PEDAGOGISCHE FICHE NR. 1
De cahiers van de CENTRALE

VOORWOORD
Deze fiche is bedoeld als handleiding voor wie graag
extra leessleutels krijgt om de tentoonstellingen
van de CENTRALE te bezoeken. Met name voor
leerkrachten en groepsbegeleiders. De fiche kan
ook aanvullend worden gebruikt bij een al dan
niet geleid bezoek.
We kijken er naar uit u bij de CENTRALE te mogen
verwelkomen !

PANORAMA
“Een panorama suggereert dat er een weg
wordt afgelegd om tot een beeld van 180° te
komen. Het is een uitzicht dat moet worden
verdiend, zoals bij Francesco Petrarca wanneer
hij de beklimming van de Mont Ventoux
beschrijft. Het is dus een verwijzing naar een
mentale, fysieke weg in een rijke en mooie
omgeving. De weg ernaartoe is belangrijker
dan de bestemming, en zo gaat het ook in het
leven, doorgaans toch.”
Xavier Noiret-Thomé
“Een panorama is een uitzicht, een opening,
het wil zeggen dat er een horizon is, en dat er
iets te zien is, het doet denken aan reizen, aan
het betreden van een onbekende wereld.”
Henk Visch
De tentoonstelling Panorama is ontstaan
vanuit de dialoog tussen de werken van Xavier
Noiret-Thomé en Henk Visch. De reis langs de
schilderijen en beelden van beide kunstenaars
onthult nieuwe zingevingen en verbanden op
vlak van vorm en symboliek.
De tocht krijgt vorm in vijf hoofdstukken : Le lieu
de la pensée, Le miroir du monde, Le corridor
des voyants, La vitrine du déjà-vu en La fosse
métaphysique. De bezoeker wordt meegevoerd
in een soort van komen en gaan, tot hij in de
laatste zaal van de CENTRALE het panorama
ontdekt. Schilderwerken, volumineuze beelden,
fragiele constructies en driedimensionale
collages vervaardigd uit een veelheid aan
materialen – brons, doek, koord, hout, metaal,
papier, muntstukken, kleine voorwerpen wisselen elkaar af en brengen een dialoog en
een confrontatie tussen de twee kunstenaars
tot stand.

DE

KUNSTENAARS

Xavier Noiret-Thomé
Geboren in 1971 in Charleville-Mézières, Frankrijk.
Woont en werkt in Brussel. Xavier Noiret-Thomé
is beeldend kunstenaar. Van 1990 tot 1995
studeert hij aan de “École régionale des BeauxArts” in Rennes ; aansluitend verblijft hij als
residerend kunstenaar in het Centre d’Art
contemporain van het Domaine de Kerguéhennec.
In 1996 is hij laureaat van de Villa Medicis extramuros. Van 1996 tot 1997 is hij residerend
kunstenaar in de Rijksacademie van Amsterdam.
In 1999 wordt hem een atelier aangeboden in
het Musée Paul Gauguin van Pont-Aven. In 2001
neemt hij de ‘prix Levis de la Jeune Peinture
belge’ in ontvangst in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel. In 2005 wordt hij laureaat
van de Franse Academie in Rome en bemachtigt
hij zo een plaats als residerend kunstenaar
in de Villa Medicis. Van bij aanvang van zijn
loopbaan nam hij deel aan tal van individuele
en collectieve tentoonstellingen in Europa en
werden zijn kunstwerken opgenomen in heel
wat openbare en private collecties.
Sinds 2005 is Xavier Noiret-Thomé leraar aan
La Cambre (Brussel), binnen de studierichting
1
schilderkunst.1
www.noiretthome.me
VEELZIJDIG KUNSTENAAR
Xavier Noiret-Thomé haalt zijn inspiratie
uit alledaagse dingen, uit belevingen, uit
zijn directe omgeving en uit de actualiteit.
Hij verwijst onophoudelijk naar de
kunstgeschiedenis die hij vaak met enige
*EUGÈNE LEROY (1910, Tourcoing, Frankrijk – 2000, Wasquehal, Frankrijk)
De schilderkunst van Eugène Leroy wordt gekenmerkt door de
opeenstapeling van materie en de textuur van pigmenten die slechts
tussen de regels door het beeld laten verschijnen, voornamelijk
profielen, lichamen die tevoorschijn komen doorheen het kraswerk.
Met zijn passie voor de grootmeesters van de schilderkunst - Giotto,
Rembrandt, Giorgione en Van Gogh om er maar enkele te noemen
– heeft Eugène Leroy zich vooral gewijd aan de verschijning
en verdwijning van het menselijk lichaam, aan de taal van de
schilderkunst en haar vermogen om het “onderwerp te bedekken
onder verschillende materielagen zonder het volledig te laten

