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Landschapals spiegel
van de cultuur

2
Welke positienemenwe alsontwerperin tegenover ons object,het landschap,alswe geconfronteerdworden met veranderingen.
Proberenwe
bovenallesde schoonheidvan het bestaande
Iandschapte handhaven?
Ofbenutten we de
noodzakelijkeveranderingenom nieuwe landschappente creëren?

Uit de wijze waarop schilders als vertegenwoordigers van de cultuur door de eeuwen
heen het landschap hebben benaderd, zijn veel
wijze lessente trekken voor onze eigen hou-

Dit dilemmawordt in de discussies
meestal
behandeldop grond van technische,natuurwetenschappelijke,of economischeoverwegingen.
Ik zal daarentegen
de cultuur alscontextnemen
en te radegaanbij de schilderkunst,
'menselijke
De
blik', ofwel het bewustzijnvan
waaruit we het landschapaanschouwen,vinden

Battista Sforza,

kunstenaar en werkzaam bij de
Landinrichtingsdienst. Volgens hem leidt de
hoofdrichting in de hedendaagpecultuur tot

we weerspiegeld
in de geschilderde
landschappen.

Hertogin van Urbino (114ó0)

Door de ogenvan de kunstenaarzien we het

Piero della Francesca.

een abstract landschap, een landschap van de

en al die anderebelangrijkefasendie onzecul-

tekentafel, en dat mist de betrokkenheid van
de gebruikers en de realiteit van de tastbare

tuur tot de dagvan vandaagheeftgekend.Wat
valt op te makenuit de wijze waaropschilders

voorwerpen. Die trend verdient een correctie

door de eeulryenheen het landschaphebben

en daarvoor kan de landschapsarchitect te
rade gaan bij Cézanne, die heeft getoond dat

benaderd,genterpreteerd
en weergegeven?
Begavenze zich in het landschapom het van

afstand en nabijheid niet onverenigb aar zijn.

nabij te ervarenen te registrerenoÊnamen ze

fing ten opzichte van het landschap, meent
Sim Visser, landschapsarchitect en beeldend

landschapvan de Middeleeuwen,de Renaissance

afstandom de universeledimensieste ontdekken?Ofdeden ze beide?En wat betekentdat
voor het landschapvan vandaagen zakenalsde
'Ecologische
Hoofdstrucruur'en het casco-concept?

Tirssenspel
Delandschapschilderkunst
iseenrijkebron,

IT
In de rubrieh Arena' isplaats aoor
opiniërendebij dragenuan rnaximaal
2000 woordenor)ereenactueel
ondzrwerpouerlandschapsontwihheling en stedebouw.
Auteurshunnencontacto?nemen
met de redactie.
Boaendienis er ruimte toor hortere
opiniërendebij dragenof reacties.

In het zeventiende-eeuwse
Holland heefthet
landschapzich onrwikkeld tot een zelfstandig
genre.Het toont de omgevingvan zelfrerzekerde
,
protestantse
burgers:eenrealistischen materialistisch landschap,waarin de mensdoor zijn daden
goddelijkegenadekan vinden.
Hoe andersis dat in de Romantiek.In de ruim
honderdjaar die dan zijn verlopensindsde
Gouden Eeuw heeft zich een fundamenteleveranderingvoorgedaanin de houding van de mens
tegenoverzijn omgeving.De schilderijentonen
een gedramatiseerdenatuur, waar tegenoverde

waaruitwe kunnen putten wanneerwe ons

menseenzaamen in aanbiddingis afgebeeld.
rWatis er gebeurd?

bezinnenop onzeomgangmet het landschap.

Aan het eind van de achttiendeeeuwkomt in

In de Middeleeuwenwordt het bestaanop aarde

Engeland de industriële revolutie op gang.
Voortaankent de natuur tweecomponenten:de
'dode,
frsieke'natuur, die door de mensten
nutte kan worden gemaakt,en de verheven

beschouwdalsniet meerdan eenarmoedigtussenspel.De zinnenprikkelende
omgevingmag de
mensniet afleidenvan zijn hogereroeping.
'Buiten
de ziel is nietsde moeitewaardom

natuur, waarin God zich als het ware heeft terug-

bewonderdte worden', aldusPetrarca.Daarom is

getrokken.

