UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Johannes Vermeer Prijs 2014: Irma Boom
Lommen, M.
Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Lommen, M. (2014). Johannes Vermeer Prijs 2014: Irma Boom. Boekmanstichting.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

Johannes
Vermeer Prijs
2014
Irma Boom

Johannes
Vermeer Prijs 2014
Irma Boom

Johannes Vermeer Prijs
Boekmanstichting
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

L’ inspiration
est décidément
la sœur du
travail journalier.
Charles Baudelaire

Johannes Vermeer Prijs
De Johannes Vermeer Prijs is een staatsprijs
voor de kunsten, ingesteld door de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
om uitzonderlijk artistiek talent te eren en
verder te stimuleren. De organisatie is in
handen van de Boekmanstichting.
Jury Johannes Vermeer Prijs 2014
Ernst Hirsch Ballin (voorzitter), Claudia
de Breij, Marie Hélène Cornips, Omar Munie
en Erwin Olaf.
De Johannes Vermeer Prijs is in 2014
toegekend aan Irma Boom en uitgereikt
op 27 oktober 2014 in het Mauritshuis
te Den Haag.

Johannes Vermeer Award
The Johannes Vermeer Award is the
Dutch state prize for the arts. The Dutch
government established the award to
honour and encourage exceptional artistic
talent. The organisation of the judging
and the award ceremony are organised
by the Boekman Foundation, study centre
for arts, culture and related policy.
Jury Johannes Vermeer Award 2014
Ernst Hirsch Ballin (chair), Claudia de Breij,
Marie Hélène Cornips, Omar Munie and
Erwin Olaf.
Irma Boom is the 2014 laureate of the
Johannes Vermeer Award. Boom received
the award on Monday, 27 October 2014,
in the Mauritshuis in The Hague.