humor en vooral met heel veel liefde naar zijn
hand zet, steeds in een oprecht en authentiek
eerbetoon aan de schilderkunst en de
kunstenaars.
In 1995, tijdens zijn residentie aan de
Rijksacademie van Amsterdam werkt Xavier
Noiret-Thomé met olieverf en creëert een werk
met reliëf. In die tijd wordt hij beïnvloed door
het matiërisme van de schilder Eugène Leroy*
die hij sterk bewondert.
Het is in die periode dat hij een reeks van vier
olieverfportretten realiseert waarbij hij op de
nog natte verf een laag chroom aanbrengt.
Met dit gebaar neemt hij afstand van de
schilderkunst van Eugène Leroy, ook al blijft
het matiërisme tussen de regels door wel altijd
aanwezig in zijn werk.
De chroomkleur wordt een terugkerend
gegeven in het werk van Xavier Noiret-Thomé,
met steeds die iconoclastische dimensie van
gedeeltelijke vernieling, die echter tegelijkertijd
een andere boodschap wil overbrengen. De
chroomverf is meer dan een kleur. Het is
een materie die het licht vasthoudt en een
spiegeleffect heeft om zo de ‘geste’ van de
schilder te doen verdwijnen. Chroomverf wordt
vaak gebruikt door graffitispuiters omwille
van zijn reflecterende eigenschappen. Xavier
Noiret-Thomé was overigens ooit zelf een
graffitispuiter. In de jaren 1986-1987 is
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https://www.lesoir.be/art/%252Fartsplastiques-deces-du-peintre-eugeneleroy-l-erosion_t-20000511-Z0J6P9.html
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http://www.magrittemuseum.be/
wp-content/uploads/2019/04/10-lapeinture-mati%C3%A8re.pdf

verdwijnen”.2 Het werk van Eugène Leroy dat maar in geringe mate
bekendheid kreeg, werd in de jaren 1970 herontdekt door enkele
hedendaagse kunstenaars.
*MATIËRISME IN DE SCHILDERKUNST
Het “matiërisme” is een stroming binnen de schilderkunst die in
Frankrijk opduikt in de tweede helft van de 20ste eeuw en die het
belang van de materie in een kunstwerk bestudeert. De kunstenaars
binnen deze strekking besteden bijzondere aandacht aan het
aanbrengen van de verflaag, waarvan de dikte gezien wordt als een
essentiële parameter van het kunstwerk. Een parameter die zelfs
even belangrijk is als het onderwerp of het gebruikte kleurengamma.3

Xavier Noiret-Thomé onder invloed van New Yorkse
street artists zoals Jean-Michel Basquiat en
Keith Haring of van Franse graffitikunstenaars
als Jef Aérosol*, Speedy Graphito en het
Nuklè-art collectief sjablonen beginnen
aanbrengen in de straten van CharlevilleMézières. Vervolgens begon hij objecten te
beschilderen (televisietoestellen, zetel …) en
ook allerhande dragers (hout, karton…). In zijn
beginperiode aan de kunsthogeschool van

Rennes realiseert de kunstenaar tags en graffs
geïnspireerd op de stijl van de multidisciplinaire
kunstenaar JayOne, beter bekend als de “black
Picasso”. Hij deed dit onder het pseudoniem
STEED, wat een verwijzing is naar John Steed,
het personage uit de Engelse TV-reeks The
Avengers. Met zijn veelheid aan uiteenlopende
culturele verwijzingen laat Xavier-Noiret Thomé
voortdurend de “low” en “high” cultures naast
elkaar bestaan.

