
Mijn naam is Peter van Tuijl. Ik werk onder andere als freelance fotograaf 
voornamelijk in de documentaire fotografie.Twee en een half jaar geleden 
maakte ik kennis met twee bijzondere mannen die heel dicht bij de natuur 
leven en rijkdom niet vertalen in materiële zaken. Een computer hebben 
ze niet, een TV evenmin en ik heb zelfs geen radio kunnen ontdekken. Wel 
veel boeken en knipsels van kranten en tijdschriften over kunst en cultuur 
dichtbij en ver weg. Het zijn kunstenaars, ze schilderen en maken muziek. 
Het zijn ook kunstenaars die het instrument van het leven bespelen; op 
hun manier, wars van luxe. Voor mij, die hecht aan enige regelmaat en 
burgerlijkheid, was die levenswijze een gewaarwording die ik nog niet 
eerder van zo’n nabijheid had meegemaakt. Een manier van omgaan met 
de wereld, die door sommigen betiteld wordt als ver van het echte leven, 
ver weg van de werkelijkheid. Als zodanig zou je hen naast kunstenaars 
ook kluizenaars kunnen noemen. Mannen die zich enigszins verstoppen 
voor de buitenwereld die hen wellicht teveel op de huid zit als het gaat 
om het leiden van het gangbare leven. Ik kreeg het vertrouwen en de 
mogelijkheid om hun leven in beeld te brengen. Daarvan wil ik nu verslag 
doen in een boek. Pieter en WillyPeter vinden hun Utopia op een paar 
vierkante kilometers dicht bij huis en ver weg van het materiële. 

HUIS&HABITAT  peter van tuijl

KUNSTENAARS&KLUIZENAARS

Pieter

WillyPeter

Ik wil dit boek realiseren door 
een eigen investering en deels 
via crowdfunding Het boek bevat 
100 pagina’s (170 grams houtvrij, 
mat) in een hardcover omslag en 
een bijlage met de Engelstalige 
vertaling.
Ik heb geen winstoogmerk met het 
maken van dit boek.

het boek verschijnt eind januari 2017
expositie van 4-2 t/m 9-4 2017 in FOTO 21 te Bredevoort

Mijn tegenprestatie
voor € 7

voor € 22

voor € 77

voor € 222

voor € 555

een E-book

E-book+BOEK 
(incl verzending)

E-book+BOEK
en een foto ART-
print 20x30 naar keuze

(incl verzending)

2 BOEKEN + lezing
over documentaire 
fotografie voor club 
of groep binnen 
Nederland [120 km]

voor bedrijven 
5 BOEKEN + 
vermelding met 
logo in het boek

schilderij van Pieter

schilderij van WillyPeter



VOORWAARDEN CROWDFUNDING
Na ontvangst van het bedrag én het e-mail bericht stuur ik binnen 5 
werkdagen een bevestigingsbericht van de ontvangst van het bedrag.

Ik informeer iedere deelnemer aan de crowdfunding via een e-mail bericht 
over de verschijningsdatum van het boek.

Binnen drie weken na het verschijnen van het boek kom ik mijn 
tegenprestatie na. 
Als de tegenprestatie een lezing is neem ik contact op in de week dat het 
boek zal verschijnen voor het maken van afspraken.
Bij de tegenprestatie voor een bedrijf of instelling neem ik minimaal 
vier weken voor het verschijnen contact op met een drukproef van de 
desbetreffende pagina van het boek waarop naam en bedrijfslogo vermeld 
is. 

Omdat ik zelf als basis in 100 boeken investeer is de kans klein dat het 
project afgeblazen moet worden. Mocht dat toch om wat voor reden 
noodzakelijk zijn dan zal als volgt worden gehandeld:

De eventuele beslissing over het stoppen van het project wordt uiterlijk 
12 januari 2017 genomen. Iedere deelnemer aan de crowdfunding 
krijgt een bericht hieromtrent via een e-mail. In dat geval zal het bedrag 
binnen 14 dagen na het stopzetten van het project geretourneerd 
worden op de rekening waarvandaan gestort is.

Op mijn website (www.fotopetervantuijl.nl) zal ik regelmatig de stand van 
de crowdfunding vermelden.

VOOR MIJ GELDT:

VOOR U GELDT: U maakt de crowdfunding kenbaar door het desbetreffende bedrag over 
te maken op bankrekening NL03INGB0003236080 t.n.v. PGHC van Tuijl 
onder vermelding van CROWDFUNDING HUIS&HABITAT. 
Gelijktijdig stuurt u een e-mail naar crowdfunding@fotopetervantuijl.nl 
met de volgende gegevens:
NAAM, ADRES incl postcode en woonplaats, UW REKENINGNUMMER 
voor eventueel terugstorting, E-MAIL ADRES, HET BEDRAG en 
EVENTUELE OPMERKINGEN OF VRAGEN.

De sluitingsdatum voor de crowdfunding is op 31 december 2016
U kunt mij desgewenst per mail of per telefoon bereiken:
info@fotopetervantuijl.nl of crowdfunding@fotopetervantuijl.nl
06 51 08 33 26 of 0315 641810

BOEKPROJECT 
HUIS&HABITAT

verschijnt eind januari 2017