Irma Boom, 2014

Nederlandse postzegels 87+88: achtergronden,
emissiegegevens en vormgeving, 1988

Irma Boom:
autonoom in opdracht
Mathieu Lommen

Obsessief verkent Irma Boom het boek als fysiek object. Telkens
zoekt ze inhoudsgericht naar een unieke materiële vertaling. Voor
haar is boekontwerp nauw verbonden met architectuur: het gaat
om maat, schaal en verhoudingen. De aandacht ligt nadrukkelijk bij
het industrieel, in oplage geproduceerde boek. Of zoals ze het
zelf graag formuleert: ‘Ik ontwerp geen villa’s, ik houd me bezig met
sociale woningbouw.’
In moderne overzichten van de grafische vormgeving verdwijnt
het boek vanaf de negentiende eeuw wat uit beeld. Het blijkt de concurrentie met gelithografeerde affiches en geïllustreerde tijdschriften
en catalogi moeilijk aan te kunnen. Het boek was en is doorgaans ook
geen innovatief medium. Daarbij levert alleen het omslag verkleind
gereproduceerd een leuk plaatje op. De digitale revolutie kwam Irma
Boom goed van pas: het gedrukte boek moet zijn fysieke vorm meer
en meer kunnen rechtvaardigen. Haar gewaagde ontwerpen hebben
ertoe bijgedragen dat in het digitale tijdperk, bij grafisch ontwerpers
en bij een breder publiek, het gedrukte boek weer actueel, onvervangbaar en zelfs opwindend is.
Lochem/Enschede/Amsterdam
Irma Boom (1960) groeide op in Lochem. In 1979, na de middelbare
school, koos ze voor de kunstacademie: ze wilde schilder worden.
Het werd de AKI, de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede.
Dit instituut was eind jaren veertig mede opgericht om de toen nog
florerende Twentse textielindustrie van ontwerptalent te voorzien.
Het was een kleine, intieme school, met een progressief en autonoom
karakter. Joop Hardy, directeur in de tijd van IB, bezat prettig
anarchistische trekken en zorgde met activiteiten voor reuring. Ook
kon het lesprogramma deels door de studenten zelf worden ingevuld.
In haar derde jaar organiseerde de AKI een meerdaags ‘Fluxfest’
met performances en een tentoonstelling. Een onuitwisbare indruk
maakten op IB de woensdagmiddagen van Abe Kuipers. Deze
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Groningse ontwerper-kunstenaar kwam met koffers vol boeken:
‘Explaining sizes, content, typography, reciting poems... I don’t know
what would have happened if I hadn’t met Mr. Kuipers’ (Irma Boom:
the architecture of the book). Het voornemen om schilder te
worden, liet zij na drie jaar varen. Tijdens haar opleiding tot grafisch
ontwerper liep IB stage bij Studio Dumbar, een vroege Nederlandse
vertegenwoordiger van het postmodernisme. In december 1984
sloot ze haar studie af met een tentoonstelling over papier en met
name dunne papiersoorten. Jarenlang zouden papiermonsterboeken
favoriete avondlectuur blijven.
Op advies van Jurriaan Schrofer, gecommitteerde bij haar eindexamen, aanvaardde zij een baan als grafisch ontwerper bij de Staatsdrukkerij en -uitgeverĳ in Den Haag, waar zij vijfenhalf jaar zou blijven.
Ze kreeg er de ruimte om het conceptuele denken dat ze op de AKI
had geleerd, in de praktijk toe te passen. Hier werkte zij aan de opdracht
die haar naam als enfant terrible van het Nederlandse boekontwerp
zou vestigen: de catalogi Nederlandse postzegels 87+88.→ p. 6/41, 46 In 1991
begon ze in Amsterdam voor zichzelf.
De opdrachtgever
Voor IB speelt de opdrachtgever een wezenlijke rol in het ontwerpproces. In 1993 – ze werkt dan pas twee jaar freelance – zegt ze
daarover in een tijdschriftinterview: ‘We are not fine artists, we work
with a commissioner. He or she has to be clear in what he or she wants.
It is important that there is a dialogue between the commissioner and
the designer. This process is essential. To ask him or her and yourself
the right questions, and to maintain a critical attitude is also essential.
They are both responsible for the result. And if there is no question
of a dialogue and you cannot agree, then you should quit’ (Emigre 25,
1993). Die benadering brengt vanzelfsprekend met zich mee dat ze
van meet af aan bij een project betrokken wil zijn. Maar een garantie
op een overtuigend eindresultaat biedt dat natuurlijk nog niet. Er
is niet met iedere opdrachtgever een klik. Zo is zijzelf minder tevreden
over de boeken voor uitgeverij 010, op de monografie over Otto
Treumann → p. 12/37, 46 na – haar overigens in de pers felst bekritiseerde
werk. Twee opdrachtgevers met wie zij over een langere periode
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succesvol heeft samengewerkt, zijn de ondernemer Paul Fentener
van Vlissingen en de architect Rem Koolhaas.
Paul van Vlissingen, toen president-directeur van de multinational SHV, was meteen bij de start van haar freelance bestaan
belangrijk. Er was ‘instant chemistry’. Met hem werkte zij van
1991 tot aan zijn overlijden in 2006 bijna voortdurend aan een of
meerdere projecten. Het SHV-jubileumboek → p. 8/41, 46 uit 1996 vormt
het onbetwiste hoogtepunt van die samenwerking. Van Vlissingen
zei eens naar aanleiding van hun boekprojecten: ‘Het is niet vruchtbaar als de opdrachtgever strikte instructies geeft hoe hij het
eindproduct wil zien. En dat komt bij ondernemers natuurlijk nog
wel eens voor want die zijn gewend instructies te geven en niet
verschrikkelijk gewend tegengesproken te worden. Toch kom
je nergens als je vasthoudt aan een beheersproject in plaats van aan
een kunstzinnig project’ (Ontwerper & opdrachtgever, 2005). Het
was een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen; Irma Boom en
Johan Pijnappel kregen bij de opdracht voor het jubileumproject
dan ook carte blanche.
De samenwerking met Rem Koolhaas gaat terug tot eind jaren
negentig, toen Irma Boom Office voor OMA presentatieboeken ging
maken, vaak in slechts enkele exemplaren. Pas later kwamen daar
grote opdrachten bij, zoals in 2011 de monografie Project Japan → p. 47
en in 2014 de tentoonstelling en publicaties van de veertiende
editie van de Architectuurbiënnale Venetië, → p. 47 met Koolhaas als
directeur. In 2010 zei hij in een toespraak over de samenwerking
met haar: ‘As she confronts a situation, a question, a client, an issue,
there is no pretention of modesty, there is no “service” in Irma’s
industry. If for Irma each book is an existential confrontation, sometimes
the other side can be found wanting’ (Irma Boom: the architecture
of the book, 2013).
IB verzet zich in de regel tegen de vertaling met het woord
‘client’ in deze context, omdat dit woord behalve ‘opdrachtgever’ ook
‘klant’ betekent. Toen de vertaler van haar mini-oeuvrecatalogus het
woord ‘cliënt’ wilde gebruiken, werd een compromis gevonden in een
‘note from the designer’: ‘I think of my work as being commissioned by
“commissioners”, rather than by clients: a collaboration on equal terms
in freedom and trust’ (2013).
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Ontwerper / auteur
IB ontwerpt het liefst boeken waarvan zij tevens auteur is of waarin zij
inhoudelijk een rol heeft die verder reikt dan de beeldredactie. Deze
boeken vormen het hart van haar oeuvre. Nederlandse postzegels
87+88 (1988) waren de eerste uitgaven in dit verband; de twee delen
betekenden haar doorbraak. In deze catalogi voor het staatsbedrijf
PTT nam en kreeg IB alle ruimte om het door haar gekozen thema
‘inspiratie’ uit te diepen. De persoonlijke vrijheid van de ontwerper
die zich tot dan tot affiches en omslagen had beperkt, manifesteerde
zich nu bij IB in een publieksboek. Provocatief zijn de regels voor
leesbaarheid overtreden: deze postmoderne catalogi op doorschijnend
papier neigen naar autonome vormgeving, waarin de functie als
naslagwerk ondergeschikt is. Lof en hoon oogstte zij ermee. ‘Een
briljante mislukking’, oordeelde de jury van De best verzorgde boeken.
Pas midden jaren negentig zouden ideeën over de ‘designer as author’
opgeld gaan doen.
Vanaf het begin van haar loopbaan werkt IB om een aantal
redenen met kleine modellen, door haarzelf in elkaar geplakte miniboekjes. Ze zegt van buiten naar binnen te werken en die modellen
zijn in dat opzicht ook nuttig. Verhoudingsgewijs ogen die mini’s vaak
uitzonderlijk dik. IB houdt van lijvige boeken en geen van haar boeken
tot nu toe is lijviger dan het 2136 pagina’s tellende SHV-boek uit 1996,
volgens velen haar magnum opus. Dit jubileumboek ontstond toen de
digitale ontwikkelingen zich in de grafische industrie volop doorzetten.
Maar voor een zo omvangrijk werk dat de computer in zijn geheel
niet aankon, maakte IB een plakmodel. Vijf jaar werkte ze met de kunsthistoricus Johan Pijnappel aan ‘Think Book’, zoals de verborgen titel
luidt. De eerste drieënhalf jaar waren uitsluitend aan research gewijd.
Het boek, dat een Engelse en een Chinese editie kent, was uitsluitend
bestemd voor aandeelhouders. (Wat zou een reële handelsprijs zijn
geweest?) In omgekeerde tijdsvolgorde vertellen Boom en Pijnappel
de geschiedenis van de Nederlandse multinational. Er waren binnen
het bedrijf geen restricties aan toegang tot documenten. Het is een
onacademisch verhaal aan de hand van uiteenlopend archiefmateriaal,
van directieverslagen en notulen tot foto’s en advertenties. Om de
betrekkelijkheid van deze geschiedenis aan te geven, voorzag IB de
13

