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Beste belangstellende,
Mijn boekenbestand heeft doublures. Het is tijd om afscheid te nemen van 40
jaar verzamelen. De prijzen zijn bepaald door de huidige marktwaarden en de
staat waarin de boeken en de affiches verkeren. U kunt een aantal van deze
aanbiedingen ook bekijken via www.marktplaats.nl. Natuurlijk kunt ook
rechtstreeks kijken op www.dirkdewit-design.nl of kopen via
dwdesign@bart.nl Bellen met 026-3219784 is van dinsdag tot zaterdag ook
een optie.
Voorgesteld: Dirk de Wit

Reservering is in de kleur groen aangeduid. Als u een rood gekleurde aanduiding tegenkomt is
het betreffende nummer ( aangeduid met mijn code) verkocht en omlijnd met en rode
stippellijn. Meestal is de tekst in een kleiner zwart lettertype gedrukt.
Als u de moeite om te kijken op de website van studio HD Arnhem, raad ik u aan dit tot de laatste
bladzijden te doen. Nieuwe aanvullingen staan her en der. Via Marktplaats.nl - Advertenties van de
Wit uit Arnhem Kunt ook kennis maken met selectie van mijn affiches, boeken, design
gebruiksvoorwerpen en Wendingen
Aankoopvoorwaarden

Via een e-mail kunt u uw gewenste artikel laten vastleggen als zijnde verkocht (natuurlijk alleen als
beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artikel die per bieding worden verkocht geldt
dat de hoogste bieder de toekomstige eigenaar wordt, ofschoon studio HD het recht voorbehoud
ook op een lager bod in te gaan. Meestal staat het betreffende artikel een aantal weken op
marktplaats en op mijn eigen site tot datum van verkoop.
U kunt dus altijd nog terecht via www.dirkdewit-design.nl hoofdstuk noviteiten Via google is
studio HD Arnhem al voldoende om op de website te komen.
Alle door mij te koop aangeboden artikel zijn voorzien van reserveringsnummer. Na afspraak komt
u binnen de gestelde termijn van 14 dagen het door u aangekochte exemplaar halen en contant
betalen. In principe bewaar ik uw aangekochte noviteit 3 maanden na aankoop indien u 25 % heeft
overgemaakt op de ING rekening van studio HD Arnhem . Indien nodig k an ook een langer termijn
besprok en worden.

Affiches en Wendingen worden in principe niet verzonden ivm de kwetsbaarheid en dienen na
afspraak gehaald te worden in Arnhem. Mocht u het risico toch willen nemen dan wordt het affiche
opgerolde en in een kartonnen koker aangetekend verzonden binnen Nederland voor €12,50. Voor
het buitenland bereken ik een toeslag.
Voor een snelle indruk kijk op eerste indruk via het hoofdmenu
Stel dat u een aantal kunst- designboeken of design gebruiksvoorwerpen
heeft die voor 1980 zijn! Dan is studio HD het juiste adres om de
rompslomp die dit met zich mee brengt te voorkomen. Vraag een
vrijblijvende offerte bij ondergetekende aan. Het aardige van deze
digitale tijd is dat u de activiteiten via het internet op de voet kunt volgen.
Voor bestelingen svp titel en blz. nummer vermelden Bieden vanaf
€ + verzendkosten voor het buitenland + toeslag. Kan op afspraak ook
gehaald worden.
Deze vooroorlogse ADO
kubus was het begin van
studio HD in 2008

Veel kijkplezier, is getekend Dirk de Wit de ware liefhebber van design.
℡ 026-3219784

e-mail dwdesign@bart.nl
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De Phaidon Atlas of
Architecture.

Contemporary World

Indrukwekkend boekwerk van maar liefst ± 7 kg
incl verpakking en een afmeting van: 46 X 32 cm
en 5,5 cm dik.
Deze architectuuratlas geeft een beeld van de
architectuurontwikkelingen uit 2004. Het geheel zit
in transparante kunststofkoffer.
De Phaidon Atlas of Contemporary World
Architecture presenteert een uitgebreid globaal
overzicht van de meest opmerkelijke werken van
hedendaagse architectuur uit de hele wereld in de
afgelopen vijf jaar in te vullen. Geografisch
georganiseerd en geïllustreerd met mondiale,
regionale en subregionale kaarten lokaliseren van
elk individueel gebouw, dit monumentale boekwerk
illustreert meer dan 1000 opgeleverde gebouwen en
bevat een aantal van de meest invloedrijke
projecten wereldwijd evenals vele minder bekende
gebouwen
Meer foto's op aanvraag.
Bieden vanaf € 59= WINKELVERKOOPPRIJS ±
€150=meer mag minder niet + € 12,50
verzendkosten binnen Nederland Ophalen op
afspraak kan ook.
Uitgevoerd met prachtige kleuren foto's .

Kijk op de volgende bladzijde voor een willekeurige keuze
van afbeeldingen uit dit bijzondere boek!
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Maandblad FORUM gewijd aan Architectuur en
Gebonden Kunsten.
Opgericht door het Genootschap ‘Architectura et
Amicitia” in samenwerking met de B.N.A.
Redactie leden waren o.a: Blijstra, Duintjer,
Snellebrand en Sijmonds. Negende jaargang 3 maart
1954
In dit nummer van Forum is o.a opgenomen, Turmac
fabriek Zevenaar arch van de Erva en Zwaagstra,
gebouwen voor het Gem. Energiebedrijf en het
vervoersbedrijf in Arnhem van arch. M.F Duintjer en
Fokkerfabriek Schiphol van de architecten van Tijen
en Maaskant.

