net zo verschillend als de weg die een ieder volgt op zoek naar zijn 

werkplek, klaslokaal of bibliotheek. de collectie fotografie, ‘hedendaags’ en ‘haags historisch’, 

wordt zo mogelijk jaarlijks uitgebreid. op deze wijze blijft de collectie een actieve functie hebben in 

de hogeschool en kan ze blijven focussen op hedendaagse ontwikkelingen. 

JJ van Kranendonk, mei 2011

zz
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Publication

S ince first opening its doors in laakhaven, the hague university of applied sciences has 

owned a considerable art collection, varying from photography to sculptures and murals. this 

collection was presented in a book on earlier occasions. the first edition, with the title ‘art at 

the university of applied sciences’ (‘Kunst in de hogeschool’), was issued at the university’s official 

opening. this little book is, regrettably, no longer available. ten years later saw the publication 

of ‘first focus’, a compilation of our photography collection. We are now proud to present a third 

edition, featuring a comprehensive and up-to-date overview of the university’s art collection.

zz
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art adds an extra dimension to a space. art reflects, intrigues and triggers thoughts, feelings and associations. no 

wonder that The Hague University of applied Sciences decided to decorate its building in Laakhaven with a variety 

of works of art. Various photo collections, murals and sculptures together form an art collection that stimulates 

and inspires the building’s users and visitors every day.

T he art collection of the hague university of applied sciences consists of sculptures, 

murals, texts and photographs. the collection, mostly assembled when construction of 

the university began, has a literal and figurative highpoint in the large, wooden sculpture 

by stephan Balkenhol. this giant of a statue stands alone in the central hall. towering above 

like a totem pole, the statue is always part of everything that happens in the central hall of the 

university, whether parties, meetings or open days. 

When construction of the hague university of applied sciences started in 1994, it was important 

to the Board at the time not just to realise a complex that offered a wide variety of education but 

also to think about the building’s interior. and so the idea for an art collection was born. the hague 

architect’s firm atelier pro, which designed the building, developed a concept that allowed the 

visual art in the collection to stand out freely and autonomously in the architecture.

Art with meaning

the architect’s firm examined where in the building visual art could play a significant role. the 

central hall, the outdoor area in front of the main entrance and the areas that link the various 

buildings were quickly seized upon as perfect locations for art. the search was then on for artists 

that would be able to create something special in these locations. 

location, artistic discipline, formulation of the commission and budget influenced the choice of 

artist. the central hall, for example, required a statue that would reflect the scale of the immense 

space and this was indeed the point of departure for an art commission awarded to german artist 

stephan Balkenhol. 

p o i n t  o f  v i e W
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T he art collection of the hague university of applied sciences consists of sculptures, 

murals, texts and photographs. the collection, mostly assembled when construction of 

the university began, has a literal and figurative highpoint in the large, wooden sculpture 

by stephan Balkenhol. this giant of a statue stands alone in the central hall. towering above 

like a totem pole, the statue is always part of everything that happens in the central hall of the 

university, whether parties, meetings or open days. 

When construction of the hague university of applied sciences started in 1994, it was important 

to the Board at the time not just to realise a complex that offered a wide variety of education but 

also to think about the building’s interior. and so the idea for an art collection was born. the hague 

architect’s firm atelier pro, which designed the building, developed a concept that allowed the 

visual art in the collection to stand out freely and autonomously in the architecture.

Art with meaning

the architect’s firm examined where in the building visual art could play a significant role. the 

central hall, the outdoor area in front of the main entrance and the areas that link the various 

buildings were quickly seized upon as perfect locations for art. the search was then on for artists 

that would be able to create something special in these locations. 

location, artistic discipline, formulation of the commission and budget influenced the choice of 

artist. the central hall, for example, required a statue that would reflect the scale of the immense 

space and this was indeed the point of departure for an art commission awarded to german artist 

stephan Balkenhol. 

art adds an extra dimension to a space. art reflects, intrigues and triggers thoughts, feelings and associations. no 

wonder that The Hague University of applied Sciences decided to decorate its building in Laakhaven with a variety 

of works of art. Various photo collections, murals and sculptures together form an art collection that stimulates 

and inspires the building’s users and visitors every day.
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to help decide on the commissions and select the artists, an art consultant looked for a mutual link 

between quality and mentality. another important task of the art consultant was to convey the 

ideas of the artist to the commissioning party and translate them into the art commission. 