het landschapin de middeleeuwse
schilderkunst

Tijdens de Romantiekkeert de kunstenaarzich

slechtssummieraangeduid.
In de Renaissance
opent de beslotenmiddeleeuw-

met zijn rug naar de verdorven stad en zoekt hij
troost in eenverhevennatuur (en dat is in de lite-

seruimte zich. NaastGod scheptde menszijn
wereld.Door terug te grijpen naar de klassieke

Maar tijdenshet impressionisme
wendende

oudheid hervindt de menshet vertrouwenin

schilderszich weernaarde wereld.En plein air is

eigenkunnen. Kunstenaars
hebbenweereen

de helewereldhet waardte wordenafgebeeld:

naam,geportrerreerden
weereengezicht.

modernefenomenenals treinenen stations,de

Een van de belangrijkstevindingen die getuigen
van een nieuweverhoudingtussende mensen de

grauwebuitenwijken,de industrieën,de bouievardsmet hun drukte, en natuurlijk het landelilk

wereld,en tussende mensen het landschap,is
die van het wetenschappelijk
perspectief.De

is alleslandschap
gebied.Bij de impressionisten
geworden.Binnen eenschilderijkrijgen de leven-

ratuur nog sterkerdan in de schilderkunst).

wereld wordt afgebeeldvanuit het standpunt van

de en de dode natuur evenveelaandacht.Alles

de beschouwer.
De relatietussende mensen de
wereldis individueelgeworden.

wordt met dezelfdelosseen kleurigetoetsaangeraakt.De zo nadrukkelijketegenstelling
tussende
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Der Wanderer iiber dem
Nebelmeer (11818),
C.D. Friedrich.
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Mont 5t. Victoire (1904-190ó),Cézanne.

stadendeverheven
natuurisopgehe;::1"*.r

maal eenextremervervolgin de twintigsteeeuw
in stromingenzoalshet kubisme,het fauvisme,
het expressionisme,
het surrealisme
en de abstrac-

die is blootgelegddoor de psycho-analyseJ
verwerkt tot droomlandschappen.
Dezedroomlandschappenhebbenbijna altijd het karaktervan een

Conflict

tie.

nachtmerrie.De vrijmaking van God en de

het impressionisme
als toonaangevende
stroming

Delen

beheersing
van de natuur heefteenschaduwkant
die de middeleeuwse
voorstellingenvan de hel in

is slechtsvan korte duur. Het onderliggendeconflict tussende levende,verhevennatuur enerzijds
en haarwetenschappelijke
aanwending,haar

Na 1900 kunnenwe niet meersprekenover de
'eenheid
met de wereld',die in het impressionisme tot eenextreemhoogtepuntwerd gebracht.

opsplitsinganderzijdsgaatonverminderdvoort.

Voortaanwordt de wereldnog slechtsin delen
beschouwd.En de kunstenaars
beschouwenzo'n

De wonderbaarlijkevitaliteit en harmonievan

Aan het eind van de negentiendeeeuwis dit conflict heel goedte volgenbij een aantalschilders
dat ooit begonin de periodevan het impressionisme.Cézanneonderzoektde onderliggende
structuurvan het landschapen Seuratmaakt de
verwetenschappelijking
van de wereldvoelbaar
met zijn rigide toepassingvan de kleurenleervan
het pointillisme.Gauguin tracht te onrsnappen
aande verdorvenwestersewerelddoor zijn heil te
zoekenbij primitievevolken, eersrin Bretagne,
later op Tahiti. En in het werk van Van Gogh
krijgen de natuur en het landschapeenpersoonlijke, we zoudennu zeggenJ
psychotischelading.
De doorbrakenvan dezekunstenaarskrijgen alle-

deelvaakalsessentie
van het leven.Denk bij-

herinneringbrengt.\íeliswaar onrbreekrnu de
religieuzeverwijzing,maar het themaschuldis

niet verdwenen,nee,die komt zelfsin verhevigde
mate terug.Aangrijpendis wat dat betreftde
reeksschilderijenvan Armando met de titel
'Schuldig
landschap'.
God is er nier meerom

voorbeeldaande theosofische
verklaringendie
Mondriaan aan zijn abstractekunst meegaf.
'een
Lemairenoemt dit
onderzoeknaarde verborgendimensievan de dingen,naar de diepteof

