
Miles and Miles, assemblages van oude schoenzolen

Wat we voelen blijft vaak onopgemerkt, zelfs door 
de mensen die ons dierbaar zijn.

Onderweg zijn onze schoenzolen altijd bij ons. 
Ze slijten op ieders eigen manier, als niet aflatende 
getuige van wat je ziet en voelt. Ze registreren wat 
je meemaakt, wat jou raakt. En als ze ‘op’ zijn, tonen 
ze de sporen van de afgelegde weg, het leven dat we 
leidden. 

– Erik Cox

Hanze! daar waar de reis naartoe gaat, reisverhalen

Zien, herinneren, begrijpen. Alles hangt af van 
de plaats waar je staat. 

Onderweg verander ik, onbewust, steeds van 
perspectief. Mijn persoonlijke geschiedenis, die van 
degenen die ik ontmoet en het verleden van de plek 
waar ik ben aangeland wisselen elkaar af. Heden en 
verleden verweven zich als vanzelf. En als de reis 
vordert vraag ik mij steeds vaker af waar die naartoe 
gaat. 

– Hans Muiderman

Miles and Miles, daar waar de reis naartoe gaat

tentoonstelling* en boekpresentatie
op zaterdag 12 mei om 15.30 uur 
bij boekhandel Douwes in Den Haag

15.30 uur
Opening en welkomstwoord
John de Weerd in gesprek met Erik Cox en Hans Muiderman

16.00 uur 
Borrel: Hans signeert Hanze! daar waar de reis naar toe gaat 
(te koop voor C 14,95) & Erik geeft toelichting op zijn assemblages.

Komt u? Met hoeveel mensen? Zoudt u dat uiterlijk op 4 mei via 
een reply op deze mail willen laten weten? 

Boekhandel Douwes ligt op 
2 minuten loopafstand van station 
Den Haag Centraal aan de 
Herengracht 60 / hoek 
Prinsessegracht, Den Haag

John de Weerd werkt sinds 2009 
op het Projectbureau van Theater 
aan het Spui, waar hij diverse 
projecten realiseerde, zoals de 
tournees langs Theaterfestival de 
Parade en Boulevard Den Bosch. 
John is binnen Het Nationale 
Theater verantwoordelijk voor 
Zaal 3 waar onder meer het 
programma Over Boeken wordt 
geprogrammeerd.

Uitnodiging

www.boekhandeldouwes.nl 
www.erikcox.nl
www.hansmuiderman.nl

!

*  De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 25 mei 2018.

https://www.boekhandeldouwes.nl
http://www.erikcox.nl
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