Pentekeningen van landschappen /
Illustrations de paysages
in werken / dans des oeuvres
van / de Abraham HANS (1882-1939) 08.
par / door Bernard GOORDEN
Het is tijd een hulde aan de kunstenaars, die
werken van Abraham HANS hebben geïllustreerd,
te bewijzen en hen te herontdekken / Il est temps
de rendre un hommage aux artistes qui ont illustré
des œuvres d’Abraham HANS et de les
redécouvrir.
Er zijn (bijna) geen artikels over sommige van
hen / Il n’y a (presque) pas d’articles sur certains
d’entre eux.
De beste oplossing om hen een hulde te
bewijzen is deze pentekeningen te reproduceren /
La meilleure solution pour leur rendre hommage
consiste à reproduire ces illustrations.
De rechten blijven voor de rechthebbenden
voorbehouden / Les droits sont réservés aux
ayants droits.
© 2020, Bernard GOORDEN
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