Jef Aerosol © Parcours Street Art-Ville de Bruxelles

IDIOSYNCRASIEIDIOPATHIQUE, 1988 ©Xavier Noiret-Thomé

*JEF AÉROSOL
Jef Aérosol (1957, Nantes, Frankrijk) realiseert voornamelijk
portretten met behulp van sjablonen, van belangrijke figuren uit de
rockwereld en cultuur in het algemeen (Andy Warhol, John Lennon,
Jimmy Hendrix, Audrey Hepburn...) maar evenzeer van anonieme
personages. Samen met Franse street kunstenaars zoals Epsylon
Point, Blek le Rat en Miss.Tic. is hij een van de voorlopers in het
gebruik van de sjabloontechniek. Hij werkt in zwart-wit en voorziet
al zijn creaties van een rode pijl, een symbool dat door de jaren
heen de handtekening van Jef Aérosol is geworden. Een van zijn
meest bekende sjablonen is die van Sitting Kid, een jongen in

DART, 2009 ©Xavier Noiret-Tomé

gedachten verzonken die staat afgebeeld op de grote Chinese
muur. Aan de ingang van de CENTRALE is ook een kunstwerk te zien
van de kunstenaar waarin hij de Sitting Kid heeft verwerkt.4 Dat
kunstwerk maakt deel uit van het Street Art Parcours van de Stad
Brussel.5
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https://parcoursstreetart.brussels/
artistes/jef-aerosol/
https://www.jefaerosol.com/
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https://parcoursstreetart.brussels/

Henk Visch
Geboren in 1950 in Eindhoven, Nederland.
Woont en werkt in Eindhoven. Beeldhouwer,
tekenaar en grafisch kunstenaar Henk Visch
studeerde aan de Koninklijke Academie voor
Kunst en Design (departement grafische kunst)
in ‘s Hertogenbosch (NL) van 1968 tot 1972.
Sinds 1981 heeft de kunstenaar meer dan
100 tentoonstellingen op zijn naam staan. Hij
stelde onder meer tentoon in het Nederlandse
Paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië in
1988 of ook op Dokumenta IX van Kassel in
1992. Zijn kunstwerken werden opgenomen
in heel wat privécollecties en musea. Ook als
pedagoog bouwde bij aan een mooie loopbaan.
Van 1984 tot 1987 was Henk Visch lector aan
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten van
Amsterdam en van 1987 tot 1991 aan de Jan
van Eyck Academie van Maastricht. Van 1995
tot 2001 was hij docent aan de Staatliche
Akademie der Bildende Künste van Stuttgart,
en van 2005 tot 2017 aan de Hochschule für
Bildende Künste van Münster. Hij mocht heel
wat prijzen in ontvangst nemen. Verder is Henk
Visch ook actief als dichter en illustrator.
Tien jaar lang maakte hij illustraties voor de
Volkskrant, in samenwerking met Kader Abdolah.6
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https://www.henkvisch.nl/

KUNSTWERKEN
ONDER DE LOEP
L’empereur des Cyclopes, 2019
Xavier Noiret-Thomé

L’empereur des Cyclopes, 2019 © Xavier Noiret-Tomé

* Musée d’Art Moderne, Département des Aigles van Marcel Broodthaers
Op 27 september 1968 opent Marcel Broodthaers zijn Musée
d’Art Moderne – Département des Aigles in zijn woning in de
Boomkwekerijstraat in Brussel. Hij stelt er postkaarten voor
met reproducties van kunstwerken, lege transportboxen van
kunstwerken en geprojecteerde dia’s. In deze parodie op een echt
museum, nemen de reproducties de plaats in van de originele
werken en verwijzen de transportboxen naar de kunstwerken
die ze eigenlijk hadden moeten bevatten. Tussen 1968 en 1972
werden andere afdelingen van dit fictieve museum geopend in
andere steden. Ook al betreft het hier niet echt een bijdrage aan
maar veeleer een reactie op de meibewegingen van 1968 waaraan