getuigete zïjnvan onzeschuld.Het landschap
is
dat wel en wordt daardoormedeschuldig:
het is

de wortelsvan het landschap,
van waaruirzijn

Snel gewin

oppervlakpasbegrijpelijkwordt'.
In het kubismegaathet om de structuurvan her

De cultuur van onzeeigentijd wordt gekenmerkt
door fragmentatie.Maatschappelijke
bindingen,

landschap.In het expressionisme
om de emotie

bijvoorbeeld
binnenkerk en verenigingen,
ver-

die het landschapin ons oproept.In de abstractie
om ritme en verhoudingen- je zou ook kunnen

dwijnen. Het individu blijft over.De individualiseringvan de samenlevingwordt niet alleen

zeggenom de patronenin het landschap.
In het surrealisme
wordt de dieotevan de mens.

geconstateerd,
maar ook bevorderd.
De individualiseringbevorderteengerichtheid

eenspiegelvan onzecultuur.
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op het nu en de nabije toekomst.Snelgewin en

van de verhevennatuur uit de Romantiekvoor

consumptiezijn de belangrijkstedrijÊ'eren,door
'NRC
Koosvan Zomerenin
Handelsblad'als
'het
zegevierende
BMV-denken' gerypeerd.

zoverde nieuwenatuur van het raamwerkals

Daar is op zich nietsverkeerdsmee,want het

compleeten dus alsbeteraanons wordt voorgesteld.

speeltzekeradequaatin op belangrijketendensen
in onzesamenleving.Maar is dit wat we werke-

Bindingenmet het verledenworden minder

Als ik het landschapvan het casco-concept
wil

lijk willen, is dezeontwikkeling onvermijdelijk?

gevoelden alsballastervaren.Op geschiedenisonderwijskunnenwe bezuinigen.

typeren,is het alseenlandschapvan afstand.W'e

Ik betwijfelhet sterk.Ik baseerme daarbijop
gefundeerdeopvattingenin de samenlevingdie

In dezewereldwordt de discussieover de toe-

kiezenervoorde nieuwenatuur vrij te laten.We
besluitenafstandte nemen.In de gebruiksruimte

komstvan het landschapniet meer gevoerdop

kiezenwe voor de snelleaanpassing
aanverande-

den. Ik wil niet zeggendat dezeopvattingentot

basisvan de betekenisdie dat landschapvoor ons

ringen die ons door de economieworden gedic-

eenandereculruurleiden.maarze gevener mijns

heeft,maarop basisvan het nut.

teerd.Síe kiezenervoorafstandte doen van de

Het casco-concept
is eenrypischeuiting van de

binding met het verleden,van onzecollectieve
herinnering.tWekiezenvoor de afstandelijkheid
'tfi/ie
van.detekenkamer.
in de tekenkamerblijFt
hangen,vernielthet verledenen verspeeltzijn

inzienswel een belangrijkenuanceringaan.Zo
jarenmet zijn
heeftVan der Ploegde laatste

cultuurvan onzetijd. Het landschapwordt voorgesteldalsconstructie.Het is op en top maakbaar
en dient onzeconsumptievebehoeften.In de
gebruiksruimtemag de landbouwzijn ganggaan.

toekomst',aldusGerrit Noordzij.

Veranderbaarheid
is het kenmerk.Een maximaal

schapsplanning'.

tot eenanderebenaderingvan het landschaplei-

bedrijfsstijlenonderzoek
aangetoonddat de landbouw heelwat gedifferentieerder
is dan in het
officielebeleidwordt verondersteld.Slechtseen
deelvan de boerenhoudt er doelstellingenop na
die leidentot het rationelelandschapvan de

bedrijfseconomisch
resultaatis het doel.