Kleur / Colour, 2004

foto’s van een soort videofilter. Dit boek, ontstaan tijdens de opkomst
van het internet, heeft geen paginanummers: het is niet om lineair
te lezen maar om in te browsen. Het bevat ook een aantal verborgen
grafische vondsten. Zo wordt een verdiept in het wit linnen voorplat
aangebrachte titel pas zichtbaar na langdurig gebruik en zijn er motto’s
te lezen in watermerken. Gesprekken over budgetten waren er niet:
er was gevraagd iets ongewoons te maken.
Geheel haar idee, concept en ontwerp is Kleur / Colour. → p. 14/35, 46
IB wilde al langer de relatie tussen kunst en grafische techniek onderzoeken en in 2004 kreeg ze, heel toepasselijk, die kans van Grafisch
Nederland. Dit jaarboek was het visitekaartje van de Nederlandse
grafische industrie. Kleur / Colour bevat een bibliografie van de Faber
Birren collectie van boeken over kleur, die deel uitmaakt van de kunstbibliotheek van Yale University – waar IB sinds 1992 ‘senior critic’ is.
Maar de hoofdmoot wordt gevormd door schitterende kleurdiagrammen
en volvlak bedrukte pagina’s waarin werken van Josef Albers, Gilbert
& George, Johannes Vermeer en 77 andere kunstenaars zijn vertaald
naar de offsetpers. Kleur / Colour werd gedrukt in tachtig speciaal
gemengde PMS-kleuren voor de volvlakken, en in cyaan, magenta,
geel en zwart voor de diagrammen. De katernen zijn in stroken
geperforeerd, en voorzijde en kop moeten volgens instructie met een
‘briefopener of bot mes’ worden opgesneden. ‘Het is een boek om
te deconstrueren,’ stelt IB geheel in de geest van haar eigen kleurinterpretaties. De huisstijl van het Rijksmuseum Amsterdam, waarvoor
zij sinds 2003 verantwoordelijk is, maakt gebruik van het concept
van de kleurdiagrammen.
In dit verband moeten verder worden genoemd de kunstcatalogus
Sheila Hicks: weaving as metaphor → p. 16/33, 47 uit 2006, de kunstmonografie Marszwart & titaanwit uit 2008 – met haar naam voor het eerst
op de band –, de overzichtscatalogus Every thing design → p. 18/31, 47 uit
2009, de docusoap James, Jennifer, Georgina are the Butlers → p. 20/29, 47
uit 2010 en haar eigen miniatuur oeuvrecatalogus Irma Boom: biography
in books → p. 47 uit 2010, drie jaar later herzien herdrukt als Irma Boom:
the architecture of the book. → p. 47 Deze heruitgave is overigens ietsje
hoger en breder: door dit overzicht ieder jaar met drie procent te laten
groeien, zou het bij haar tachtigste verjaardag een ‘serieus’ formaat
moeten hebben.
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Volledig van Booms hand is N° 5 culture Chanel → p. 24/25, 47 uit 2013. Dit
boek over het beroemde parfum (dat IB sinds haar veertiende draagt)
was een opdracht van het Parijse modehuis. Het is een van haar meest
conceptuele werken. Bij IB was er de wens iets te maken ‘almost
nonexistent yet very present’ (Irma Boom: the architecture of the book).
Alle afbeeldingen en citaten zijn door middel van blindpreeg in hoog
reliëf gerealiseerd. Het resulteerde in een wit, geheel inktloos boek
over een parfum, wat een synesthesistisch effect heeft. Mede om
de fragiele bladen niet te beschadigen is gekozen voor een eenvoudige,
gebrocheerde afwerking en een niet schoongesneden boekblok.
Het verleent de uitgave een zekere intimiteit en een losse, vluchtige
kwaliteit. IB wist Chanel te overtuigen de prijs laag te houden. Het
is een ‘democratische multiple’.
Elementen van het boek
IB werkt steeds aan een aantal projecten tegelijk. Die spanning
om verschillende bordjes tegelijk in de lucht te moeten houden, lijkt
ze nodig te hebben. Alleen door opdrachten is er een voortgaande
verkenning mogelijk van het industrieel vervaardigde boek. Vanzelfsprekend biedt de ene opdracht meer ruimte tot experiment dan de
andere. Haar verkenningen betreffen papier en afwerking maar evengoed formaat en gewicht, kleur en typografie, en tactiliteit en geur.
In zekere zin werkt ze daarbij, net als een kunstenaar, aan een oeuvre.
Zo zijn er over een lange periode een aantal monochrome of bijna
monochrome boeken ontstaan, zoals het zwarte Africa revisited → p. 46
uit 2001, het witte Sheila Hicks uit 2006, het gele James, Jennifer,
Georgina are the Butlers uit 2010 en het rode Irma Boom: biography in
books uit 2010. Een onderzoek naar de betekenis van formaat in boekontwerp is de herdruk van dit laatste boekje. Die herdruk verscheen
in 2013 in twee uitvoeringen: weer in een miniformaat, nu 5,4 cm hoog
en 55 gram zwaar en – eenmalig in een beperkte oplage – in een
monumentaal XXL-formaat, liefst 45,5 cm hoog en 7,5 kilo zwaar. Het
leidt tot twee totaal verschillende lees- en kijkervaringen.
In het begin van haar loopbaan was IB berucht om haar extreme
zetbreedtes en typografische experimenten, die het lezen van tekst
lastig maakten. Nu is haar typografie toegankelijk en bijna sober. Ze
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heeft duidelijk een zwak voor de vaak harde ‘Zwitserse typografie’.
Wat de letterkeuze betreft: Irma Boom Office gebruikt nu al jarenlang
bij voorkeur de Plantin, gebaseerd op de Monotype-schreefletter uit
1914, en de Neuzeit S, gebaseerd op de Stempel/Linotype-schreefloze
uit 1928. Beide letters ogen robuust en zakelijk. De Neuzeit S heeft
ze zelfs laten uitbreiden met extra diakritische tekens. Dat de letter
alleen in een normale en een vette variant voorhanden is, en geen
cursief heeft, vindt IB juist prettig: die beperking dwingt tot heldere
grafische keuzes.
De fysieke verkenning van de snede is haar handelsmerk. Het
SHV-boek uit 1996, meer dan tweeduizend pagina’s dik, toont op de
frontsnede naar de ene kant bezien een tulpenveld en naar de andere
een gedicht, wat een spectaculair effect oplevert. Het is een gedrukte