Prima staat.Code 612403 bieden vanaf € 9,50
Diverse losse nummers aanwezig van 1947 tot 1963
prijs gelijk aan dit nummer.
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DE MENSELIJKE MAAT: een studie over de relatie
tussen gebruikersmaten menselijke afmetingen en
handelingen. Prof.ir. A.J.H. Haak & ir. D. Leever- van
der Burgh.
Aanrader: voor studenten in archticetuur en
interieurvormgeving. Makkelijk boekje om te pakken
zonder eerst te zoeken op internet, direct binnen
handbereik.
Bij het ontwerpen van gebouwen heeft men
voortdurend te maken met maten die zijn afgeleid
van de afmetingen van het menselijk lichaam. Wij
vinden deze menselijke maten of veelvouden hiervan
terug in de afmetingen van onderdelen van
gebouwen, zoals trappen, deuren, keukens en
voorwerpen die zijn bestemd voor het gebruik door
mensen.
Om te voorkomen dat iedere ontwerper opnieuw
deze maten zelf moeten opmeten is dit boekje. 'De
menselijke maat', samengesteld. In deze uitgave
worden niet alleen de maten op zich weergegeven,
maar ook de relatie tussen de afmetingen en
bewegingen van het menselijk lichaam en de maten
van bouwkundige elementen in en om de woning. 'De
menselijke maat' is op verschillende manieren
bruikbaar. Ontwerpers ontlenen hieraan de optimale
maten van ruimten die zijn gerelateerd aan ruimtelijke
indelingen.
Gebruikers vinden hierin wellicht een antwoord op
vragen over het hoe en waarom van gehanteerde
maten. Zesde druk 1994. Delftse Universitaire
Pers.Verkeerd gezien de leeftijd van ruim 20 jaar in
goede conditie, behoudens een ezelsoortje op blz. 4.
Afmeting: 16 ½ X 24 cm en telt 87 bladzijden.
Code 2108.W.15/JH Bieden vanaf € 14,90 + €4=
verzendkosten binnen NEDERLAND. Voor het
buitenland + toeslag. Op afspraak kunt u dit boekje
ook komen halen in studio HD Arnhem onder deze
3 trefwoorden ook te vinden via Google.

Wenst u meer afbeeldingen, dan svp een e-mail met eigen adres zenden aan
dwdesign@bart.nl
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Gids voor moderne architectuur in Nederland
Twee talig Nederlands & Engels. Uitgeven bij 010
Rotterdam derde druk 1989.
De gids heeft een handig formaat van 22 X 15 cm
en telt 303 blz . Aan de hand van een register kunt u
gemakkelijk uw keuze maken voor bijvoorbeeld een
bezoek aan park Meerwijk in Bergen (NH). Dit
handige boekwerkje mag bij de belangstellenden
voor architectuur niet ontbreken in het dashboardkastje.
Samengesteld door: P.groenendijk, P. Vollaard, H
van Dijk P.Rook
Code 1709DW15 bieden vanaf € 9,90 +
verzendkosten
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Wie is bang voor nieuwbouwconfrontatie met
Nederlandse architecten door Hilde de Haan en
Ids Haagsma. Uitgeven bij Intermediair bibliotheek
1981 Amsterdam. Het boek heeft een formaat van
22 X 27 cm en telt 287 blz en is geheel in zwart-wit
uitgevoerd. Bestaat uit een verhelderende tekst,
zwart-wit foto’s en tekeningetjes.Zelf zonder tekst
geeft dit boek een beeld van wat er met het
Nederland tot 1981 is gebeurd. Meer dan 500
illustraties tonen dromen van architecten en hoe die
dromen in steen zijn uitgevoerd.

Enkele namen zijn:A. Alberts, Pi de Bruin, Piet
Blom, J.F Berghoef, J.B. Bakema,
BentumCrouwel & Wiersma,W.M. Dudok, H. Hertzberger,
W. Hubers & H. Meindersma, Jo Coenen, Dom
Hand van der Laan, M. de Klerk, R. van ’t
Hoff,J.J.P. Oud, W.G. Quist, Wiek Röling, Sjoerd
Soeters, C. Weeber, H.Th Wijdeveld begint met de
tekst: “HET IS TIJD OM IN EEUWEN TE
DENKEN”..
Voor de jonge architecten van de 21e eeuw een
goed overzicht van de vorige eeuw.

Code 1706DW basisprijs € 25= prima staat.+ €9
verzendkosten. Op afspraak kan het ook gehaald
worden.

℡ 026-3219784

e-mail dwdesign@bart.nl
7

website www.dirkdewit-design.nl

Modern antiquariaat: studio HD

Dirk de Wit design Arnhem

Architectuurboeken & tijdschriften
Bijna 100 jaar. Dit boek van DR. H.P. Berlage :
OVER STIJL IN BOUW- EN MEUBELKUNST.
DERDE DRUK ROTTERDAM 1917.
MET 38 REPRODUCTIES NAAR TEEKENINGEN
VAN DEN SCHRIJVER EN 50 AFBEELDINGEN
NAAR FOTO’S. UITGEGEVEN BIJ; W.L. & J.
BRUSSE’S UITGEVERMAATSCHAPPIJ.
Dit boekje is niet geschreven voor vakgenooten,
maar voor hen die bij de stijgende belangstelling in
Bouw- en meubelkunst een aanwijzing tot kennis van
stijl en zijn ontwikkeling wenschelijk achten. Bij
dezen derden druk zijn een vijftigtal afbeeldingen
gevoegd, ter verduidelijking van den tekst en
aanvulling der geteekende voorstellingen. Aldus DR.
H.P.B
Het boek heeft een afmeting van 19½ X 25½ cm en
telt 143 blz met genoemde foto’s en tekeningen.
Verkeerd gezien de leeftijd van bijna 100 jaar in een
redelijke staat. Her en der een scheurtje
en
verkleuring van de bladzijden.