In dit “mashup” kunstwerk (collage) zien we hoe
de kunstenaar een geëmailleerde paëllapan
combineert met een bolle spiegel waarboven
een arend is bevestigd, verwijzend naar Le
Miroir d’époque Regency (1973) uit het Musée
d’Art Moderne, Département des Aigles van
Marcel Broodthaers (1924, Brussel, België 1976, Keulen, Duitsland). De paëllapan is een
verwijzing naar de beroemde mosselpot van
Broodthaers. De bolle spiegel verwijst naar het
beroemde portret van Arnolfini en zijn vrouw
(1434) van Jan Van Eyck waarin de schilder
zichzelf afbeeldt in de weerspiegeling van
de spiegel en die vragen doet rijzen over het
eigenlijke onderwerp van het doek: de schilder
of het echtpaar ? De halfbolle spiegel evoceert
ook de wereld waarin de toeschouwer, via de
weerkaatsing, wordt weergegeven.
Voorafgaand aan dit kunstwerk realiseerde
Xavier Noiret-Thomé er al meerdere in
hetzelfde genre, die ook elke keer de naam
“cyclope” kregen. Telkens combineerde hij een
voorwerp en een spiegel, maar de spiegel in dit
kunstwerk is de allergrootste en maakt deze
versie tot de absolute “keizer” van de reeks.
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Te beluisteren : https://www.franceculture.fr/emissions/les-regardeurs/
les-epoux-arnolfini-1434

hij niettemin deelnam, verwerkt de kunstenaar de protestthema’s
van de culturele revolutie. Met zijn fictieve museum staat Marcel
Broodthaers stil bij de relatie tussen de beeldende kunsten en de
musea, bestudeert hij ook het begrip “museum” en de werking van
de kunstwereld en stelt hij de verkoopwaarde die op kunstwerken
worden gekleefd in vraag.
* Het portret van Arnolfini en zijn vrouw, Jan Van Eyck, 1434
Het raadselachtige doek is te zien in de National Gallery van Londen en
heeft een sterke symbolische waarde binnen de kunstgeschiedenis.
Het is niet alleen het portret van een echtpaar maar ook het zelfportret
van de portretschilder van dienst, “Jan Van Eyck was here”.7

Autoportrait à la sorcière, 2019
Xavier Noiret-Thomé

Noch einmal, 1990
Henk Visch

Noch einmal, 1990 © Henk Visch

Het bronzen been van Henk Visch is een
Autoportrait à la sorcière, 2019 © Xavier Noiret-Thomé onbeperkte editie: elke keer dat de kunstenaar
een versie van het kunstwerk verkoopt, maakt hij
In zijn Autoportrait à la sorcière geeft Xavier Noiret- onmiddellijk een nieuwe versie. Dit maakt dat het
beeld – dat de naam Noch Einmal (nog een keer)
Thomé een beeld van zijn eigen weerspiegeling
kreeg verwijzend naar het vermenigvuldigbare
weer in de spiegel van het kunstwerk L’empereur
karakter ervan – de kunstenaar zijn hele leven lang
des Cyclopes (zie hoger). Hij volgt hiermee het
voorbeeld van Van Eyck in zijn portret van Arnolfini zal volgen. Om het met de woorden zelf van Henk
en zijn vrouw. Verder in de tentoonstelling krijgt de Visch te zeggen, staat het werk symbool voor de
bezoeker deze weergave nogmaals te zien in een continuïteit en de nederigheid van het bestaan.
De schaduw die door het beeld wordt
ander werk van de kunstenaar op een schaal van
gecreëerd, doet denken aan het profiel van
1:1, waardoor een gevoel van “déjà-vu” ontstaat.
In deze zelfverwijzing is het de kunstgeschiedenis het beroemde gipsen borstbeeld van Nefertiti
(ca. 1351–1334 voor Christus) – de echtgenote
waarop het droste-effect wordt toegepast.
van de Egyptische farao van de 13e dynastie
De titel van het kunstwerk verwijst naar de
Achnaton – dat te zien is in het Neues Museum
bolle spiegel die ook wel “heksenspiegel” of
van Berlin. Het voegt een dimensie toe aan de
“heksenoog” wordt genoemd maar roept ook
kunstgeschiedenis.
de waarzeggerscapaciteit op van de heks die
gebeurtenissen kan voorspellen. De bezoekers die Het oppervlak van het beeld is niet helemaal
langs de vitrine van de CENTRALE zijn gepasseerd, glad, want de sporen van het bewerken zijn nog
zichtbaar. Het been doet op de eerste plaats
zullen het kunstwerk reeds gezien hebben nog
denken aan de beweging, aan het stappen.
voor ze de tentoonstelling bezochten. Op die
manier komt een lus tot stand in de tentoonstelling Maar één enkel been kan zich niet verplaatsen.
Nochtans wordt de illusie van het bewegen
zelf maar ook tussen binnen en buiten.
goed weergegeven. Een effect dat ook in andere
8
https://www.muhka.be/collections/artworks/n/
item/4612-noch-einmal-one-more-time
werken van Henk Visch te zien is.8

