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DE MIX 

De Mix is een serie nieuwe foto-opdrachten, tentoonstellingen en een publicaties 

waarin steeds een hedendaagse Nederlandse fotograaf zich laat inspireren door het 

werk van een historische Nederlandse fotograaf, uit een prive of museum collectie. 

Twee fotografen een van vroeger en een van nu.

Meer dan ooit behoren Nederlandse fotografen tot de top omdat ze een 

eigenzinnige manier van kijken hebben. Daarbij gaat het steeds om genres 

waar Nederlandse fotografen goed in zijn (documentaire fotografie, portretten, 

landschap, fotojournalistiek) en typisch Nederlandse, regionale en lokale 

onderwerpen. De Mix is een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van 

Toen & Nu.

Twee fotografen, een historische en een hedendaagse, samen vormen ze een 

spannende, prikkelende en soms een vertederende combinatie. Een beelddialoog 

tussen twee fotografen die uitnodigt tot kijken en ontdekken. In de eerste vier 

De Mix projecten hebben  we de collectie van het Nederlands Fotomuseum 

gebruikt als een bron van inspiratie gevolgd door drie De Mix projecten waarvoor 

we  aanvullend het Maria Austria Instituut, Werkgroep oorlogsdoden Nijmegen, 

Regionaal Archief Nijmegen en het Gelders Archief hebben gebruikt als 

uitgangspunt.

• Cas Oorthuys (1908-1975) en Hans van der Meer (1955). 

De Mix De Koe Fries Museum Leeuwarden

• Paul Julien (1901-2001) en Andrea Stultiens (1974). 

De Mix Missie Limburgs Museum Venlo

• Frits Rotgans (1912-1978) / Jannes Linders (1955)

De Mix Schiphol Nationaal Militair Museum Soesterberg

• Adolphe Burdet (1860-1940) / Blommers & Schumm (1969)

De Mix Boswachter Kranenburgh Museum Bergen

• Paul Huf (1924-2002) / Eric de Vries, Hans Oostrum, Paul Voorham, Pieter 

Magielsen, Vincent Basler, Jaap Oldenkamp en Rafaël Philippen

De Mix TNO New Babylon Den Haag 

• Werkgroep oorlogsdoden Nijmegen / Annie van Gemert (1958)

De Mix Kinderen van de oorlog Museum Het Valkhof Nijmegen

• Pieter de Booys (1898-2003) en Suzanne Valkenburg (1981)

De Mix Stilte Museum Arnhem Eusebiuskerk Arnhem 

• Johan van der Keuken  (1938-2001) en Isa de Jong  (Roosendaal, 1998)

De Mix Vandaag Groei ik Museum Tongerlohuys Roosendaal
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Opdracht, Tentoonstelling en Uitgave

Opdracht 

De Mix is een serie nieuwe foto-opdrachten, tentoonstellingen en een publicaties 

waarin steeds een hedendaagse Nederlandse fotograaf zich laat inspireren door het 

werk van een historische Nederlandse fotograaf, uit een prive of museum collectie.

Tentoonstelling

De Mix startte in 2016 met de  tentoonstelling “De Koe” waarin  Hans van der Meer 

nieuw werk toont dat is geïnspireerd op werk van Cas Oorthuys uit 1948, foto’s 

gemaakt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw voor het toen 

zeer bekende Rundveeboek. Deze eerste tentoonstelling is in het voorjaar van 2016 

in het Fries Museum getoond geworden. In het najaar van 2016 is de tweede editie 

van De Mix getoond geworden in het Limburgs Museum. Andrea Stultiens heeft 

nieuw werk gemaakt met het onderwerp “Missie” geïnspireerd door werk van de 

antropoloog en amateurfotograaf, Paul Julien, dat hij in Afrika maakte. In 2017 is 

de derde en vierde editie van De Mix worden gepresenteerd. De Mix “Schiphol” is 

gepresenteerd in het Nationaal Militair Museum Voor deze mix heeft Jannes Lindes 

nieuw werk gemaakt op en om Schiphol geïnspireerd door de bekende zwart-

wit fotografie van Schiphol uit de jaren vijftig van Frits J. Rotgans. Het fotografen 

duo Blommers & Schumm laten zich inspireren door de bekende natuurfotograaf 

Adolphe Burdet met het thema “Boswachters”. Boswachter is de vierde editie van 

De Mix en is tentoongesteld geworden in het Kranenburgh Museum in Bergen.  