Meer afbeeldingen op aanvraag via uw eigen e-mail mogelijk.
Code 1809DW15B Bieden vanaf € 49= redelijke staat.+ €9 verzendkosten. Voor het buitenland
berekend studio HD een oplag bij verzending. Op afspraak kan het boek ook gehaald worden.
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Architectuur in Nederland / Jaarboek 1987-“88.
Drukkerij De Lange/van Leer bv. Vormgeving
Herman de Vries 1988. 1e druk, platen, 128 pp. Zw /
w en kleurenfoto's, plannen, tekeningen. prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1988-1989 over
architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van WG Quist, B. van Aalderen,
W.Arets, J. Coenen, HJ Henket, OMA, S. Soeters,
RAM Stern, A.Alberts en anderen. .Destijds koste
dit boek circa FL. 75=
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie.
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland. Ophalen
op afspraak kan altijd.

Één van de vele voorbeelden uit het boek is het Nederlands Dans Theater in Den Haag.
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Architectuur in Nederland / Jaarboek 1988-“89.
Tesing Zutphen 1988. Vormgeving Herman de Vries
1e druk, platen, 140 pp. Zw / w en kleurenfoto's,
plannen, tekeningen. prima exemplaar. Prijzen,
wedstrijden, tentoonstellingen, literatuur, index.
Jaarboek 1988-1989 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Aldo en Hannie van Eyk, Quist,
BV. Theo Bosch, Mecanoo, Loeraker Rijnboutt
Ruijssenaars Henderiks bv en anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75=
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland. Ophalen
op afspraak kan altijd.

Architectuur in Nederland / Jaarboek 1991-“92.
Vormgeving Herman de Vries, druk Mart Spruijt bv
Amsterdam. 1e druk, platen, 199 pp. Zw / w en
kleurenfoto's,
plannen,
tekeningen.
prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1991-“92 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Aldo en Hannie van Eyk, Quist,
BV. Theo Bosch, Mecanoo, Loeraker Rijnboutt
Ruijssenaars Henderiks bv en anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75= Ophalen kan op afspraak altijd
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland.
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Architectuur in Nederland/ Jaarboek 1992-“93.
Vormgeving Herman de Vries, druk Mart Spruijt bv
Amsterdam. 1e druk, platen, 184 pp. Zw / w en
kleurenfoto's,
plannen,
tekeningen.
prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1992-“93 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Aldo en Hannie van Eyk, Quist,
BV. Theo Bosch, Mecanoo, Loeraker Rijnboutt
Ruijssenaars Henderiks bv en anderen.
Het boek heeft een afmeting van 25 X 32½ cm en
telt 184 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75= Ophalen kan op afspraak altijd
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland.

Architectuur in Nederland/ Jaarboek 1993-“94.
Vormgeving Herman de Vries, druk Mart Spruijt bv
Amsterdam. 1e druk, platen, 184 pp. Zw / w en
kleurenfoto's,
plannen,
tekeningen.
prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1993-“94 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van ir. Wiel Arets, Van Berkel & Bos,
Herman Hertzberger, Liesbeth van der Pol,
Benthem Crouwel NACO, Jon Coenen & CO, ,
Mecanoo en anderen.
Het boek heeft een afmeting van 25 X 32½ cm en
telt 184 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75=
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf €24,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland.
Woonhuis Mart van Schijndel
Ophalen kan op afspraak altijd
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Architectuur in Nederland /Jaarboek 1994-“95.
Vormgeving Herman de Vries, druk Mart Spruijt bv
Amsterdam. 1e druk, platen, 183 pp. Zw / w en
kleurenfoto's,
plannen,
tekeningen.
prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1994-“95 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Aldo Rossi, Kraaijvanger,
Herman Hertzberger, Atelier Mendini & Team 4,
van Berkel & Bos, Quist, BV. Alberts van huut,
Mecanoo, Aldo & Hannie van Eyck, bv en
anderen. Destijds koste dit boek circa FL. 75=
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie.
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland.
Ophalen kan op afspraak altijd
Architectuur in Nederland/. Jaarboek 1995-“96.
Vormgeving Herman de Vries, druk Mart Spruijt bv
Amsterdam. 1e druk, platen, 175 pp. Zw/w en
kleurenfoto's,
plannen,
tekeningen.
prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1995-“96 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Richard Meier, Kraaijvanger,
Herman Hertzberger, Benthem Crouwel Atelier
Victor Mani, van Berkel & Bos, Quist, BV. en
anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75=
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland.