Nuancering

In het raamwerkkomt eennieuwenatuur die op

Het landschapvan de afstandis het landschap

eigenbenenkan staan.Dat is veelgoedkoper.De
nieuwenatuur is fris, dynamischen vol avontuur.

van de cultuur van onzetijd. Wat dat betreftzou
ik mijn verhaalhier kunnen beëindigen.Ik doe

Zijleent zich uitstekendalsreclame-object.
\le
krijgenheelveelzonderer enigemoeitevoor te

dat niet. Onze cultuur is niet zo eenduidigte

hoevendoen.Zo'n consumptie-artikel
is een

vidualisering,afstandnemen,het zijn sterke

hapklarebrok voor RTL-4 en de ANWB.

krachtenin onzesamenleving.Ze hebbeneen

me eenechte\íàldpyk. Ik ken de beperkingen

procesop ganggebrachtdat het beleidertoeheeft

van het gebied,maar omdat ik eraangehechtben
pasik mijn bedrijf erbij aan.'

Milieu
Dat we nog wel wat aan het milieu moetendoen,

plaatsenalsik hiervoordeed.Fragmentatie,indi-

te introducerenals
gebrachthet casco-concept
'de
nieuwe,constructieve
aanpakin de land-

gebruiksruimte.Er blijken heel anderestrategieë
mogelijk te zijn, strategieën
waarmeeveelbeter
kan worden ingespeeldop het karaktervan het

bestaande
landschap.Bij boerenis daarveelinte'bedaarde
ressevoor. Ik citeeréénvan de
boeren'
uit het onderzoekvan Van der Ploegin de Friese
'lk
wouden en het Zuidelilk Westerkwartier: voel

Berekeningenlatenzien dat het beleiddat Van

wetenwe wel, maarwe zoekennaareenweg om
ook daarmakkelijkvan af te komen. Dus schrijven we op dat er - geheeltegende vrijheidsgedachtevan de gebruiksruimtein - wèl milieuhygiënischerandvoorwaarden
gelden.Als we zin
hebbengaanwe evenkijken in het raamwerk.Op
eenvrijemiddagzoevenwe in onze'schone'
auto
naarde Veluweom daareenlynx in de vrije
natuur te kunnen zien.Luciennevan Elk verwoorddedit verschijnsel
tweejaar geledenin het
'Natuurbehoud':'Vandaag
blad
warenze helemaalnaarde Veluwegereden,want het jongetje
wilde bosbeesten
zien.'
Lemairetypeertde Romantiekalseenperiode
waarinde natuur gesplitstwordt in een$'sische
natuur,die door de natuurwetenschapper
wordt
verkend,en eenverheven,bewandelbare
natuur,
die het domeinvan de kunst en het gevoelwordt.
In onzetijd hebbenwe God niet meernodig. \íe
kunnengeheelvertrouwenop de kennisdie ons
door de wetenschap
wordt geleverd.In onzetijd,
en in de kunst is dat zichtbaar,is het totalelandschapverwetenschappelijkt.
Onze visieop de
gebruiksruimteen het raamwerkis wetenschap-

Schufdig landschap( 9e2r,

pelijk gefundeerd.Er klinkt nog eenechodoor

Armando.

der Ploegvoorstaatin financieel-economisch
opzicht voordeliger kan zijn voor de overheid.

werpersvan het landschap?
Om op eengoede
wijze in te spelenop veranderingen,moerenwe

Overigenszijn de voorstellenvan Van der Ploeg
'Voorbeeldplan'
inmiddelsuitgewerktin een
voor het FrieseOostermeer.

afstandnemen.De principesvan het casco-con'Síe
cept zijn daarbij van grote waarde.
moeren
omgaanmet verschillenin dynamiek. We moe-

Overkill

ten voorwaardencreërenvoor de stabiliteit van
laag-dynamischefuncties.\íe moeten zoeken
naar mogelijkhedenvoor een bundeling van deze

Daarnaastleidt ook het belevingsonderzoekdat
Coeterier nu al twintig jaar lang uitvoert in
diversegebiedenvan Nederland tot de conclusie
dat de betrokkenheid van bewonersen gebruikers

functies.'Wemoetenzelfsaccepteren
dat de
samenlevingharder, grover en gevoellozerwordt.

bij hun gebiedgroot is. Hoewel het Coeterier

Maar we moeten ook nabij z1jn,we moeten luisterennaarde mensendie wonen en werkenin

vaak wordt verweten, is het fascinerendevan zijn
werk juist dat het aantoont dat belevingsonder-

hun landschap.'Wemoetenhun wensenop een
goedemanier vertalen.\Wemoeten zorgenvoor

zoek niet gelijk staat aan het vergarenvan argulVant,
mentenvoor'behoud van het bestaande'.