Tentoonstellingen van De Mix zullen in musea en op locaties verspreid over heel 

Nederland gepresenteerd worden. Daarna kan de tentoonstelling  nog reizen 

binnen Nederland of over de grenzen. De tentoonstelling zijn handzaam en 

praktisch gemaakt, zodat deze makkelijk op verschillende locaties getoond kunnen 

worden. De tentoonstelling bestaat uit ongeveer 25 tot 30 beelden.

Uitgave 

Er zal telkens een publicatie worden uitgegegeven. In de publicatie staat het werk 

van de historische en de hedendaagse fotografen centraal met de uitgewerkte 

thema’s. Voor deze De Mix publicatie wordt een bekende auteur of journalist 

gevraagd een kort essay te schrijven.

DE MIX

Partnerschappen

De eerste vier edities van De Mix weden mede mogelijk gemaakt door het  

Mondriaan Fonds, de deelnemende Musea, het Nederlands Fotomuseum  en verder 

aangevuld met bijdragen van regionale of lokale fondsen, bedrijven en instellingen.

Op iedere editie van De Mix zullen we partnerschappen aangaan met bedrijven 

die bij De Mix passen en die tentoonstelling en publicatie financieel zouden willen 

ondersteunen.

Publieksbereik

Het project wordt verspreid over Nederland getoond en daarmee zoeken we het 

publiek, de bedrijven en de media op die in de fotograaf of in het onderwerp zijn 

geïnteresseerd. Zij vormen de basis, ons natuurlijke publiek, dat uitgebouwd kan 

worden door de tentoonstelling te laten reizen. Zo willen we een groter publiek 

laten kennismaken met De Mix.

Publiciteit

De publiciteit is gericht op een paar pijlers. De eerste is de lokale of regionale 

mediapartner, die het hele project adopteert en verankert bij de plaatselijke 

bevolking. Het is belangrijk om publicatie en tentoonstelling zo veel mogelijk in 

elkaars verlengde te zien. Daarnaast brengen we publicatie en tentoonstelling ook 

onder de aandacht van de landelijke media. De bijzonderheid van de serie moet 

hierin naar voren komen en vanzelfsprekend de fotografische kwaliteit ervan. 

Hiermee proberen we dus een publiek van potentiële kopers en bezoekers van de 

tentoonstelling te bereiken dat bestaat uit fotografieliefhebbers en mensen die in 

cultuur zijn geïnteresseerd. 05 



Cas Oorthuys (1908-1975) 

/ Hans van der Meer (1955)

Oorthuys heeft als geen andere fotograaf in 

de periode van de wederopbouw uitdrukking 

gegeven aan het groeiende zelfbewustzijn 

van de Nederlanders. Hij fotografeerde de 

mens en het menselijk handelen vanuit een 

vorm van human interest. Aan het einde van 

de jaren veertig fotografeerde Oorthuys 

het Hollandse landschap en de Hollandse 

koe voor zijn boek Rundvee. Hans van der 

Meer (1955) is dé fotografische onderzoeker 

van de Nederlandse binnensteden en 

landschappen. Vaak houdt hij zich bezig met 

bij uitstek Nederlandse onderwerpen, die 

hij met een zekere distantie en ingehouden 

humor bekijkt. De koe is zo’n Nederlands 

onderwerp. Van der Meer gaat op stap langs 

de Nederlandse weiden, laat de koeien in het 

Nederlands landschap zien en hoe deze sinds 

Cas Oorthuys zijn veranderd. Hans van der 

Meer schrijft zelf het inleidende essay. 
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DE MIX 11Paul Julien (1901-2001) / Andrea Stultiëns (1974).