Ophalen kan op afspraak altijd.
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Architectuur in Nederland/. Jaarboek 1997-“98.
Vormgeving Herman de Vries, Gijs Sierman,
Drukkerij Vita Nova Breda.1e druk, platen, 166 pp.
Zw/w en kleurenfoto's, plannen, tekeningen. prima
exemplaar. Prijzen, wedstrijden, tentoonstellingen,
literatuur, index. Jaarboek 1997-“98 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Jo Coenen, Koen van Velsen,
rob Schuurman, Ben van Berkel, Herman
Hetzberger, Atelier PRO, Benthum Crouwel,
Architecten Cie, en anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75=
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15
Bieden vanaf € 18,95 + €5= verzendkosten binnen
Nederland. Ophalen kan op afspraak altijd.
Architectuur in Nederland/ Jaarboek 1997-“98.
Vormgeving Joseph Plateau grafische ontwerpers
Vita Nova Breda.1e druk,
Amsterdam,Drukkerij
platen, 166 pp. Zw/w en kleurenfoto's, plannen,
tekeningen. prima exemplaar. Prijzen, wedstrijden,
tentoonstellingen, literatuur, index. Jaarboek 1997“98 over architec-tuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van NOX, BDG, Claus Kaan, Rob
Ligtvoet, Wiel Arts, Cunnar Daan, Mecanoo en
anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75=
U bent op afspraak van harte welkom in studio HD
Arnhem. Code 05DW15 Bieden vanaf € 18,95
+ €5= verzendkosten binnen Nederland. Ophalen
kan op afspraak altijd.
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Architectuur in Nederland/ Jaarboek 2002-“03.
Vormgeving Joseph Plateau grafische ontwerpers
Amsterdam,Drukkerij Die Keure.1e druk, platen,
166 pp. Zw/w en kleurenfoto's, plannen, tekeningen.
prima
exemplaar.
Prijzen,
wedstrijden,
tentoonstellingen, literatuur, index. Jaarboek 1997“98 over architectuur in Nederland.
Tekst in het Nederlands en Engels. Afgezien van
enkele essays wordt er speciale aandacht besteed
aan het werk van Sluijmer & van Leeuwen, Hans
van Heeswijk, Molenaar & Van Winden, Meyer
en Van Schooten, de architectengroep (ontwerp
van de Postbank Theepaviljoen staat op de
omslag van dit boek) Claus en Kaan, KCAP,
Herman Hertzberger, Wiel Arts, en anderen.
Het boek heeft een afmeting van25 X 32½ cm en
telt 128 blz. Prima conditie. Destijds koste dit boek
circa FL. 75= U bent op afspraak van harte welkom
in studio HD Arnhem. Code 05DW15
Bieden vanaf € 18,95 + €5= verzendkosten binnen
Nederland. Ophalen kan op afspraak altijd.

De Stijl en de Europese architectuur 1986.
Naar de oorspronkelijke uit 1927 Theo van Doesburg
in de Aubette in Straatsburg Uitgegeven bij de SUN
met een voorwoord van Cees Boekraad
Het boek heeft een formaat van 22,5 X 24,5 cm en
telt 285 blz. Geheel uitgevoerd in zwart-wit. Voorzien
van vele zwart-wit foto’s en plattegronden. De
omslag is een zwart linnen band met grijze en rode
letters en extra voorzien een half transparante
omslag ( deze is beschadigd maar evt goed
vervangbaar).
Het boek is ingedeeld in de landen: Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Tsjeccho-Slowakije, Rusland,
Italië, Spanje en Joegoslavië. Enkele genoemde
architecten zijn; Behrens, Berlage, Breuer, Bijvoet,
Gaudi, Gropius Hoffmann, Le Corbusier, Loos Stam,
Taut en vele anderen.
Code 1210-10 DW Bieden vanaf € 39= +
evt. €9= verzendkosten.
Ophalen in Arnhem op afspraak kan
Meer afbeeldingen op aanvraag via uw eigen e-mail mogelijk.
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Hector Guimard 1988 Foto's van Felipe Ferré. Een
fotoboek dat mag ontbreken in een boekenkast waar
de Art Nouveau een belangrijke plaats inneemt.
Hector Guimard was de iets jongere tijdgenoot en
evenknie van de Spaanse Jugendstilarchitect Antoní
Gaudí die in de eerste twintig jaar van de vorige
eeuw furore maakte en pas met de komst van de Art
Deco en het modernisme, twee stijlen die beter
aansluiten bij de Franse hang naar het classicisme.
In die periode ontwierp hij tientallen gebouwen met
schitterende gevels, diverse beroemde hekwerken
voor metro-ingangen, prachtige glas in lood
raamwerken en ook beletteringen
Dit boek is uitgevoerd met groen linnen omslag en
glanzend bedrukte papieren omslag.
Uitgegeven door Meulenhoff/Landshoff. Het boek
heeft een afmeting van 27 X 33 cm en telt 233 blz
waarvan 165 afbeeldingen zowel in kleur als zwartwit. Dit naslagwerk is Nederlandstalig en verkeerd
in een bijna nieuw staat
MARKTWAARDE ± € 89= Code 2504DW14
Bieden vanaf € 59= meer mag minder niet + €10=
verzendkosten voor het buitenland + toeslag.
Ophalen op afspraak kan altijd.
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Dr. H.P. Berlage Schoonheid in samenleving. Met
tekeningen van den schrijver tweede druk.
Rotterdam
MCMXXIV W.L. & j. Brusse’s
Uitgeversmaatschappij. Onderverdeeld in een
voorwoord en 7 hoofdstukken. Opgedragen aan zijn
vrouw. Het eerste hoofdstuk behandeld het
onderwerp over het begrip der bouwkunst, een
inleiding tot het wezen van de kunst.
Het boek is uitgevoerd met eenvoudige gekartonneerde omslag met opgeplakte stikker waar de
genoemde titel op vermeld staat.Het boek verkeerd
gezien zijn leeftijd in goede conditie. En heeft het
formaat van 19 X 25 cm en telt 168 blz. Met een
interessant geschreven tekst en enkele tekeningen
in zwart wit. (op de eerste blz is een ex-libris aangebracht
door de eerste eigenaar)