À l’atelier I, 2019
Xavier Noiret-Thomé

À l’atelier I, 2019 © Xavier Noiret-Thomé

Selectie van postkaarten met reproducties van
Xavier Noiret-Thomé schilderijen, 1995-2020,
			

Selectie van postkaarten met reproducties van schilderijen,
1995-2020 © Xavier Noiret-Thomé

In deze tentoonstelling ontdekken we ook een
In À l’atelier I schildert de kunstenaar zijn
klein deel van de collectie van de kunstenaar,
uitgestrekte hand die op een figuratieve, zij
het niet realistische wijze penselen vasthoudt. m.n. reproducties op postkaarten. Hij
verzamelde deze postkaarten van kindsbeen
Bovenaan links geeft de kunstenaar het
af om er vervolgens op te tekenen of te
doek in het doek weer. Deze “mise en abyme”
schilderen en op die manier de symbolen van
(het verhaal in het verhaal) in de hoek van
de kunstgeschiedenis te vervormen.
het schilderij resulteert in de herhaling van
Als kind had Xavier Noiret-Thomé een abonnement
de handeling. De handeling van de schilder
op postkaarten van kunstreproducties, met op
wordt op die manier het onderwerp van het
de achterzijde telkens uitleg over
kunstwerk.
de werken. Deze kaarten waren
Dit doek, dat het eerste is in een reeks van vijf, wordt
opnieuw hernomen in andere versies, tot het een afbeelding voor hem de eerste kennismaking
met de schilderkunst en de
wordt. De hand van de schilder in actie is te zien, net zoals
kunstgeschiedenis. Elke week
enkele details van zijn atelier en omgeving. Een van de
wachtte hij ongeduldig op de 20
doeken werd gerealiseerd in “grisaille*”. De reeks wordt
nieuwe exemplaren die hij
afgesloten met Tout est dans tout. Dat werk stelt een
vervolgens klasseerde. Een
spiraal voor, een zeer oud kosmisch symbool dat ook terug
verzameling waardoor hij de
te vinden is in werk van Van Gogh. De spiraal werd verfraaid
smaak te pakken kreeg voor
met kleine spiegels die het hemelgewelf oproepen.
*GRISAILLE :
“grisaille is een ‘ton sur ton’ schildertechniek waarbij gebruik
wordt gemaakt van verschillende grijstonen – van wit tot zwart.
Deze techniek wordt toegepast zowel in de schilderkunst als
in miniatuurschilderingen of de brandschilderkunst. Binnen de
brandschilderkunst staat “grisaille” in de eerste plaats voor
helderheid, soberheid en zuinigheid, en pas in tweede instantie
wordt het als een spel van licht beschouwd. In de schilderkunst
werd de techniek aanvankelijk gebruikt in het kader van de
religieuze striktheid en pas later als trompe-l’œil of een spel met

volume en licht. Het is slechts binnen de miniatuurschilderingen
dat de grisailletechniek meteen werd opgevat als een originele
artistieke keuze, een nieuwe vorm, een andere sensibiliteit, een
onuitgegeven esthetiek.” 9
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In : L’art de la grisaille volgens Pierre Cockshaw et Lieve Watteeuw, http://
expositions.bnf.fr/flamands/arret/07_1.htm Source: Miniatures en grisaille.
Catalogue par Pierre Cockshaw. Bruxelles, Bibliothèque royale, 1986.

Peace in wartime, 2018
de postkaart als voorwerp. Later zou hij zijn
Henk Visch
collectie vervolledigen door postkaarten aan
te kopen in museumwinkels, tot hij er enkele
duizenden in zijn bezit had.
Geleidelijk aan begint hij de rondslingerende
postkaarten te beschilderen. Aanvankelijk
als tijdverdrijf en soms zelfs om zijn penselen
schoon te maken.
Sinds 1995 gebruikt Xavier Noiret-Thomé deze
reproducties als drager. Een postkaart is
een zeer toegankelijk object dat gemakkelijk
van hand tot hand gaat en de drempel naar
de schilderkunst/geschilderde werken kan
verlagen. Door deze dragers te beschilderen,
bewerkt en vervormt hij de kunstgeschiedenis
op een komische en zelfs oneerbiedige
manier, maar altijd in een oprecht eerbetoon
aan de schilderkunst.

