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Future Ci6es 
Stories behind the sta6s6cs of 
urbaniza6on and growth 

Op 9 maart verschijnt bij uitgeverij Jap Sam 
Books het boek Future Ci)es – Stories behind 
the sta)s)cs of urbaniza)on and growth. Het 
boek brengt het leven in beeld in vijf 
snelgroeiende wereldsteden: Kinshasa, 
Yangon, Lima, Medellín en Addis Ababa. Het 
boek is gebaseerd op het gelijknamige 
mul6mediaproject van journalist Stephanie 
Bakker en fotograaf Yvonne Brandwijk.  

Stephanie Bakker en Yvonne Brandwijk doen sinds 2014 
onderzoek in deze steden en hebben de verhalen gedeeld via 
diverse kanalen: van publica?es in interna?onale media en 
een prijswinnende webdocumentaire (o.a. World Press Photo 
Award) tot lezingen en tentoonstellingen (Habitat III, 
Verenigde Na?es). Het boek is de ul?eme ‘grande finale’ van 
een langlopend project; een inspirerend naslagwerk waarin 
vijf jaar reizen, ontmoe?ngen, inzichten, foto’s en verhalen 
samenkomen en waarin voor het eerst parallellen getrokken 
worden tussen de steden.  

De andere kant van verstedelijking 
Verhalen over snelgroeiende steden in jonge economieën 
gaan vaak over de nega?eve consequen?es van urbanisa?e: 
vervuiling, drukte, ongelijkheid, gentrifica?e. Future Ci)es 
draait de camera naar de andere kant van het voordeel en 
vertelt het verhaal van hoop, ambi?e, crea?viteit en talenten 
die tot bloei komen door verstedelijking. De makers laten zien 
wat een stad authen?ek maakt, wat stedelingen nodig hebben 
om hun talenten tot bloei te laten komen en hoe dit een stad 
vooruit kan helpen.  

‘Natuurlijk zagen we de clichés: armoede, vervuiling en ongelijkheid. 
Maar we ontdekten ook dat er een ander verhaal te vertellen is. Een 
verhaal over hoop, nieuwe kansen en mensen die hard werken om 
vooruit te komen – en daarin ook slagen.’ Stephanie Bakker, auteur 
Future Ci)es 

Voorbeelden van vooruitgang 
Het boek Future Ci)es is opgezet als een visuele reis, een 
ontdekkingstocht zonder gps. Het nodigt de lezer uit om met 
een open blik en geest te verdwalen in steden die hij niet 
kent, of waar hij een ander beeld van heeT. De steden 
worden niet gepresenteerd als afzonderlijke plekken met een 
geografische duiding, de beelden zijn zelfs gemixt. De Future 
Ci?es worden gepresenteerd als inspirerende voorbeelden 
van vooruitgang en hoop, zij staan voor grotere thema’s en 
dagen de lezer uit om daarop te reflecteren.  

‘Future Ci)es onthult met welke posi)eve, vaak verborgen energie 
opkomende steden worden gevoed. Het is een injec)e van posi)eve 
journalis)ek in een medialandschap dat worstelt om diverse 
verhaallijnen te tonen.’ - Jury World Press Photo Digital Storytelling 

EVENT - 9 maart 2022, 17.00u, Pakhuis de 
Zwijger, Amsterdam 
Op 9 maart wordt het boek gelanceerd met een 
presenta?e in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Auteur 
Stephanie Bakker gaat in gesprek met architect en urban 
researcher Rachel Keeton. Via een livestream geven de 
protagonisten van het project een update: waar staan ze 
nu, wat is er in de tussen?jd in hun stad gebeurd?  Het 
programma begint om 17.00 uur, na afloop is er een 
signeersessie. Voor meer informa?e: Pakhuis de Zwijger: 
h`ps://dezwijger.nl/programma/future-ci?es-2 

Boek 
Het boek Future Ci)es – stories behind the sta)s)cs of 
urbaniza)on and growth – is een uitgave van Jap Sam 
Books, grafische vormgeving door Kummer & Herrman en 
mede mogelijk gemaakt door het S?muleringsfonds 
Crea?eve Industrie, de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen 
S?ch?ng en crowdfunding via voordekunst.  

Formaat 23 x 28 cm, 248 pagina’s, Engelstalig, soTcover, 
ISBN 978-94-92852-49-6, €39,95 

***  
Noot voor de redac?e: Voor meer informa?e, verzoek om 
persbeelden of recensie-exemplaren of interviews met de 
makers:  
Jap Sam Books | Eleonoor Jap Sam | +31 76 205 50 43 | 
press@japsambooks.nl, www.japsambooks.nl 
Laika Produc?ons | Stephanie Bakker | +31 6 52 031 092 | 
stephanie@laikaproduc?ons.nl, www.laikaproduc?ons.nl 
/ www.futureci?es.nl 
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