Code 2009DW15 Bieden vanaf € 29= +
verzendkosten voor het buitenland + toeslag. Kan
op afspraak ook gehaald worden
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Dr.
H.P.
Berlage
BOUWMEESTER
230
afbeeldingen van zijn werk met een inleiding door
Ir. Jan Gratama Rotterdam 1925 W.L. & j. Brusse’s
Uitgeversmaatschappij.
Onderverdeeld Dr. H.P. Berlage, Bouwmeester, door
Jan Gratama blz XI Chronologische opgave van de
voornaamste uitgevoerde werken en architectonische
ontwerpen blz. XL. Lijst van geschriften in boekvorm
verschenen blz. XLIV. Afbeeldingen blz. 1-187. Met
een gedicht van Adama van Scheltema uit
gevleugelde spreuken:”Gij zult scheppen “
Het
boek is
uitgevoerd met eenvoudige
gekartonneerde omslag met opgeplakte stikker
waar de genoemde titel op vermeld staat. Het boek
verkeerd gezien zijn leeftijd in goede conditie. En
heeft het formaat van 19 X 25 cm en telt 187 blz. (op
de eerste blz is een ex-libris aangebracht door de eerste
eigenaar en de portretfoto van Berlage is op een keurige manier
2 cm ingekort aan de bovenzijde. Foto is perfect)

Code 0206-3DW Bieden vanaf € 44,50 + € 9,00
verzendkosten. Voor het buitenland + toeslag.
Op afspraak kan het ook gehaald worden.
Ook nog aanwezig in een luxe versie met titel
bedrukt op voorzijde Code 0206B-3DW Bieden
vanaf € 49,50 + € 9,00 verzendkosten. Voor het
buitenland + toeslag
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Voor de ware liefhebber van onze
recente architectuur geschiedenis.
Reflex69 was een tijdschrift over meningen. Retort
tijdschrift van visies. Taverne was en tijdschrift over
kennismakingen Het verscheen zes maal per jaar
onder redactie van Gert van Zuylen. U
itgave van Sticardoc Amsterdam Druk Voorn
Hilversum. Derde jaargang maart 1969 andere jaargangen aanwezig.
Code 632603 Bieden vanaf € 7,50 + verzendkosten
Halen kan ook in Arnhem

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak om onder het genot van kop koffie te bladeren en te
lezen of verder te kijken in het aanwezige boekenbestand. Het kleinste antiquariaat van Nederland
is gespecialiseerd in het design uit de 20e eeuw. Designbemiddeling is ook mogelijk. In
tegenstelling met veilinghuizen blijven kostbare bezittingen in uw eigendom tot het moment van de
verkoop. Studio HD zorgt dat uw inbreng in de belangstelling blijft.
Groet van de ware liefhebber Dirk de Wit.
℡ 026-3219784

e-mail dwdesign@bart.nl
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Nederlandse Architecten 2003 Naslagwerk voor
nu en later.Uitgegeven bij BIS Amsterdam. Als
nieuw.
Het boek is Nederlands en Engels talig. Heeft een
formaat van: 25,5 X 30,5 cm en telt 289 blz. met
tekst en prachtige kleurenfoto’s.
Uw voordeel met destijds is meer dan 50% het
boek koste in 2002 € 58=
vanaf
Code
05DW15 Bieden
verzendkosten €10= binnen Nederland.

VERKOCHT

Le
Corbusier
Gemeentemuseum, 1958. 93 pp.

€24,90 +

's-Gravenhage,

Tentoonstelling in het gemeentemuseum te Den Haag in 1958.
afm. 16 X 22,5cm. Vertaling door R.E. Penning druk NV ANDO
Den Haag
Voorwoord geschreven door mr. L.J.F. Wijsbeek Voorzien van
zwart-wit foto’s en tekeningetjes Zo schreef S.Giedion “le
Corbusier en de architectonische uitdrukkingsmiddelen van deze
tijd” Ook alfred Roth heeft een bijdrage geschreven met als titel
ïn de ban van le Corbusier scheppingskracht. En natuurlijk Le
Corbusier over zich zelf.
Een aardig boekje voor de student bouwkunde en de
belangstellende in architectuur Code 0905B-12 DW
In goede staat gezien de ruim 50 jaar natuurlijk her en der
gebruikssporen.
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Deze uitgave ter nagedachtenis van architect Dr.
H.P. Berlage (1956-1934) is een uitgave van het
Bouwkundig weekblad Architectura.
Henriette Roland Holst schreef in memoriam
H.P. Berlage
In zijn hart werd het verlangen nooit loom
naar een ware gemeenschap, ook 't vertrouwen
dat zij eens kwam, stierf daarin niet. Te bouwen
voor háár een tempel, was zijn levensdroom.
Onvervuld bleef de droom. Maar het verlangen
naar die gemeenschap werd de melodie
opklinkend uit zijn werke’ en denk' en wie
verlangt als hij deed, geeft zich haar verlangen.
Dit gedenkschrift is samengesteld door zijn
tijdgenoten: A. Verwij, H.P. Bremmer, E.E.
Strasser, A.D. Copier, Jan Eisenloeffel, W.A. van
Konijenburg, JOH. Langejan, H.E van Gelder, Kees
Kuiler, A van Baalen, A.M. Hammacher, Ir. J.B. van
Lochem, J.J.P Oud, F.R. Yerbury, Ir. M.J. Granpré
Moliére, A.C. Strasser-Berlage, Theo van Reijn, H.
Wouda, Ir. D Roosenburg, prof. IR. J.A.G. van der
Steur, H. van de Velde, H.C Verkruysen.
Dit gedenkschrift telt 54 bladzijden en heeft een
formaat van 26,5 X 36 cm en is uitgevoerd met 21
zwart wit afbeeldingen en 1 kleur afbeelding.
De staat van dit ruim tachtig jarige gedenkschrift is
goed te noemen gezien de leeftijd. Behoudens een
klein scheurtje op de foto en een wat smoezelige
omslag.
Code 1905DW15 bieden vanaf € 79= meer mag
minder niet. + verzendkosten aangetekend en goed
verpakt á €12,50 ophalen op afspraak kan ook.Voor
buitenland + toeslag. Op afspraak kunt u dit
tijdsdocument ook komen ophalen in studio HD
Arnhem.