variant op de geschilderde ‘double fore-edge painting’ uit de handpersperiode. Het meer dan vijf centimeter dikke Sheila Hicks-boek heeft
sneden met een rafelige textuur: een toespeling op de zelfkanten van
de gereproduceerde textielwerken. Vorm en inhoud worden zo één
en ieder exemplaar is uniek. (Plagiaat kon niet uitblijven maar zonder
de context leverde dat slechts een gimmick op). Bij het bijna negenhonderd pagina’s tellende Every thing design uit 2009, een collectieoverzicht, loopt de meer betekenisvolle werktitel ‘Wertewandel’
over de drie sneden (in zeefdruk) en over de rug (in offset). Hierdoor
hanteer je deze catalogus als vanzelf ook als een object. Booms werk
is vaak zo bijzonder van vorm en productie, dat men wel geneigd
is haar redactionele, structurerende inbreng over het hoofd te zien.
Beeldende kunst / het kunstenaarsboek
Hoewel een klein aantal van IB’s boeken bijzonder exclusief is en niet
algemeen beschikbaar, gaat haar voorkeur nadrukkelijk uit naar het
in oplage vervaardigde publieksboek. Ze wil ook dat al haar boeken
geheel machinaal worden gemaakt. Het is voorgekomen dat een
aangedragen oplossing voor een grafisch probleem resoluut werd
afgewezen, omdat die een handmatige ingreep verlangde. Vandaar dat
ze voortdurend de technische grenzen opzoekt en haar vaste drukkers
en binders weten dat. Ze laat haar boeken bij voorkeur in Amsterdam
of omgeving produceren. Weinig ontwerpers begeleiden de productie
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zo nauwlettend, tot op de werkvloer. ‘Het moet gewoon beter’ is een
van haar gevleugelde uitspraken, daarmee het uiterste van zichzelf en
van anderen verlangend. Een enkele keer gaat ze toch over de grenzen
van reguliere machinale productie heen. Zo worden de sneden van het
inmiddels meermaals herdrukte Sheila Hicks-boek handmatig bewerkt,
maar over hoe dat precies gebeurt, doet ze graag geheimzinnig.
Het boekenvak wordt in haar ogen al te veel met ambachtelijkheid
geassocieerd, en daaraan heeft ze een uitgesproken hekel.
Inspiratie komt vooral uit de wereld van de beeldende kunst. Haar
werk heeft onmiskenbaar verwantschap met minimal art, Nul en Fluxus,
stromingen waardoor zij zich al sinds de academietijd voelt aange
sproken. Het terugdringen van het persoonlijke (zij wilde bijvoorbeeld
niet dat voor deze publicatie met haar familie werd gesproken), het
principiële uitgangspunt dat het werk machinaal moet worden uitge
voerd, de voorliefde voor het monochrome (ze heeft een hekel aan
omslagen met plaatjes) en het sculpturale aspect van haar boeken: dit
alles is nauw verwant aan uitgangspunten binnen die stromingen.
Belangrijk voor haar zijn kunstenaars als Barnett Newman, Agnes Martin,
Jan Schoonhoven en met name Ellsworth Kelly. Daan van Golden
is een held sinds ze hem als meisje van twaalf voor het eerst op het
Lochem Popfestival zag.
Op haar overzichtstentoonstellingen in 2010 (Amsterdam) en 2013
(Parijs) toonde IB ook enkele favoriete boeken uit haar privébibliotheek,
waaronder de Kelly-monografie met tekst van John Coplans uit 1971
en de catalogus Kunst der sechziger Jahre uit 1969. Dit laatste boek is
een opvallend ontwerp van Wolf Vostell. Zoals deze Fluxus-kunstenaar
in zijn vrije werk met décollage zocht naar actieve participatie van
de beschouwer, zo deed hij dat in deze catalogus grafisch. Verwant aan
de Fluxus-beweging is het werk van Dieter Roth. IB bewondert zijn
kunstenaarsboeken samengesteld uit gevonden strips en kleurboeken,
waarvan de pagina’s zijn gemanipuleerd door het stansen van gaten
(bok 3b & 3d). Haar Vitra-catalogus → p. 10/39, 46 uit 1998 en Petra Blaissecatalogus → p. 46 uit 2000 verwijzen ernaar. Terwijl aan opleidingen voor
boekontwerp vaak nog veel aandacht uitgaat naar (detail)typografie,
zoekt IB naar vernieuwing van het publieksboek als totaalconcept. Het
verrast dan niet dat haar inspiratie voor een belangrijk deel van buiten
die betrekkelijk traditionele boekenwereld komt.
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Niet-grafisch
Al is het boek zonder twijfel IB’s favoriete medium, haar Amsterdamse
bureau, met zelden meer dan twee medewerkers, is op verschillende
terreinen actief. Behalve boeken ontstaan er huisstijlen, tijdschriften
en tentoonstellingen. Voor het Rijksmuseum worden gidsen,
monografieën, affiches, folders, tentoonstellingsteksten en zelfs
enige merchandising ontworpen.
Steeds vaker krijgt IB opdrachten voor niet-grafisch werk. Zo
leidden de kleurdiagrammen al tot behang bij Thomas Eyck (UNESCO
nature) en Droog (Rijksmuseum DNA), en tot de Stripes Collection
voor bekleding, gordijnen en wanden bij KnollTextiles, New York. In
2013 werkte zij mee aan de renovatie en nieuwe inrichting van de North
Delegates’ Lounge in het New Yorkse hoofdkwartier van de Verenigde
Naties; zij bedacht een reusachtig gordijn ervoor.
Een andere ruimtelijke opdracht wordt begin 2015 opengesteld.
Het gaat om een kunstwerk als onderdeel van de fiets- en voetgangerstunnel van Benthem Crouwel Architekten onder het Centraal
Station in Amsterdam. Voor de 110 meter lange tunnel, die de binnenstad met het water verbindt, ontwierp IB een tableau dat het voetpad,
de zijkant en het plafond boven het voetpad beslaat. 70.000 handbeschilderde tegels tonen een detail van een historisch, geschilderd
zeegezicht, waarbij het productieproces van het Makkumer tegelschilderen deels zichtbaar is gelaten. De oorspronkelijke opdracht was
aanzienlijk beperkter. Die ging uit van prefabtegels en specificeerde
een ‘decoratie’ van 30 cm hoog en 100 meter lang. Irma Boom gaf een
geheel nieuwe dimensie aan het project. Zelf vergelijkt ze het met:
dun boek wordt dik boek.