Emphasis on photography

the hague university of applied sciences decided that its collection should comprise various 

forms of visual art. however, the emphasis came to be placed on photography given the proximity 

between this particular medium and reality. painting was represented by abstract canvasses, 

sculpture by figurative forms and language was the visual medium. 

in its ‘contemporary collection’ (‘collectie hedendaags’) the university collects photographs 

in which the relationship between man and his environment is central. the photograph ‘Berlin, 

derrière pariserplatz’ by the french photographer Stéphane Couturier is an excellent example of 

this  > pagina 80. the image shows the construction activity on the square while under the ground 

a garage or metro tunnel is being built. While there are no people to be seen in the photograph, 

everything in it points to human activity and presence. 

the relationship between man and his environment is also central to the photograph ‘funeral of 

prince claus’ (‘uitvaart van prins claus’) by dutch photographer Hans van der Meer  > pagina 72. 

in the background we can see the modern houses of the hague neighbourhood ypenburg, while the 

funeral procession in the foreground refers to a time past when the horse and carriage were part 

and parcel of daily life. people occupy a central place in the photograph: the guardsmen, a group of 

escorts accompanying the carriage(s) and spectators watching the procession. 

the series ‘garages’ of the dutch photographer Jan Adriaans reveals the colourful world of sheet 

metal and car materials  > pagina 92. at first glance, they seem like cool, austere abstractions; but on 

closer inspection they turn into almost tangible spaces, each with their own story, in which human 

activity can be perceived.

a second collection, the ‘hague historical’ (‘haags historisch’) collection contains photographs of 

the hague. the idea of the collection is to give students from outside the hague an idea of the past 

and the significance of the city in which they will be living and studying for a time. 

Photography commissions 

concurrent with the formation of the ‘contemporary’ and ‘hague historical’ collections, the hague 

university of applied sciences commissioned Belgian photographer carl de Keyzer and dutch 

photographer Jannes linders. they both documented how the university moved from numerous 

buildings in the hague to its current single location in laakhaven. 
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de Keyzer photographed the old locations of the university. linders first documented the wholesale 

demolition of laakhaven and then the construction of the new premises of the institution. in both 

commissions, the focus lies on the relationship between people and the environment, between 

history and work and between the present and the past. 

in 2006, when the laakhaven building was ten years old, the university awarded another 

photography commission, this time to Beat Streuli of switzerland  > pagina 33. the focus of this 

commission was the student. streuli portrayed the diversity of society and of the university in 21 

portraits. he shot the photographs outdoors, on the sun-drenched square in front of the building of 

the hague university of applied sciences. 

Monumental statues

in addition to photography commissions, the university awarded art commissions of other kinds 

during the construction of its new building. for the atrium, the university wanted a monumental 

statue that would reflect the scale and proportions of that enormous space. also, it wanted a statue 

whose materials would contrast with the steel, stone and glass of the building. 

the commission went to german artist Stephan Balkenhol. he carved a statue from a tree, an 

american pine tree from the vosges. it depicts an anonymous human figure that represents each 

individual, each personality within the hague university of applied sciences. the tree serves as a 

pedestal for the figure and contrasts with the steel and glass of the central hall  > pagina 52. 

another visual icon, created by dutch artist Hans van Bentem, is the turquoise ceramic vase in 

front of the entrance of the university  > pagina 40. the vase bears a number of symbols that can be 

encountered as separate statues within the building: an angel, a panther, a Burning heart, an all-

seeing eye and a phoenix. 

Intangible art of words 

Both sculpture commissions differ in form and materials. and that was exactly the intention: the 

university wanted the commissions to represent as many different expressions of visual art as 

possible. the most intangible contribution to this diffusion in artistic expression is the work of 

american artist Lawrence weiner  > pagina 46. the text ‘Just above the Waterline (‘even boven de 

Waterlijn) / give or take/ + -’ is so visual that it is practically a sculpture. 

the images evoked by the text have a spatial quality about them. ‘Just above the Waterline’ refers 

to the location of the university in laakhaven, but also signifies every student’s ambition to rise 

above ‘mere average’. and that is something the student can only achieve by giving and taking, 

through both positive and negative experiences.
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Moving murals

it was thought that painting should be used to make a powerful statement in the courtyard, a space 

where two building sections of the hague university of applied sciences as it were collide. the 

mural by dutch artist Roland Schimmel, which covers the entire height of the space, draws our 

attention to the confrontation between the two building sections by having oval shapes floating 

against an abstractly painted background, with the colour combinations of the ovals stimulating the 

eyes of the viewer  > pagina 48. 

Walking through this space, the passerby continues to feel the confrontation of the huge building 

sections when viewing the mural. a second mural produced by schimmel can be found in the 

stairwell of the canteen near the sport hall  > pagina 50. it is a dynamic depiction of the movement 

you make as you walk up or down stairs. the colour effect of the wall both simulates and 

stimulates the movements in the space. 