binding en continuïteit.

zo concludeerdeCoeterier al in zijn proefschrift,
'mensen
hebbengeenweerstandtegenverandering. Integendeel:zij hebben weerstandtegen

periodesin Parijs,zi.jngeheleleven gewerkt in en
rond zijn geboorteplaatsAix en Provence.

verliesvan waarden.zonderdat er voor hen nieu'
we waardenvoor in de plaatskomen.'
'Waarom
noem ik hier de onderzoekenvan Van
der Ploegen Coeterier?Ik denk, omdat ik me
gedwongenvoel om tegenoverde overkill aan
wetenschappelijkeen technocratischeargumenten van de pleitbezorgers
van het landschapvan
de afstand,eenvergelijkbareargumenrariere
plaatsen.Misschienis dat wel eenzwaktebod.Ik
had bijvoorbeeldkunnen volstaanmet het citeren
van eenaantalNRC-stukjesvan Koos van
Zomeren.Als geenanderin Nederlandis hij in
staatte beschrijvenwat de waardeen betekenisis
'dagelijkse
vanwat in planologen-jargon
leefom'Hollandse
geving'heet.Ik ben nog nooit op de
kade'geweest,maar het is alsofik er al velewan'Hollandse
delingenheb gemaakc.De
kade'heeft
eenuniverseelkarakter. Het is de verwoording
van de liefde die we voelen voor het gegroeide
landschap.Het landschapdat verandert,zeker,
maardat ons de kansbiedt een binding aan te
met verleden,hedenen toekomst.Een landschapdat ons verzoent met de tijdelijkheid van
onsbestaan.Een landschapvan nabijheid.

heb getrachtin onzeomgangmet het landschapde cultuur van dezetijd aan te wijzen. Ik
heb uiteengezetdat de overheersenderichting in
onzecultuur leidt tot eenlandschapvan afstand.
Maar ik heb ook willen betogendat er alle reden
is correctiesaan te brengen in dezehoofdrichting.
\felke positiemoetenwij nu innemenalsont-

Hoe? Cézanneheeft, met uitzondering van korre

Hardnekkig en koppig heeft hij daar gewerkt aan
'lk
wil van het impressionisme
iets blijvendsmaken,kunst voor de musea.'
zijn doel:

Nadat Cézannezich de principes van het impressionismehad eigengemaakt,heeft hij inderdaad
'het
gezochtnaar
blijvende',heefthij geprobeerd
verder te komen dan het vluchtige van het
impressionisme.
De zoektochten het resultaat
daarvanis prachtig te illustreren met de reeks
schilderijenvan de Mont St. Victoire. Het resultaat is verbluffend.In de veranderlijkheidvan het
impressionisme
is ordeningaangebracht.
'Cézanne's
landschappen
doen denkenaanstillevens:de levendeen dode natuur naderenelkaar
hier. Of betergezegd:de dode natuur ('narure
morte') is de sleuteltot de levendenatuur van het
beleefdelandschap',aldusLemarre.
De abstracteschilderkunstvangt aan bij
Cézanne.De kubistenberiepenzich op eendoor
'Kijk
Bernardgeciteerdeuitspraakvan Cézanne:
naarde natuur alsofdezeopgebouwdis uit eenvoudige,bekendevormen,dat wil zeggencilinders,kegelsen bollen.'
Maar de letterlijke verbeeldingvan de kubisten
was niet datgenewat Cézanneermeebedoelde.
Hij probeerdede jonge schilderBernardte instrueren om gemakkelijkervat te krijgen op het
totaalvan indrukken.
Een schilderin wiensoeuvrehet heletrajectvan
naturalismenaar abstractieprachtig is te volgen is
Mondriaan.En fascinerend
zijn de schilderijen
waarin hij dezeovergangtot uitdrukking brengt.
Je kunt pendelentussende realiteit van de rastbare voorwerpenen de abstractievan eencompositie van vlakken,kleurenen lilnen.