Met dank aan Irma Boom, Steven Aalders, Margot Dijkgraaf, René Put
en Julius Vermeulen. Voor deze tekst heb ik ook gebruik gemaakt van
mijn bijdrage in Irma Boom: the architecture of the book (2013).
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Irma Boom:
Autonomously assigned
Mathieu Lommen

Irma Boom obsessively explores the book as a physical object, seeking
with each one to create a unique material translation of its content.
For her, book design is closely related to architecture: it all comes down
to size, scale and proportion. The focus is clearly on the industrially
produced edition. As she puts it, “I don’t design villas; I’m more concerned
with social housing.”
In modern overviews of graphic design, from the 19th century
onwards the book begins to vanish from sight. It seems to find it difficult
to compete with lithographed posters and illustrated magazines and
catalogues. In general the book has always been, and remains, a non
innovative medium. Furthermore only the cover, reproduced reduced
in size, makes for a pretty picture. But the digital revolution was a
godsend for Irma Boom: the printed book increasingly needed to justify
its physical form. Her daring designs have helped the printed book to
resurface in the digital age, becoming irreplaceable and even exciting
for both graphic designers and a wider audience.
Lochem, Enschede, Amsterdam
Irma Boom (1960) grew up in the small provincial Dutch town of Lochem.
In 1979, after secondary school, she decided to go to art school: she
wanted to become a painter. She attended AKI (the Academy for Art
and Industry) in Enschede (now AKI ArtEZ). This institute was founded in
the late 1940s to provide design talent for the thenflourishing Twente
textile industry. It was a small, intimate school, with a progressive and
autonomous character. Joop Hardy, who was director in Irma Boom’s
time, had a pleasantly anarchic bent and ensured that school activities
caused quite a commotion. The curriculum was partly filled in by the
students themselves. In Boom’s third year, AKI organised a multiday
‘Flux Fest’ with performances and an exhibition. Abe Kuipers’ Wednesday
afternoon sessions made an indelible impression on her. Kuipers,
a Groningenbased designer and artist, arrived with suitcases full of
books: “Explaining sizes, content, typography, reciting poems ... I don’t
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know what would have happened if I hadn’t met Mr Kuipers,” she later
recalled (Irma Boom: The Architecture of the Book). After three years,
she abandoned her ambition of becoming a painter. During her sub
sequent training as a graphic designer, Boom completed an internship
at Studio Dumbar, an early Dutch representative of postmodernism. In
December 1984, she concluded her studies with an exhibition on paper
and in particular thin types of paper. For years to come, paper sample
books would continue to be her favourite bedtime reading.
On the advice of Jurriaan Schrofer, who was on the examination
committee when she graduated, she accepted a job as a graphic
designer at the national printing and publishing company (subsequently
privatised), Sdu in The Hague, where she would stay for five and a half
years. Here, she had the space to apply in practice the conceptual
thinking she had learned at AKI. Here too she worked on the assignment
that would establish her as the enfant terrible of Dutch book design:
the stamp catalogues Nederlandse postzegels 87+88. → p. 6/43, 46 In 1991,
she started up in Amsterdam.
The client
For Irma Boom, the client plays a vital role in the design process. In 1993,
having worked for just two years as a freelancer, she said in a magazine
interview: “We are not fine artists, we work with a commissioner. He
or she has to be clear in what he or she wants. It is important that there
is a dialogue between the commissioner and the designer. This process
is essential. To ask him or her and yourself the right questions, and to
maintain a critical attitude is also essential. They are both responsible for
the result. And if there is no question of a dialogue and you cannot agree,
then you should quit” (Emigre 25, 1993). This statement obviously implies
that she wants to be involved in a project from the outset. But of course
this is still no guarantee of a convincing end result every time. It isn’t
possible to click with every client. So she herself was not that satisfied
with her books for 010 Publishers, with the exception of the monograph
on Otto Treumann → p. 12/37, 46 – the Boom work most sharply criticised
by the press. Two clients with whom she has collaborated successfully
over a longer period are the entrepreneur Paul Fentener van Vlissingen
and architect Rem Koolhaas.
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Paul van Vlissingen, then the president of multinational SHV, was
important right from the start of her freelance career. There was an
instant chemistry between them. From 1991 until his death in 2006, she
worked with him almost continuously on one or more projects. The
SHV anniversary book → p. 8/41, 46 of 1996 is the undisputed highlight of this
cooperation. Van Vlissingen once said of their book projects: “It is
unproductive for the client to give strict instructions as to how the finished
product should look. And of course that often happens with entre
preneurs, because they are used to giving instructions and not very used
to being contradicted. But you won’t get anywhere if you hold onto
the idea of it being a management project rather than an art project”
(Ontwerper & opdrachtgever, 2005). It was a relationship based on
mutual trust: with the contract for the anniversary project, Irma Boom
and Johan Pijnappel were given carte blanche.
The collaboration with Rem Koolhaas goes back to the late 1990s,
when Irma Boom Office began making presentation books for OMA,
often in editions of only a few copies. Later came big commissions like
the 2011 monograph Project Japan, → p. 47 and in 2014 the exhibition and
publications for the 14th edition of the Venice Architecture Biennale, → p. 47
with Koolhaas as director. In a speech in 2010, he said of collaborating
with Boom: “As she confronts a situation, a question, a client, an issue,
there is no pretention of modesty, there is no ‘service’ in Irma’s industry.
If for Irma each book is an existential confrontation, sometimes the
other side can be found wanting” (Irma Boom: The Architecture of the
Book, 2013).
As a rule, Irma Boom objects to the translation of the Dutch word
opdrachtgever (literally, ‘commissiongiver’) as ‘client’ in this context,
because this word can mean ‘customer’ as well as ‘commissioner’. When
the translator working on Boom’s minicatalogue raisonné wanted to use
the word ‘client’, a compromise was reached in a ‘note from the designer’:
“I think of my work as being commissioned by ‘commissioners’, rather
than by clients: a collaboration on equal terms in freedom and trust” (2013).
Designer as author
Irma Boom prefers to design books which she herself also authors,
or where she plays a role regarding the content that goes beyond the
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image editing. These books are at the heart of her work. Nederlandse
postzegels 87+88 (1988) were the first publications in this regard:
these two volumes meant her breakthrough. In these stamp catalogues
for the stateowned PTT (now PostNL), Irma Boom demanded, and got,
plenty of space to go deeper into her chosen theme of ‘inspiration’. The
personal freedom of the designer, which up until then had been limited
to posters and covers, now manifested itself in a massproduced book
through the efforts of Irma Boom. The rules of readability are provoc
atively violated: these postmodern catalogues on translucent paper
tend towards autonomous design, while their function as a reference
work becomes secondary. They reaped both praise and scorn. “A brilliant
failure,” reckoned the jury of the Best Dutch Book Designs. Only in the
mid1990s would ideas about the ‘designer as author’ really pay off.
From the beginning of her career, for various reasons, Irma Boom
worked on small models, assembling minibooks which she put together
herself. She says she works from outside to inside, and the models
are also useful in that respect. The minis often seem, comparatively,
extremely thick. Irma Boom loves voluminous books and so far none
is bulkier than the 2136page SHV book of 1996, according to many her
magnum opus. This anniversary book was created when digital develop
ments in the graphics industry were gathering speed. Yet for this work,
which was so extensive that no computer could handle it as a whole,
Irma Boom made a pasteup. For five years she worked with the art
historian Johan Pijnappel on the ‘Think Book’, its hidden title. The first
three and a half years were devoted exclusively to research. The book,
in an English and a Chinese edition, was intended only for shareholders.
(What would a fair trade price have been?) In reverse chronological order,
Boom and Pijnappel tell the history of the Dutch multinational. There
were no restrictions within the company as to access to documents. It is
a nonacademic story thanks to the use of varied archival material, from
corporate reports and minutes to photos and advertisements. To show
the subjectivity of this history, Irma Boom provided the photos from a
type of video filter. This book, developed during the rise of the Internet,
has no page numbers, and is to be browsed rather than read in a linear
fashion. It also contains some hidden graphic discoveries. So the title,
diecut into the front board covered with white linen, becomes visible
after prolonged use, and there are slogans to be read in the watermarks.
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There were no discussions about budgets: the brief was to create
something unusual.
Kleur / Colour → p. 14/35, 46 is completely Irma Boom’s own idea, concept
and design. She had always wanted to explore the relationship between
art and graphic techniques and in 2004 she got the opportunity –
appropriately enough, courtesy of Grafisch Nederland. This yearbook