Als gepromoveerd scheikundige maakte dr. Paul Julien tussen 1926 en 1962 op 

eigen initiatief zeker 29 etnografische expedities naar Afrika. Fotografie en film 

stonden voor hem in dienst van de wetenschap. Zijn expedities voerden tot 

diep in de binnenlanden van Afrika waar blanken vaak zelden tevoren waren 

geweest. Hij maakte daar veelvuldig gebruik van faciliteiten en kennis van 

missionarissen. Volgens Andrea Stultiëns hebben Liberia en Sierra Leone (landen 

die Paul Julien ook heeft bezocht) lange perioden van burgeroorlog achter de 

rug die de infrastructuur in beide landen bijzonder fragiel heeft gemaakt. In 

beide landen bestaat volgens haar een sterke traditie van verhalenvertellers die 

zorgden voor overdracht van het verleden. Deze traditie heeft sterk geleden onder 

de burgeroorlogen, maar is er nog steeds. In Liberia is Andrea Stultiëns samen 

gaan werken met hedendaagse verhalenvertellers. Zij ziet het als haar missie om 

verhalen uit een hedendaags Afrikaans perspectief aan de belevenissen van Paul 

Julien te koppelen.







Frits Rotgans (1912-1978) 

/ Jannes Linders (1955)

Schiphol loopt tegen de honderd! Het eerste vliegtuig 

landde op 19 september 1916 op Schiphol. Vijftig 

jaar later fotografeerde Frits Rotgans (1912-1978) met 

zichtbaar veel plezier op en rond de luchthaven. Hij 

dook onder ieder vliegtuig en klom in lichtmasten 

met zijn bekende zelfgebouwde camera waarmee 

hij panoramafoto’s maakte. Dat deed hij tot midden 

jaren zeventig. Architectuurfotograaf Jannes Linders 

(1955) werkt al sinds 1991 onder meer in opdracht 

van Benthem Crouwel Architecten op Schiphol. Hij 

laat zien dat het op Schiphol niet alleen meer om 

Het Vliegen gaat, maar ook om economie, milieu, 

logistiek, veiligheid, immigratie en recreatie. Schiphol 

is oneindig veel complexer geworden en voor de 

consument is Schiphol een stad geworden die 24 

uur per dag actief is en waar alles wat je maar wilt 

te krijgen is. Linders geeft een beeld van deze stad 

die altijd wel aan het verbouwen is en iedere dag 

verandert.
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Adolphe Burdet (1860-1940) / Blommers & Schumm (1969)

Adolphe Burdet (1860-1940) vestigde zich na vele omzwervingen in het buitenland 

op het landgoed Elswout in Overveen. Daar leerde hij in 1905 natuureducator Jac. 

P Thijsse kennen. Dankzij hem ontwikkelde Burdet zich tot één van de pioniers 

in de vogelfotografie, met broedvogels als specialisme. Zijn foto’s werden in 

talloze tijdschriften en boeken gepubliceerd. Voor Natuurmonumenten en de 

Vogelbescherming verzorgde hij lezingen waarbij hij zelfgemaakte lantaarnplaatjes 

en natuurfilms vertoonde. Het fotografenduo Blommers/Schumm (beide 

geboren in 1969) wordt geïnspireerd door de werkwijze van Burdet om met zijn 

stereocamera het onzichtbare zichtbaar te maken. Niet vanwege het esthetisch 

motief, maar vanwege zijn streven tot meer inzicht te komen. Daarom hebben zij 

er voor gekozen het onderwerp  ‘boswachter’ uit te werken, een vrij onzichtbaar 

beroep dat met vele clichés is omgeven. Blommers/Schumm willen geen 

documentaire portretten maken, maar een laag aan de foto toevoegen die het 

documentaire karakter ervan juist wegneemt.DE MIX







De Mix | Nederlandse Fotografen Toen & Nu

Na twee jaar komt het fotoproject De Mix naar het Nederlands Fotomuseum. De 

Mix is een serie van vier tentoonstellingen die de afgelopen jaren in verschillende 

musea in Nederland te zien is geweest. Daarin lieten hedendaagse fotografen zich 

inspireren door een fotograaf uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. 

Dat leverde verrassende combinaties van fotografen en werken op en laat zien dat 

de collectie van het Nederlands Fotomuseum een onuitputtelijke inspiratiebron is 

voor nieuwe generaties fotografen. In De Mix geven de hedendaagse fotografen 

een nieuwe en persoonlijke visie op de collectie van het Fotomuseum. Vanaf 

15 september zijn alle vier de fotoseries voor het eerst bij elkaar te zien in het 

Nederlands Fotomuseum. 