'De schilderkunst
van Cézanne
openbaart het
wezenl,jke van
de meedogenloze
natuuL waarin
de mens zich
een woonplaats

maakt.'
Merleau-Ponty
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Omdat we het hele trajectvan Mondriaan ken-

volg op de constatering(van nabij) dat de ver-

nen,van zijn landschappen
tot zijn Newyorkse

En wat de samenlevingwenst, komen we pas te
weten als we achter onze tekentafelvandaan

abstracties,illustreert zijn werk uitstekend her

snipperdenatuur het loodje legt alser niets
wordt gedaan,is het onwverpen(op afstand)van

werkterreinvan de landschapsarchitect:
van nabij

een groot raamwerk,een casco,een prachtig idee.

figuurlijk door persoonlijk te ervarenwat een

tot veraf.Bij planvormingzalde landschapsarchitect dit heleterreinmoetenbenutten.Niet in één
richting:van naturalismenaarabstractie(zoalsbij

Maar hoe dit conceptvervolgensin de praktijk in
te vuilen? FransVera heeft het over de ecologi-

gebiedte bieden heeft: wandel, fiets en maak
schetsen.
Vervolgenslenerlijk door samenmet

schereferentie:de natuur die bestondvóór er

bewonersen gebruikersde ontwerpen te maken.

Mondriaan),of omgekeerd,van abstractienaar
naturalisme(zoalsbij \íillink). Nee, het zal in

sprakewasvan menselijkeaanwezigheid.Zeker

Het is toch verwonderlijk dat in de stadsvernieuwing al jaren wordt gewerkt volgensdit procédé,
maar in het landelijk gebied nauwelijks of niet.

komen en met een streek in gesprekraken. Eerst

eenbewegingalsvan een slinger moeten gebeu-

voor de Nederlandsesituatievind ik die visie,
zachr gezegd,ver verwijderd van de werkelijk-

ren,waarbijhet heletrajectherhaaldelijkwordt

heid. Nee, voor binding, voor nabijheid,moeten

doorlopen.En de landschapsarchitect
moet mijns
inziensin negenvan de tien gevallenuitkomen

we ziin bii \flouter Helmer en de mensenvan
bureauStromingen stichtingDe Ark. Zij stellen

En natuurlilk blilft overeinddat er meer te ontweÍpen valt dan alleenhet wensenpakketvan de
streek (nabij). De samenlevingals geheelheeft

op de overgangtussennaturalismeen abstractie.

zich de nieuwenatuur voor alsin principetoe-

ook haarwensen(afstand).

Synthese

gankelijkvoor mensenen brengendie visieook
'De
in praktijk
natuur moet er niet voor de

Zoalshet werk van Mondriaan het pendelenillu-

natuurbeschermers
zijn, maarvoor de mensen.

streeft,zo illustreert het werk van Cézannede

Dan lieverwat minder orchideeënen wat meer

synthese.Terwijl bij Mondriaan de overgangvan
naturalismenaar abstractieis te beschouwenals

betrokkenheid',aldusHelmer.

eenovergangsfase,
is bij Cézannede synthesehet

Procédé

nagestreefde
doel: de combinatie van het tijdelijke en het eeuwige.Daarom beschouwik het werk

En hoe dan verdermet ons oude cultuurland?
Volgensmij zou het casco-conceptzrjn
naameer

Sim Visser
Deauteurislandschapsarchitect
enbeeldend
kunstenaar
en
werkzaam
bij deLandinrichtingsdienst
Dit artikelis eenverkorteversievan de lezingdie Sim Visser

van Cézanneals dé verbeeldingvan datgenewaar

aan moetendoen en zou het zich moetenont-

het in de landschapsplanning
om moet gaan.

houden van uitsprakenover de wijze waarop de

Voor de praktijk van de landschapsplanningvan
'Ecologische
dit momentis het onwerp van de
Hoofdstructuur'eengrootseconceptie.Als ver-

gebruiksruimtemoet worden ingevuld.Laat de
formuleringvan die wensenmaar over aande

op 25 februariheeftgehoudentijdenshet symposium
'Landschap,
spiegelofwerkelijkheid'in kasteelGroeneveld
in
Baarn.De integraletekstvan de lezingwordt door het IKCNBLF uitgegeven
alswerkdocument,

samenleving.
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Broadway Boogie-Woogie (19421,
Mondriaan.
De boerderij Weltevreden bij Duivendrecht (1905-'t90ó),
Mondriaan.