was the calling card of the Dutch printing industry. Kleur / Colour contains
a bibliography of the Faber Birren collection of books on colour, which
is part of the art library of Yale University – where Irma Boom has been
‘senior critic’ since 1992. But brilliant colour diagrams and fullpage
colour swatches form the main part, through which works by Josef Albers,
Gilbert & George, Johannes Vermeer and 77 other artists have been
translated for the offset press. Kleur / Colour was printed in 80 specially
mixed PMS colours for the solid areas, and in cyan, magenta, yellow
and black for the diagrams. The signatures are perforated in strips, and
front and head must be cut open according to instructions with a letter
opener or blunt knife. “It’s a book to deconstruct,” says Irma Boom,
totally in the spirit of her own colour interpretations. The brand identity
of the Rijksmuseum Amsterdam, which she has been responsible for
since 2003, uses the concept of the colour diagrams.
In this connection, a mention should also go to the art catalogue,
Sheila Hicks: Weaving as Metaphor → p. 16/33, 47 from 2006, the 2008 art
monograph Marszwart & Titaanwit – with her name on the cover for the
first time – the overview catalogue, Every Thing Design: The Collections
of the Museum für Gestaltung Zürich → p. 18/31, 47 from 2009, the docusoap
like collection of postcards recorded in James, Jennifer, Georgina are
the Butlers → p. 20/29, 47 of 2010 and her own miniature catalogue raisonné,
Irma Boom: Biography in Books, → p. 47 also from 2010 but revised three
years later and reprinted as Irma Boom: The Architecture of the Book. → p. 47
This reissue is slightly taller and wider: were it to grow every year by
three per cent, it would have a ‘serious’ format by her 80th birthday.
Entirely by Boom’s hand is 2013’s N° 5 Culture Chanel. → p. 24/25, 47 The
Parisian fashion house commissioned this book on the famous perfume
(which Irma Boom has worn herself since the age of 14). It is one of
her most conceptual works. She wanted to make something “almost
nonexistent, yet very present” (Irma Boom: The Architecture of the Book).
All the images and quotes are realised through embossed printing.
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The result is a solidly white, entirely inkfree book about a perfume,
which has a synaesthesic effect. Partly in order not to damage the
fragile sheets, she opted for a simple paperbound finish and uncut
edges. It gives the publication a certain intimacy and a loose, fleeting
quality. Irma Boom convinced Chanel to keep the price low. It is a
‘democratic multiple’.
Elements of the book
Irma Boom still works on several projects at once. She seems to need
the excitement of keeping different plates spinning simultaneously
in the air. Only through assignments is an ongoing exploration of the
industrially manufactured book possible. Obviously, one job offers more
space to experiment than another. Her explorations involve paper and
finishing, but equally size and weight, colour and typography, and tactility
and smell. In a certain sense she works, like an artist, on a body of work.
So over a long period there have been a number of monochromatic
or nearmonochromatic books, such as the black Africa Revisited → p. 46
of 2001, the white Sheila Hicks (2006), the yellow James, Jennifer,
Georgina are the Butlers (2010) and the red Irma Boom: Biography in Books
(2010). The reprint of the latter is an investigation into the significance
of size in book design. This revised edition appeared in 2013 in two
versions: one, again, in a mini format, now 5.4 cm long and weighing
55 grammes, and – for once as a limited edition – in a monumental
XXL size, standing some 45.5 cm tall and weighing in at 7.5 kilos. This
leads to two completely different reading and viewing experiences.
At the beginning of her career, Irma Boom was notorious for the
extreme length of her lines and her typographic experiments, which
made reading text difficult. Now, her typography is accessible and
almost austere. She obviously has a soft spot for the often strict Swiss
Typography. Concerning type choice, for years now Irma Boom Office
has preferred Plantin, based on the Monotype serif face of 1914, and
Neuzeit S, based on the Stempel/Linotype sans serif face from 1928.
Both fonts look robust and businesslike. She has even had Neuzeit S
expanded with additional diacritical marks. Irma Boom likes the fact that
this font is available only in a normal and a bold version, with no italic:
the restriction enforces clear graphic choices.
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The physical exploration of the book edge is her trademark. The SHV
book of 1996, over 2000 pages thick, shows when fanned slightly in one
direction a tulip field on the fore edge and in the other a poem, creating
a spectacular effect. It is a printed version of the double foredge
painting from the handpress period. Over five inches thick, the Sheila
Hicks book is cut with a frayed texture, an allusion to the selvages of the
reproduced textile work. Form and content are as one and each copy
is unique (plagiarism was inevitable but without the context would have
yielded only a gimmick). Along the nearly 900 pages of the 2009 col
lection overview, Every Thing Design, runs the more significant working
title ‘Wertewandel’ over the three cut edges (silkscreen) and the back
(offset). This touch means that you naturally handle this catalogue as
an object. Boom’s work is often so exceptional in shape and production,
that her editorial, structuring input can sometimes be overlooked.
Visual arts and the artist’s book
Although a small number of Irma Boom’s books are highly exclusive and
not widely available, her explicit preference is for those produced in
large editions for a public audience. She also wants all her books to be
entirely produced by machine. She has sometimes resolutely rejected
a proposed solution for a graphics problem because it would mean a
manual intervention. Instead, she continually pushes technical limits and
the printers and binders who work with her know this. She prefers her
books to be produced in Amsterdam, or nearby. Few designers guide
the production of their work so carefully, right up to the factory floor. “It
just needs to be better,” is one of her catchphrases, reflecting her drive
to get the most out of herself and others. Occasionally, she crosses the
boundaries of mainstream machine production. So the Sheila Hicks book,
reprinted several times, is cut by hand, but Boom remains mysterious on
how exactly this happens. In her eyes, the book is too much associated
with craftsmanship, and she has a pronounced dislike of that.
Inspiration comes mainly from the world of the visual arts. Her
work has an undeniable kinship with minimalist art, with the Zerorelated
Nul and Fluxus movements that have attracted her since her time at art
school. The reduction of the personal (for example, she did not want her
family mentioned in this publication), the fundamental principle that her
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works must be mechanically produced, the penchant for monochrome
(she hates book jackets with pictures) and the sculptural aspect of
her books: all these factors are closely related to assumptions within
those movements. Artists like Barnett Newman, Agnes Martin, Jan
Schoonhoven and especially Ellsworth Kelly are important to her. Daan
van Golden has been a hero since, aged 12, she saw him for the first
time at the Lochem Pop Festival.
For her retrospectives in 2010 (Amsterdam) and 2013 (Paris),
Irma Boom also showed some favourite books from her private library,
including the Kelly monograph with text by John Coplans from 1971, and
the 1969 catalogue, Kunst der sechziger Jahre, a striking design by Wolf
Vostell. This Fluxus artist asked for the active participation of the viewer
in his personal work with décollage, and he did the same with graphic
design in this catalogue. Related to the Fluxus movement is the work of
Dieter Roth. Boom admires his artist’s books made up of found comics
and colouring books, whose pages have been manipulated by punching
holes (bok 3b and 3d). Her Vitra catalogue → p. 10/39, 46 from 1998 and Petra
Blaisse catalogue → p. 46 from 2000 both allude to them. While academy
courses for book design often pay much attention to typographic
detail, Irma Boom aims to rejuvenate the massproduced book as a total
concept. It is not surprising that her inspiration comes largely from
outside the relatively traditional book world.
Non-graphic
While the book is undoubtedly Irma Boom’s favourite medium, her
Amsterdam office, which rarely has more than two employees, is active
in various other areas. Besides books it produces corporate identities,
magazines and exhibitions. For the Rijksmuseum it makes guides, mono
graphs, posters, leaflets, exhibition texts and even some merchandising.
Increasingly, Irma Boom receives assignments for nongraphic
work. So the colour diagrams have already led to wallpaper for Thomas
Eyck (UNESCO nature) and Droog (Rijksmuseum DNA), and the Stripes
Collection for upholstery, curtains and walls for KnollTextiles, New York.
In 2013, she participated in the renovation and redesign of the North
Delegates’ Lounge in the New York headquarters of the United Nations,
coming up with a giant curtain for it.
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Another spatial commission will be unveiled in early 2015. It’s a work of art
forming part of the bicycle and pedestrian tunnel by Benthem Crouwel
Architects under Amsterdam’s Central Station. For the 110metrelong
tunnel, which connects the city centre with the waterfront, Irma Boom
has designed a tableau encompassing the footpath, the side wall and
ceiling. In the work, 70,000 handpainted tiles depict a detail of a historic
painted seascape, and the production process of the painted Makkum
tiles is left partly visible. The original brief was much more limited,
however. This had readymade tiles as its starting point and specified
a ‘decoration’ of 30 cm high and 100 metres long. Irma Boom gave
the project a whole new dimension. As she herself puts it, a thin book
can become a thick book.