De Mix

De Mix is een project van het Nederlands Fotomuseum en Rafaël Philippen dat tot 

stand is gekomen dankzij steun van het Mondriaan Fonds. Dankzij de steun van het 

Mondriaan Fonds heeft het Nederlands Fotomuseum vier Nederlandse fotografen 

opdracht kunnen geven om nieuw autonoom werk te maken. Het Nederlands 

Fotomuseum bedankt het Fries Museum, Limburgs Museum, Nationaal Militair 

Museum en Museum Kranenburgh voor de goede samenwerking. 
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Airport Library Schiphol

Twee fotografen één van vroeger en één van nu

De Mix is een serie foto-opdrachten waarin hedendaagse Nederlandse fotografen 

zich laten inspireren door bestaand fotografisch werk uit een prive of museum 

collectie. Dat levert verrassende combinaties van fotografen en werken op. De 

eerste vier series van De Mix staan centraal in de Airport Library op Schiphol: De 

Koe met werk van Hans van der Meer (1955) en Cas Oorthuys (1908-1975), Missie 

met Andrea Stultiens (1974) en Paul Julien (1901-2001), Schiphol Slumberland 

met Jannes Linders (1955) en Frits J. Rotgans (1912-1978) en De Boswachter met 

fotografenduo Blummers & Schumm (1969) en Adolphe Burdet (1860-1940).

Gedicht en reizende publicatie

Dichter Ester Naomi Perquin (1980) maakte speciaal bij deze tentoonstelling een 

gedicht geïnspireerd op de thema’s van de series en het gedachtengoed van De 

Mix. Perquin kreeg onder meer de Anna Blamanprijs, de VSB Poëzieprijs en de 

Herman de Coninckprijs voor haar werk. Ze schrijft voor onder meer de Groene 

Amsterdammer en NRC Handelsblad. Het gedicht van Perquin en alle foto’s van 

de serie zijn gebundeld in een publicatie. Exemplaren van de publicatie worden 

gedurende de tentoonstelling in de Airport Library weggegeven aan bezoekers. Zo 

reist de tentoonstelling met de reizigers op Schiphol de wereld over. 
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 Werkgroep oorlogsdoden Nijmegen

Annie van Gemert (1958)

Kinderen van de oorlog

De verschrikkingen van een oorlog raken ons het hardst wanneer kinderen 

daarvan het slachtoffer zijn. In de tentoonstelling Kinderen van de oorlog wordt dit 

invoelbaar aan de hand van verhalen en ervaringen van Nijmeegse kinderen die 

getuige waren van oorlogsgeweld. Aan de hand van vijf thema’s, waaronder joodse 

kinderen, Duitse kindsoldaten en het bombardement van 22 februari 1944 wordt 

het lot van kinderen in de Tweede Wereldoorlog in beeld gebracht.  Kinderen die 

recent uit oorlogsgebied naar Nijmegen zijn gekomen, waaronder uit Syrië, krijgen 

een gezicht in de serie foto’s die Annie van Gemert speciaal voor de tentoonstelling 

vervaardigde. Door heden en verleden te verbinden, maakt de tentoonstelling 

eens te meer duidelijk dat niets ontziend geweld van alle tijden is. Uit de mond 

van de kinderen die dit onlangs hebben meegemaakt, klinkt desondanks een 

boodschap van hoop: zij hebben dromen en maken plannen voor de toekomst.  

Pijnlijke herinneringen 578 Nijmeegse kinderen overleefden de oorlog niet. De 

tentoonstelling vertelt een aantal van hun verhalen, zoals dat van de joodse Alfred 

en Ida Kalf, die op weg naar een onderduikadres in Nijmegen zijn opgepakt en 

in 1943 in Sobibor vermoord. Of het trieste lot van Gerard Bakker en een groep 

klasgenoten, die in 1944 door splinterbommen uit het leven worden weggerukt als

ze bij het Valkhof staan te wachten op de tram. Of het dodelijke ongeluk kort na de 

bevrijding, als een handgranaat uit een Engelse munitiekist valt en ontploft bij een 

groepje jongens die in de buurt spelen. Van velen kennen we het verhaal niet en 

rest ons alleen hun naam. Een hoopvolle toekomst De Nijmeegse fotograaf Annie 

van Gemert (1958) is uitgenodigd te reageren op de historische foto’s en verhalen. 