Peace in wartime, 2018 © Henk Visch

Dit beeld bestaat uit een veelvormig bronzen
hoofd dat de beeldhouwer op een touwwerk
heeft geplaatst, een soort van “kluwen” dat
symbool staat voor de complexiteit van het
denken. Het touwwerk verwijst ook naar de boot
die de kunstenaar vaak in zijn werken verwerkt.

Le voyant, 2019
Xavier Noiret-Thomé

The stolen painting, 2010-2019
Henk Visch

Le voyant, 2019 © Xavier Noiret-Thomé

Dit werk is een weergave van een Pende masker
uit Midden-Afrika, dat te zien is in het Koninklijk
The stolen painting, 2010-2019 © Henk Visch
Museum voor Midden-Afrika10 in Tervuren.
Het misvormde gelaat staat symbool voor de
“De kat is een zeer aandachtig dier dat alles
gevolgen van een door de heksen of geesten
observeert. Het is een getuige. The stolen
uitgelokte epilepsieaanval. Het gebruik van
painting (het gestolen schilderij) verwijst naar
zwart en wit, symbool voor het goede en het
de diefstal van een schilderij waarvan de kat
kwade, vergroot het effect van de misvorming. getuige was. Maar hoe kan het dier erover
Het kunstwerk is getiteld Le voyant verwijzend vertellen ? Door zelf een schilderij te worden,
naar de epilepticus die in trance gaat, en
uiteraard !
connectie maakt met de onzichtbare wereld
Elk jaar probeer ik om een schilderij te maken.
en hierbij toegang krijgt tot informatie waar
Ik denk dat het fantastisch moet zijn om een
anderen geen weet van hebben. De blik die
schilderij te maken en om ernaar te kijken, maar
benadrukt wordt met fluorescerende gele verf nooit ben ik tevreden, ik slaag er echt niet in.
werkt hypnotiserend en lijkt zelfs elektrisch
Ik word er boos van dat het me niet lukt, en
geladen. De achtergrond van het doek doet
ik steek de schuld liever op iemand anders :
weliswaar denken aan marmer maar is eigenlijk mijn schilderij werd gestolen ! En de kat is mijn
de geschilderde kaart van een rivierennet
getuige  ! Maar op die manier is de kat wel het
waarvoor het masker staat tentoongesteld in
beeld geworden dat mij eraan herinnert dat ik
het Afrikamuseum. Hier doet het
niet kan schilderen.
netwerk denken aan de synapsen,
Ik maakte ook een grotere versie van dit werk, dat ik de
de verbindingen van ons brein.
titel De Getuige gaf. Het is te zien naast het Vredespaleis
10
https://www.africamuseum.be/fr/discover/
in Den Haag, waar het Internationaal Gerechtshof zetelt.”
focus_collections/display_group ?groupid=354
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CENTRALE

for contemporary art

CENTRALE

for contemporary art

box

Solotentoonstellingen van
laureaten die de prijs van de Stad
Brussel ontvingen in het kader van
langdurige samenwerkingsverbanden
(ArtContest, Mediatine, Watch this
Space, enz.)

CENTRALE

for contemporary art

hall

Monografische en thematische
tentoonstellingen van Brusselse,
Belgische en internationale kunstenaars
en parallel daaraan een multidisciplinaire
programmatie

CENTRALE

for contemporary art

lab

16 Sint-Katelijneplein
Labo/expo-ruimte voor onderzoek
en ontwikkeling van het
creatieproces

atelier

Creatieve workshops, vertoningen,
talks, lezingen, dj-sets, enz.

CENTRALE

for contemporary art

vitrine

13 Sint-Katelijnestraat
In-situ installaties van Brusselse
kunstenaars na oproep en selectie
door een professionele jury

Brussel: installaties in de openbare
ruimte (Le Grand BanKet van Françoise
Schein, werken van Atlas en Obêtre)
en samenwerkingsverband (piKuur
van Vincen Beeckman in het SintPietersziekenhuis)
Internationaal: tentoonstellingen en
samenwerkingsverbanden

Document en illustraties mogen uitsluitend
worden gebruikt voor pedagogische doeleinden.