Author’s note
With thanks to Irma Boom, Steven Aalders, Margot Dijkgraaf, René Put
and Julius Vermeulen. For this text I drew on my contribution to the
publication, Irma Boom: The Architecture of the Book (2013).
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Nederlandse postzegels 87+88: achtergronden,
emissiegegevens en vormgeving, 1988

Biografie
Irma Boom werd op 15 december 1960
geboren in Lochem. Ze groeide op in een
gelukkig gezin en werd als de jongste van
negen kinderen verwend: ‘Voor mij was altijd
het laatste koekje’. De tolerante opvoeding
die ze kreeg, ziet IB zelf als de oorzaak
van haar hartgrondige afkeer van autoritair
gedrag. Haar vader was fabrikant van werk
kleding en actief in de katholieke kerk, waar
de familie naast woonde. In zijn vrije tijd
was hij een gepassioneerd handwever. IB
schilderde met olieverf en had in haar hoofd
kunstenaar te worden. In 1979, tijdens de
laatste schoolmaanden, bezochten vader
en dochter enkele academies. Haar moeder
stond aanvankelijk sceptisch tegenover
een kunstopleiding, later werd ze een fan
van haar werk.
De keus viel op de vrijzinnige AKI, de
Academie voor Kunst en Industrie in
Enschede. Na drie jaar liet IB het voornemen
om kunstenaar te worden varen en besloot
ze de richting grafische vormgeving te
kiezen. Voor stages bij de Staatsdrukkerij
en -uitgeverĳ (Sdu) en bij Studio Dumbar,
beide in Den Haag, verhuisde ze van Lochem
naar Amsterdam, waar ze na het eindexamen
in december 1984 bleef wonen.
Haar eerste en enige vaste baan nam zij
het jaar erop aan bij de Sdu, bij de afdeling
vormgeving. Maar voor een jonge ontwerper
vormde de afdeling een wat saaie omgeving,
waar overwegend behoudend werd gewerkt.
Hier ontmoette zij wel haar partner Julius
Vermeulen, die als adviseur voor kunst en
vormgeving bij de PTT (nu PostNL) ging
werken. Hij fungeert tot op de dag van van
daag als een kritisch klankbord.
In 1991 begon IB voor zichzelf, eerst alleen
maar later met een of twee assistenten onder
de naam Irma Boom Office. Het bureau
ontwerpt voornamelijk boeken en ander
drukwerk naast tentoonstellingen
en, meer recent, huisstijlen. In 1991 begon
ook de jarenlange samenwerking met Paul
Fentener van Vlissingen, toen presidentdirecteur van de multinational SHV. Het

monumentale jubileumboek voor SHV uit
1996 bracht een stroom aan internationale
opdrachtgevers op gang. Belangrijke recente
opdrachtgevers zijn het Rijksmuseum
Amsterdam, Chanel, KnollTextiles, Bard
Graduate Center (NYC), Phaidon en OMA/
Rem Koolhaas. De laatste jaren leiden
grafische opdrachten vaker tot andersoortig
werk, van behang- en textieldessins tot
ontwerpen in de publieke ruimte. IB werd in
1992 ‘senior critic’ bij het masterprogramma
grafische vormgeving van Yale University
School of Art. Regelmatig geeft zij lezingen
over haar ontwerppraktijk aan opleidingen
en op congressen.
Haar ‘levende’ archief is sinds 2003 onder
gebracht bij de Bibliotheek van de Univer
siteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties)
en haar boeken maken sinds 2007 deel uit
van de permanente architectuur- en design
collectie van het Museum of Modern Art
in New York. Ook het Centre Pompidou in
Parijs, het Art Institute of Chicago en andere
instellingen verzamelen haar werk. Grotere
overzichtstentoonstellingen waren te zien
in Amsterdam (Bijzondere Collecties UvA,
2010) en Parijs (Institut Néerlandais, 2013).
Irma Booms boeken zijn vele malen onder
scheiden, onder andere bij De best verzorgde
boeken en de Schönste Bücher aus aller
Welt. In 2001 kreeg zij de Gutenberg Preis,
in 2012 de Amsterdamprijs voor de Kunst
(categorie bewezen kwaliteit) en in 2014 de
Johannes Vermeer Prijs. In 2012 werd door
Koningin Beatrix aan haar de Eremedaille
voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde
van Oranje uitgereikt.
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Biography
Irma Boom was born on December 15th, 1960
in Lochem. She grew up in a happy family as
the spoiled youngest child of nine: “I always
got the last biscuit.” She attributes her heart
felt dislike of authoritarianism to the permis
sive parenting she received. Her father was
a manufacturer of work wear and an active
Catholic (the family lived next to the church).
In his spare time, he was also a passionate
hand weaver. The young Irma Boom took up
oil painting and wanted to become an artist.
In 1979, during her final months at school,
father and daughter visited several art
academies. Her mother was initially sceptical
about her art studies, although later she
became a fan of her work.
The college choice fell on the free-spirited
AKI (Academie voor Kunst en Industrie) in
Enschede. After three years however, Boom
no longer wanted to become an artist and
decided instead to opt for graphic design.
Training at Sdu (the state printing and pub
lishing company) and at Studio Dumbar,
both in The Hague, she moved from Lochem
to Amsterdam, where she remained after
her final exams in December 1984.
The following year she took up her first and
only regular job, with Sdu’s design depart
ment. For a young designer, the department
was a rather dull environment with a predom
inantly mainstream way of working. How
ever, she did meet her partner here: Julius
Vermeulen, who later worked as a consultant
for art and design at the PTT (now PostNL).
He remains a critical sounding board.
In 1991, Irma Boom began working for
herself, first alone and later with one or two
assistants under the name Irma Boom Office.
The office primarily designs books and other
printed matter as well as exhibitions and,
more recently, corporate identities. Also
in 1991, she began her long cooperation
with Paul Fentener van Vlissingen, who was
then president of the multinational SHV.
The monumental anniversary book for SHV
in 1996 initiated a flood of international
clients. Important recent ones include the
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Rijksmuseum Amsterdam, Chanel,
KnollTextiles, Bard Graduate Center (NYC),
Phaidon, and OMA/Rem Koolhaas. In
recent years, graphic commissions have led
increasingly to other sorts of work, from
wallpaper and textile designs to designs
in public space. In 1992, Irma Boom became
‘senior critic’ on the master’s programme
in graphic design at Yale University School
of Art. She regularly gives lectures about
her design practice for academy courses
and design conferences.
Her ‘living archive’ has been housed at
the Library of the University of Amsterdam
(Special Collections) since 2003, and since
2007 her books have been part of the
permanent architecture and design collection
of the Museum of Modern Art in New York.
The Centre Pompidou in Paris, the Art
Institute of Chicago and other institutions
collect her work. Larger retrospectives
have been held in Amsterdam (UvA Special
Collections, 2010) and Paris (Institut
Néerlandais, 2013).
Irma Boom’s books have been honoured
many times, including by the Best Dutch
Book Designs and Best Designed Books
from all over the World. She received the
Gutenberg Prize in 2001, the Amsterdam
Prize for Art (category proven quality) in 2012
and the Johannes Vermeer Award in 2014.
In 2012, Queen Beatrix presented her with
the Medal of Honour for Art and Science
of the House of Orange.