Zij fotografeerde hiervoor kinderen die vanuit oorlogsgebied een veilig heenkomen 

in Nijmegen vonden. Deze kinderen delen hun dromen en toekomstplannen. Het 

verhaal dat zij vertellen is niet alleen dat van henzelf, maar tegelijk het universele 

verhaal van jonge mensen die na een traumatische periode weer naar de toekomst 

kunnen durven te kijken. De tentoonstelling is het resultaat van een bijzondere 

samenwerking tussen Museum Het Valkhof, Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen 

en Stichting Beeldmix. Kinderen van de Oorlog opent aan het begin van een jaar 

waarin veel aandacht is voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen 

op 22 februari 1944, in 2019 75 jaar geleden.
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Pieter de Booys (1898-2003)

Suzanne Valkenburg (Arnhem, 1981)

STILTE

Aan de keukentafel van documentair fotograaf Suzanne Valkenburg in Velp 

leerde ik het werk van Pieter de Booys kennen. We bladerden samen door zijn 

indrukwekkende fotoboek ‘Door de lens van De Booys’. Suzanne had koffiegezet en 

serveerde nootjes. Ze was, net als ik, meteen gegrepen door de foto’s van De Booys, 

die in zijn tijd vooral bezig was met documenteren. Compositie interesseerde hem

nauwelijks, logisch gezien de omstandigheden waaronder de foto’s zijn 

genomen.“Deze is waarschijnlijk van onder een vensterbank gemaakt”,zei Suzanne 

bij een foto waarop een wapperend gordijn zichtbaar is. “Ik stel me zo voor dat 

hij de camera boven zijn hoofd hield en dan snel klikte om maar niet betrapt te 

worden.” Pieter de Booys (1898-2003) had in de oorlogsjaren een fotowinkel op 

de hoek Jansplaats-Grote Oord in het centrum van Arnhem. Na ‘operatie Market 

Garden’, de mislukte bevrijdingsoperatie van de Geallieerden in 1944, werd Arnhem 

op last van de Duitse bezetter geëvacueerd. Wat overbleef was een stille, verlaten 

stad, die al snel door Duitse soldaten werd geplunderd. Deuren werden

opengetrapt, huisraad overhoopgehaald, kostbaarheden gestolen. De 

verzetsgroep ‘De Ondergedoken Camera’ vroeg De Booys of hij de plunderingen 

wilde fotograferen als later bewijs. Met gevaar voor zijn leven legde De Booys de 

gebeurtenissen vast op negen fotorolletjes. De driehonderd foto’s, die later werden 

gebundeld in het boek ‘Door de lens van De Booys’ vormen een indrukwekkend 

monument van de laatste fase van de bezetting in Arnhem. Museum Arnhem 

vroeg Suzanne Valkenburg (Arnhem, 1981) om vijftien foto’s uit ‘Door de lens van De 

Booys’ naar eigen inzicht te gebruiken als basis van een serie rondom het thema ‘Stilte’. 

Valkenburg voelt zich verknocht met de stad Arnhem en trok alle wijken in om er het 

dagelijks leven vast te leggen. De foto’s worden samen met de foto’s van De Booys in de 

Eusebiuskerk tentoongesteld ter gelegenheid van de herdenking van ‘75 jaar Slag om 

Arnhem’. Net zoals Pieter de Booys, toen hij destijds door ‘De Ondergedoken Camera’ 

werd benaderd, voelde Suzanne Valkenburg zich overvallen door de opdracht. “Het 

was natuurlijk super eervol, maar ik voelde ook druk. Achteraf was dat misschien wel 

goed. Net als Pieter de Booys legde ik vast wat ik onderweg aantrof.” Ze trok er een 

paar keer per week ‘s avonds, wanneer het licht op z’n mooist is, op uit. Altijd in de 

directe omgeving. Wanneer de stilte haar ‘overviel’ sloeg ze toe. Wat overbleef was een 

‘rijke oogst’, die gecombineerd met vijftien door haar geselecteerde foto’s van De Booys 

een indrukwekkend beeld geven van de stille stad Arnhem. Haar stad, hun stad.