Meer foto’s op aanvraag mogelijk via uw eigen e-mail.
℡ 026-3219784

e-mail dwdesign@bart.nl
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Dr. H.P. BERLAGE- Studies over de architectuur,
de stijl en de maatschappij.
Tweede vermeerderde druk met 22 tekeningen van
Johan Briedé naar ontwerpen van den schrijver.
Rotterdam W.L. & J. Brusse’s uitgeversmaatschappij
1922 Dit boek heeft een afmeting van 19 X 25 cm en
telt 153 blz. – Bedrukte papieren omslag. Goede
conditie, behoudens dat op de bladzijde waar de
inhoud staat gedrukt een cirkelvormige stempel is
geplaatst van een bibliotheek.
De inhoud beschrijft 6 onderwerpen. Bladz. 9
Voorbericht, Bladz. 11 Kunst en maatschappij, Bladz
57 Beschouwing over stijl, Bladz. 91 Over de
waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur, Bladz
121 Opmerkingen over bouwkunst, Bladz 143 De
crisis en de kunst.
Geïllustreerd met zwart-witte platen (bouw en
ontwerp, met inbegrip meubelen, klokken, de Beurs
van
Berlage
in
Amsterdam
en
het
Gemeentemuseum in Den Haag). Uitgever heeft de
achterzijde voorzien van advertenties over andere
uitgave van DR. H.P. Berlage.
Meer afbeeldingen op aanvraag via uw eigen email mogelijk.

Code 2009DW15B Bieden vanaf € 39=
Meer mag minder niet. + verzendkosten aangetekend en goed verpakt á €9 Voor buitenland +
toeslag. Op afspraak kunt u dit tijdsdocument ook komen ophalen in studio HD Arnhem.Natuurlijk
wordt de koffie of de thee voor u vers gezet.
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Naoorlogse kleine landhuizen in Nederland 1954.
Tekst en vele zwart-wit foto's met bijbehorende
plattegronden. Architecten als Holt & Bijvoet,
Koldewijn, Mastenbroek, G & J Rietveld,
Salomonson,
Vriend,
en anderen hebben
meegewerkt aan dit boek. Aardige formulering van
de auteur is 'De sterk gestegen bouwkosten en het
nog steeds toenemende gebrek aan huispersoneel
hebben er toe geleid, dat in de laatste jaren
voornamelijk LANDNDHUIZEN van bescheiden
omvang verrezen, waarvan vele in het z.g.n.
bungalowtype".
Uitgegeven bij Kosmos Amsterdam & Antwerpen.
Groen linnen omslag. Bedrukte papier omslag nog
wel aanwezig maar gescheurd en slordig met
plakband "hersteld".
code 0108-12 DW bieden vanaf € 19= +
verzendkosten aangetekend. Ophalen op afspraak
kan altijd in studio HD in Arnhem.

Meer foto’s op aanvraag mogelijk via uw eigen e-mail.
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Nederlandsche Bouwkunst 1927. Drie boeken in
één band.
Uitgegeven bij: Blaricum, De Waelburgh, 1927. 27,5
x 20 cm, met linnen omslag steenrode belettering
Wat dit boek bijzonder maakt is dat er drie titels in
een band zijn gebonden zijn onder de naam Nederlandsche bouwkunst.
Met de volgende titels: Nederlandse Burgerlijke
bouwkunst uit vroeger tijd met 65 afbeeldingen.Nederlandsche Kerkelijke Bouwkunst uit
vroeger tijd met 65 abeeldingen en Nieuwe
Nederlandsche Ruimtekunst met een inleiding van
Jan Lauweriks met 60 afbeldingen
Nieuwe Nederlandsche Ruimtekunst.Jan Lauweriks
Met 60 afbeeldingen van interieurs van o.a: de
Bazel, Lion Cachet, Kropholler, Kramer, van der
Sluys, Krop, Hamaker, Penaat, Blaauw, . Mertens,
Wouda, Bromberg, van den Bosch, Dudok, de
Koo, Cor Alons, Gispen, van Loghem,
Ravensteyn, Schröder en Rietveld en Oud.
Totaal 190 prachtig uitgevoerde zwart-wit foto's.

Bieden vanaf € 89= + verzendkosten aangetekend binnen Nederland. Voor het buitenland
bereken ik een toeslag. Ophalen op afspraak in studio hd in Arnhem kan natuurlijk altijd. Dit en nog
veel meer kunt u dan in overleg bekijken. Ook vele design affiche aanwezig
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“Willekeurige” keuze uit de 190 beschikbare foto’s.

Linnen omslag

Jan Wils

H.P Berlage

Piet kramer

J.J.P Oud

Gerrit Th Rietveld

W.H Gispen
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Onze oude boerenhuizen 1920. Negentig schets
van Boerenhuizen in Nederland met bijschriften
door Herm van der Kloot Meijenburg. Met een
voorrede van prof. Henri Evers Derde druk en
vermeerderde druk
Rotterdam W.L. & j. Brusse’s Uitgeversmaatschappij. Het boek is uitgevoerd met eenvoudige
gekartonneerde omslag met opgeplakte stikker waar
de genoemde titel op vermeld staat. Het boek
verkeerd gezien zijn leeftijd in redelijke conditie.(in de
loop der iets jaren verkleurd) En heeft het formaat
van 19 X 25 cm en telt 104 blz. (op de eerste blz. is de
naam Bas van Pelt no 252 aangebracht)

Code 0206-3DW Bieden vanaf €19,90 + verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden.
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Moderne villa’s en landhuizen in Europa en
Amerika voor 1930. Tekst in het Nederlands,
Frans, Engels en Duits. Uitgegeven bij Kosmos
Amsterdam 1930 verzameling van fotografieën en
plattegronden bijeengebracht door J.G. Watjes (B.I)
Het boek verkeerd in een goede staat gezien zijn
bijna 80 jarige leeftijd. Uitgevoerd op glanzende
papierkwaliteit en een Linnen bedrukt omslag