30 boeken: een keuze uit meer dan 300
30 books: a selection from more than 300

1988
Nederlandse postzegels
87+88: achtergronden,
emissiegegevens en vorm
geving / red. Paul Hefting;
beeldred. Paul Hefting,
Johan Pijnappel, Irma Boom.
Den Haag: Staatsbedrijf
der PTT en SDU uitgeverij,
1988. 2 dln. 25 cm. IBO 6.

1989
Jaarverslag Raad voor de
Kunst 1988 / tekst Tony Lith.
Den Haag: Raad voor de
Kunst, 1989. 96 p. 30 cm.
Vormgeving Irma Boom
i.s.m. Hans Meiboom. IBO 8.

1994
The spine: Tiong Ang,
Janine Antoni, Christine
Borland, Willie Doherty,
Pepe Espaliú, Doris Salcedo
/ red. Edna van Duyn.
Amsterdam: De Appel, 1994.
7 katernen, [54] p. 21 cm.
IBO 38.

1994
Ange Leccia / Hans
Oerlemans, Ineke Schwartz.
Den Haag: Stroom HCBK,
1994. 80 p. 17 × 24 cm.
IBO 40.

1996
SHV / red. Irma Boom,
Johan Pijnappel. Utrecht:
SHV Holdings, 1996.
[2136] p. 23 cm. Engelse
en Chinese editie. In over
slagdoos. IBO 48.

1990
De best verzorgde boeken
1989 / red. Madelon
Witterholt. Amsterdam:
CPNB, 1990. 203 p. 21 cm.
IBO 20.

1991
52°5’ N 5°8’ E 10.30
21031941 N° 835 / Paul
Fentener van Vlissingen.
Utrecht: [Paul Fentener
van Vlissingen], 1991.
[24] uitslaande bl. 16 × 22 cm.
314 expl. IBO 25.

1998
Workspirit six: new /
concept en ontwerp Irma
Boom. Birsfelden [etc.]:
Vitra, [1998]. 176 p. 24 cm.
IBO 65.

1999
Otto Treumann / Toon
Lauwen. Rotterdam:
Uitgeverij 010, 1999. 131 p.
24 cm. Grafisch ontwerpen
in Nederland. (Eng. ed.
2001.) IBO 75.

2000
The road not taken / gedicht
Robert Frost; concept
Job Koelewijn. Amsterdam
[etc.]: De Appel Foundation,
2000. 718 p. 21 cm. Bandtitel:
6 quarts bouillon. 123 expl.
IBO 76.

2000
Movements: introduction
to a working process /
Inside Outside, Petra Blaisse;
red. Tam Miller, Sarah
Herda. New York City, N.Y.:
Storefront, 2000. 222 p.
15 cm. IBO 85. (Herdrukt
in 2012.)

2001
Africa revisited / Paul
Fentener van Vlissingen.
London: Red Lion House,
2001. [244] p. 31 × 44 cm.
IBO 94.

2002
Tutti i motori: Ferrari /
Gianni Rogliatti. Modena:
Ferrari, 2002. 139 p. 25 cm.
IBO 106.

2004
Frits / Marthe FockFentener van Vlissingen.
Amsterdam: [s.n.], 2004.
Uitslaande bl., ongepag.
22 cm. IBO 136.

2004
Kleur / Colour / idee en
concept Irma Boom.
Amstelveen: Grafische
Cultuurstichting, 2004.
[92] p. 32 cm. Grafisch
Nederland, 2005. IBO 140.

2005
Orbus murmur / Ellen
Gallagher, Edgar Cleijne.
Edinburgh [etc.]: The
Fruitmarket Gallery [etc.],
2005. 5 dl. 12 × 16 cm.
Rugtitel. IBO 149.
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2006
Sheila Hicks: weaving as
metaphor / Arthur C. Danto,
Joan Simon; red. Nina
Stritzler-Levine. New Haven,
Conn., London: Yale
University Press, 2006.
415 p. 22 cm. IBO 162.

2008
Kunst op kamers: 2008
De Rijp: 26 kunstenaars, 21
locaties / tekst Cees Straus;
fotografie Thijs Quispel [et
al.]. De Rijp: Stichting Kunst
op Kamers, 2008. 2 dl.
25 cm. In cassette. IBO 181.

2009
Reading the American
landscape: an index
of books and images /
red. Lex ter Braak [et al.].
Amsterdam: Netherlands
Foundation for Visual Arts,
Design and Architecture;
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