Marcel van Roosmalen
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Johan van der Keuken  (1938-2001)

Isa de Jong  (Roosendaal, 1998)

VANDAAG GROEI IK

Je loopt in een supermarkt en een meisje spreekt je aan. ‘Hallo, ik ben Isa. Mag ik 

je portretteren voor een project?’ Ze vroeg dit overal -niet alleen in supermarkten- 

en fotograaf Isa de Jong (22) kreeg verrassend vaak een volmondig ‘ja’ van 

wildvreemden. Als ze dan uitlegde dat ze wilde komen logeren, om zo dicht 

mogelijk op iemands huid te kunnen fotograferen, waren er nog steeds

genoeg mensen die positief reageerden. Isa’s enige wens was wél: je bent een 

vrouw van twintig. Twintig, omdat ze zelf zo met die leeftijd was bezig geweest: 

‘Ben ik dan volwassen? Kan ik dat wel, een eigen leven leiden? Wat moet ik nog 

leren?’ Twintig ook om dat ze geïnspireerd is door fotograaf Johan van der Keuken,

die in 1955 op zijn zeventiende een soortgelijk document maakte, met de titel 

‘Wij zijn 17’. Van der Keuken’s fotoserie -er kwam ook een boek van- zette de leeftijd 

17 op de kaart en vormde zo een statement. Dit is precies wat Isa ook wil met haar 

project, waar een expositie bij hoort met de titel ‘Vandaag groei ik’. Van der Keuken 

legde zijn leeftijdsgenoten vast, thuis, bij het raam of op hun zolderkamer. In een 

vertrouwde omgeving. De meiden die Isa volgde, lieten haar ook in hun dagelijks leven 

toe. Ze namen Isa mee naar hun hangouts in de buurt, haalden hun belangrijkste

bezittingen tevoorschijn. Dat De Jong een kind is van haar generatie, valt op door 

haar oog voor diversiteit: ze volgde twintig (tuurlijk!) vrouwen met verschillende 

achtergronden en ieder een eigen verhaal, van iemand met scoliose of een 

drugsverleden tot een meisje met een eetstoornis of een Turkse vriend die geen 

verblijfsvergunning krijgt. Wat ze gemeen hebben: de onhandigheid die je hebt als 

je nog maar net twintig bent en de onzekerheden waar deze generatie onmiskenbaar 

mee te maken heeft. Van kleine twijfels als: hoe zie ik eruit en ‘welke indruk maak 

ik op mensen’, tot grote vraagtekens over de toekomst. In de ogen van ouderen is 

deze generatie grootgebracht met een overvloed aan luxe en aandacht en mogen ze 

niet piepen en klagen. Maar deze meiden zijn al opgezadeld met een behoorlijke 

last op hun schouders, denk aan woningnood, te dure huizen, racisme-kwesties 

en milieuproblematiek. Wat gaat er om in hun hoofden, wat houdt ze bezig? Isa 

portretteert deze meiden niet alleen, ze laat ze ook zelf aan het woord, in door henzelf

handgeschreven levensverhalen. Met een tekening én een citaat haalt De Jong nog eens 

de essentie naar voren en maakt ze haar project nog persoonlijker.

Doreen Maijoor – chef redactie Linda.meiden
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INFO

Type Tentoonstelling: Kleine tentoonstelling, bestaande uit een twintigtal tot 

dertigtal fotografische beelden 

Tentoonstellingsruimte: ongeveer 40-60 strekkende meters 

Productie Tentoonstelling: het fotowerk en de tentoonstelling zal geproduceerd 

worden door De Mix.

Tijdsduur: De vergoeding geeft recht op een expositieduur van 10 weken 

(de expositieduur kan op verzoek langer)

Marketing: het museum zal de marketing voor de tentoonstelling verzorgen.

Eind augustus 2020 zal de eerste De Mix talentontwikkeling project te zien zijn in 

museum Tongerlohuys in Roosendaal met de tentoonstelling De Mix 

“Vandaag groei ik”  met Isa de Jong  (1998) en Johan van der Keuken (1938-2001).

Deze tentoonstelling is nu te zien op NS station Roosendaal

Geïnteresseerd in De Mix?

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden tot samenwerking 

Contact: Rafaël Philippen initiator & producent De Mix  +31 0628021049

COLOFON

Concept & Productie: Rafaël Philippen 

Grafische vormgeving: Het Echte Werk, Job Rompa / Margot Wolters

Website: Marcel Bosch

https://beeldmix.nl   https://demixfotoprojecten.nl   https://www.instagram.com/beeldmix/   

https://www.facebook.com/De-Mix-478083425592016
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