Code 4193DW13 Bieden vanaf € 39,90 + verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden.
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Das Bauhaus im Osten 1928–1939
Das Bauhaus im Osten Slowakische und
Tschechische Avantgarde.
Dit uitgebreide, kritisch onderzoek over de invloed van
de bauhaus op de school voor toegepaste kunsten en
ambachten (Sur), die bestond in Bratislava van 1928
tot 1939 presenteert de eerste uitgebreide studie van
de ontwikkelingen van de Slowaanse variant van de
moderni-teit, van klein tot dusver bekend in het
Westen.
Slowaakse en Tsjechische kunstenaars - waaronder
Ludovit Fulla en Mikulás Galanda in schilder- en
grafische kunst, Emil Bellus en Bohuslav Fuchs in de
architectuur, Frantisek Tröster in het theater, Irena
Blühová en Jaromír Funke in fotografie, Karol Plicka in
Film, Júlia Horová in de toegepaste kunsten - bezocht
deze school, die terecht wordt gezien als een
rudimentaire centrum van de avant-garde in OostEuropa.
Ze trokken hun inspiratie uit Analytical realisme,
constructivisme en de poëtische fantasie van kunst
voor kinderen - het combineren van al deze invloeden
met een hoog niveau van ambachtelijke vaardigheden
en volkskunst tradities gaan terug over honderden
jaren. Dit verklaart grotendeels de bijzondere
prestaties van de Slowaakse School of Applied
Arts. Deze rijk geïllustreerde publicatie geeft een
vakkundig onderzocht overzicht van de Slowaakse en
Tsjechische avant-garde tussen de oorlogen, op
hetzelfde moment als een prachtige, kleurrijke boek,
dat altijd een plezier om terug te keren naar zal zijn
Dit indrukwekkende boek is bewerkt door Susanne
Anna Duits 1997. Tekst geheel Duitstalig. Afmeting ±
24 X 32 cm. Totaal met 339 bedrukte bladzijden
Uitgevoerd met zwart-wit en kleuren foto’s
Uitgegeven door Gerd Hatje ISBN 978 3 7757 0729
9
Zo goed als nieuw en nog compleet met glanzende
papieren omslag. De omslag zelf bestaat uit een
hardcover in steenrood met witte tekst.
Code 1808DW15 Bieden vanaf € 39,90 + € 10=
verzendkosten binnen Nederland. Ophalen op
afspraak kan natuurlijk ook. Voor het buitenland
berekend studio HD een toeslag.
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Willekeurige keuze afbeelding uit het boek: Das Bauhaus im Osten Slowakische und
Tschechische Avantgarde.
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Monografieën van de Stichting Architectuur
Museum 1979
Ir. Cor de Wit
Johan Niegeman 1902-1977
Bauhaus, Sovjet Unie, Amsterdam
Uitgever van Gennep Amsterdam
Totaal 151 blz formaat 20,5 X 27,5 cm
Interessante tekst met veel zwart-wit foto’s Portret
Johan Niegeman1926 blz 35

Conditie prima als Nieuw.

Code 2603/2DW13 Bieden vanaf € 39,90 +
verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag.
Kan op afspraak ook gehaald worden.
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GA DOCUMENT JAPAN 15 UIT 1987
.Het boek
heeft een afmeting van 30 X 30 cm en telt 339 blz.
Het is combinatie van zwart-wit foto’s, plattegronden
en vele kleuren foto’s. het verkeerd in goede staat .
De enige opmerking is dat het boek voorzien is
aantekening van een dankbare opdrachtgever van
weleer.
Het boek was te groot om geheel te scannen vandaar de
halve afbeelding.

Code 830804 € 15,00 + €5= verzendkosten

Berlin Visioenen werden reality-tv 1996 uitgeven
door Jovis. Duitstalig Dit bijzondere boek is
onderverdeeld in een voorwoord van H. Stmmann In
Erwartung Neuer architectuur van C Kapizki,
Friedrichstraße, Pariser Platz- Unter den Linde enz.
Het boek verkeerd in goede staat en telt 136 blz.

Code 0105DW13 Bieden vanaf € 29,90 + verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden.
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Adolf Loos geschreven
Tournikiotis uitgave 2002.

door

Panayotis

Het boek heeft een afmeting van 15 X 24 cm en telt
196 blz en is engeltalig met veel zwart-wit foto’s en
plattegronden. het verkeerd in goede staat.
Zoals u wellicht weet was architect en publicist
Aldolf Loos een van de wegbereiders van de
moderne architectuur. Hij was een voorloper van het
functionalisme. Ook de eerste die de decoratieve
decoraties bestreed. Zijn beroemde artikel uit 1908
ornament und Verbrechen is hiervan een sprekend
voorbeeld.

Code 2304DW11 Bieden vanaf € 39,90 + verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden.
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Kijk ook bij het hoofdstuk: affiches!