Active collection

the visual art and photography in the university have, after so many years, become one with the 

building. the function of the visual art and photography is different for each user of the building, 

as different as the path each person takes on his or her way to their workspace, classroom or the 

library. the photography collections ‘contemporary’ and ‘hague historical’ are expanded each year 

where possible, thereby allowing them to serve an active function in the university and to continue 

to focus on current developments. 

JJ van Kranendonk, May 2011

zz
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33

 > Beat Streuli
vanzpaginaz32zt/mz39

????? (2005)

??zcmzxz??zcm
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40

 > Hans van Bentem
vanzpaginaz40zt/mz45

Phoenix [????]

???zcmzxz???zcm

paginaz41:

Vaasz(????)

???zcmzxz???zcm
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 > Hans van Bentem
Panter (????)

???zcmzxz???zcm

 

paginaz43:

Brandend Hart (????)

???zcmzxz???zcm
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44

 > Hans van Bentem
Alziend Oog (????)

???zcmzxz???zcm

paginaz45:

Engel (????)

???zcmzxz???zcm
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46

 > Lawrence Weiner
???? (???)

???zcmzxz???zcmzz
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 > Roland Schimmel
vanzpaginaz48zt/mz51

???? (????)

???zcmzxz???zcmzz
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 > Stephan Balkenhol
???? (????)

???zcmzxz???zcmzz

zz



54



55

 > Michel François
Zonder titel (1994)

240zcmzxz140zcmzz
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 > John Hilliard
Exit (1993)

125zcmzxz147zcmzz
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 > Elspeth Diederix
Sunset (1997)

69zcmzxz98zcmzz
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 > Teun Hocks
Zonder titel (1995)

146zcmzxz127zcmzz
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 > Beat Streuli
Tokio Shibuya (1997)

151zcmzxz201zcmzz
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65

 > Lon Robbé
Zonder titel (Duinen 2) (1993)

125zcmzxz147zcmzz
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 > annemarie Bleeker
Zonder titel (1994)

100zcmzxz70zcmz

paginaz66:

Zonder titel (1994)

100zcmzxz70zcm

zz



68

 > Liza May post
Langzamer leven (1992)

121zcmzxz121zcmzz
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71

 > Henk Tas
Elvis in the ocean / T.C.B. (1994)

100zcmzxz123zcmzz
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 > Hans van der Meer
vanzpaginaz72zt/mz75

Uitvaart van Prins Claus (????)

???zcmzxz???zcmz
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 > Hans van der Meer
???? (???)

???zcmzxz???zcm
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77

 > andreas gursky
Hong Kong - Shangai Bank (1994)

220zcmzxz160zcmzz
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79

 > Mette Tronvoli
Isortog Unartog (2000)

75zcmzxz90zcmzz
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 > Stéphane Couturier
vanzpaginaz80zt/mz83

De Bijenkorf (2004)

140zcmzxz112zcmzz
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 > Stéphane Couturier
Berlin, Derrière Pariserplatz (????)

???zcmzxz???zcmzz
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 > anton Corbijn
vanzpaginaz84zt/mz87

Isabella Rosseliniz(1993)

69zcmzxz68zcm
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 > anton Corbijn
Slash (1992)

69zcmzxz68zcm

 

paginaz87:

Sinead O’connor (????)

69zcmzxz68zcm
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 > Wijnanda Deroo
vanzpaginaz88zt/mz91

????z(????)

???zcmzxz???zcm
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 > Wijnanda Deroo
Mérida (1994)

70zcmzxz70zcm

 

paginaz91:

Gertrudis Bocanegra (1996)

70zcmzxz70zcm
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 > Jan adriaans
vanzpaginaz92zt/mz95

Garagesz(????)

???zcmzxz???zcm

paginaz94:

??? (????)

???zcmzxz???zcm

 

paginaz95:

??? (????)

???zcmzxz???zcm
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 > Bertien van Manen
???? (????)

???zcmzxz???zcmz

paginaz97:

Odessa, Pushkin street 55 (1991) 

40zcmzxz50zcm
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 > Hans aarsman
Drie generaties (2000)

100zcmzxz70zcmzz
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 > Maarten Wetsemao
vanzpaginaz100zt/mz103

Tanja en Roçioz(1994)

60zcmzxz60zcm
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 > Maarten Wetsemao
Jaap met springinde kat (1994)

60zcmzxz60zcm
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 > Maarten Wetsemao
Jan Pieter met goudvis (1994)

60zcmzxz60zcm
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