Dit is een moment opname, kan ieder moment achterhaald zijn.
Stuur een e-mail voor navraag.
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Boek Art Deco en modernisme 1996
in België van - J. Vandenbreeden
Dit boek waar twee stromingen wedijveren om
vernieuwing. De Art-deco en het Modernisme
beïnvloed door de omliggende landen zoals
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland
trachten de Belgen deze invloeden op eigen wijze
toe te passen. Architecten als Horta, van der Velde
en Hankar laten de Art Nouveau lijnen evolueren.
Bougeois,Hoste, Eysselinck en Van steenbergen
ontwikkelen een radicalere architectuur naar
voorbeeld van de Nederlandse de Stijlgroep en
Dudok.
Een interessante aanwinst voor diegene die zich
interesseren voor de architectuurontwikkelingen van
onze zuiderburen.
Het boek heeft een afmeting van 26 X 36 cm en is
voorzien van zwarte linnen omslag met een
goudkleurige opdruk. Terbescherming zit er een
hoogglanzende papieren omslag omheen met een
afbeelding van architect Lacoste.
Het boek is geschreven in het Nederlands en telt
vele prachtige kleurenfoto’s en enkele zwart-wit en
telt 232 bladzijden Dit naslagwerk verkeerd in een
bijna nieuw staat
Code 0805-12DW Bieden vanaf € 59= meer mag
minder niet + €10= verzendkosten voor het
buitenland + toeslag. Ophalen op afspraak kan
altijd.

Meer afbeeldingen op aanvraag via uw
eigen e-mail mogelijk.
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Le poème électronique le Corbusier –
het electronische gedicht le Corbusier,
Eindhoven, 1958
Nederlandstalige editie. Plaquette, uitgevoerd door
de Graphische Centrale o.l.v. Jean Petit,
verschenen t.g.v. de Wereldtentoonstelling 1958
Brussel en gebaseerd op het Philips paviljoen met
elektronisch klankdicht. Het voorwoord van is
geschreven door L.C. Kalff
Het boekje heeft een afmeting van 20,5 X 20,5 cm
en telt 124 blz. Het boekje verkeerd in een
uitstekende conditie.
Code 040113 DW Bieden vanaf € 49= +
verzendkosten aangetekend voor buitenland
+
toeslag
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New New York recent buildings in the city edited by
ian luna Themes & Hudson
Dit prachtige fotoboek (2003) telt 347 blz. over het
in- en exterieur van nieuwe gebouwen in New York

Code 0105DW11 Bieden vanaf €24,90 + verzendkosten €9= -voor het buitenland + toeslag. Kan op
afspraak ook gehaald worden
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De volgende titels zijn: Stedenbouw in Rotterdam
167 blz. met gevouwen A3 overzicht plannen in
kleur ISBN 90-6012 497 9 € 40=, (uitgegeven in
1981)
Architect GHM Holt sociale woningbouw, kerken,
theaters Hildebrand PG de Boer 96 blz. ISBN 90
6012 549-5 € 15= (uitgegeven in 1983)
Architect HA Maaskant M Fluks, M. Vink 83 blz.
€ 40= (uitgegeven in 1983)
Woningbouw voor arbeiders in het 19de eeuwse
Amsterdam Carlo Schadde 231 blz (15 X 21 cm)
ISBN 90 6012 448 0 €20= (uitgegeven in 1981)
Architectuur (1936) Mabel Hoogendonk 74 blz.15 X
21 cm) ISBN 90 6012 473 1 € 15= Nieuwe
Bouwkunst in Holland en Europa (1935)
(uitgegeven in 1981)
JJP Oud 35 blz (15 X 21 cm) ISBN 90 6012 471
€ 15 (uitgegeven in 1981)
Als u deze hele serie zou aanschaffen is de prijs
€100= voor het totaal + €10= verzendkosten
ophalen in Arnhem kan natuurlijk altijd. de boeken
verkeren in een goede staat. Vriendelijke groet Dirk
de Wit de ware liefhebber.Code 0906-DDK

Als u de bovenstaande boeken ineens aanschaft betaald u €100
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Nederlandse bouwmeesters.
Een reeks studies onderleiding van W. Retera:
Berlage, Kromhout, Kramer, Berlage, Kropholler en
Dudok Uitgegeven bij van Munster’s Amsterdam.
De boekje hebben een formaat van 16 X 22 cm en
tellen gemiddeld 35 blz. en dateren circa uit 19261928.
Dankzij een deskundige restauratie verkeren deze
boekje in een goede staat, behoudens enkele
vochtvlekje en op de eerste blz. staat de naam van
de eerste eigenaar en een ex-libris.De vijf delen zijn
voorzien van een cassette (niet origineel). De toegepaste zwart-wit foto’s zijn van een uitstekende
kwaliteit.
Code 1706DW09
Bieden vanaf € 99,00 +
verzendkosten aangetekend . Voor het buitenland +
toeslag. Ophalen op afspraak kan natuurlijk
ook.Prima gerestaureerde staat 2809
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Nederlandse architectuur en stedenbouw 19451980. Door Hilde de Haan en Peter Loerakker,
uitgegeven bij Bert Bakker 1984. Het formaat is 21 X
39 cm en telt 239 blz. en is geheel in zwart-wit
uitgevoerd.In dit boek wordt een breed scala aan
achtergronden gegeven van het naoorlogse
bouwen. Naast zeven opstellen over diverse
aspecten van de naoorlogse architectuur en
stedenbouw – zoals monumentenzorg, de wettelijke
bepalingen, kerken en raadhuizen, woononderzoek
en democratisering bevat dit boek een tiental
vraaggesprekken met o.a. de architecten Cees
Broekraad, Ab van Dien, Hilde de Haan, Gert
Jonger. Door de combinatie van opstellen,
vraaggesprekken en documentatie geeft dit boek
een breed inzicht in een van de meest ingrijpende
processen van na de oorlog.
Code 2107-DD 4 basisprijs € 29 + € 9= verzendkosten voor het buitenland bereken ik een toeslag -
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KOM KIJKEN OP AFSPRAAK IN STUDIO HD
DESIGN UIT DE 20e EEUW
VOOR IEDER WAT WILS

Blijf kijken en zegt het voort
wordt regelmatig aangevuld
met”oud’ nieuws.

Tot ziens, Dirk de Wit.
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