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ART NOUVEAU  
Door Henk Suiveer 
 

De term art nouveau wordt gebruikt voor het 
aanduiden van een stijl van vormgeven van 

kunstnijverheidsvoorwerpen en bouwkunst tussen 
1890 en 1910. Soms wordt deze term ook op de 

schilderkunst en de beeldhouwkunst toegepast. 
Naast de Franse term art nouveau is het Duitse 

woord Jugendstil bekend.  

Het ontstaan 
e kunstbeweging art nouveau ontstond aan het 
eind van de negentiende eeuw en maakte deel uit 
van de algemene afschuw in Europa van de 

gevolgen van de Industriële Revolutie. De kunstenaars 
zetten zich af tegen de lelijke massaproductie en het 
onpersoonlijke ervan. Men greep terug naar kunst-
vormgeving in de Middeleeuwen, het oude handambacht 
werd weer als ideaal beschouwd. Kunst moest weer 
mooi zijn.  
De art nouveau kan beschouwd worden als reactie op de 
verschillende neostijlen, zoals neorenaissance en 
neobarok, die in de negentiende eeuw bloeiden, een 
nieuwe stijl in kunstnijverheid en bouwkunst. Deze 
nieuwe stijl volgde geen oudere stijlen 
na, maar putte vooral inspiratie uit de 
planten- en dierenwereld. Daarnaast was 
de invloed van de toen pas ontdekte 
Japanse prentkunst van belang. 
 
De naamgeving 
De term art nouveau is ontleend aan de 
naam van de winkel die de Duitser 
Samuel Bing (afb. 1) in 1895 in Parijs 
opende: La maison de l’art nouveau (afb. 
2). Daar werden voorwerpen verkocht, 
waarvan de vormgeving later art 
nouveau zou heten. In Duitsland en ook 
wel in Nederland spreekt men 
van Jugendstil, naar het tijd-
schrift Jugend, dat in 1896 in 
München werd opgericht. In 
Italië worden de termen stile 
floreale en stile liberty (naar 
het Engelse warenhuis Liberty) 
gebruikt.  
In Engeland duidt men de stijl 

met het Franse art 
nouveau aan. 
Naast de genoemde ter-
men zijn talloze andere, 
vaak denigrerende, termen 
in gebruik geweest, zoals 
‘vermicellistijl’, naar de 
golvende lijnen en ‘slao-
liestijl’, naar de bekende 
affiches voor de Delftse 
Slaoliefabrieken die de Ne-
derlandse kunstenaar Jan 
Toorop ontwierp. 
Art nouveau is tegen-
woordig de internationaal 
aanvaarde term. Daarnaast 
wordt de term Jugendstil 
ook gebruikt om de Duitse 
stijl aan te duiden, zoals 
stile floreale wordt gebezigd voor de Italiaanse stijl. 
 
De kenmerken 
Het belangrijkste kenmerk van veel art-nouveau-
producten, vooral in Frankrijk en België, is de 
asymmetrisch golvende lijn. Deze werd niet alleen als 
versiering op de producten aangebracht, maar kon ook 
wel in de structuur van het hele voorwerp, zelfs een 
gebouw, verwerkt zijn, zodat deze lijn het voorwerp of 
gebouw doet ‘golven’. Een 
veel voorkomend motief in de 
schilderkunst bij affiches en 
boekillustraties was het meisje 
(of vrouw) met lange, golvende 
haren, waarvan de lijnen vaak 
tot ornament werden. 
Veel motieven uit de art 
nouveau waren ontleend aan 
de planten- en dierenwereld; 
b.v. de iris, de libelle, de pauw, 
de zwaan. Ze werden echter 
niet realistisch weergegeven, 
maar gestileerd tot art-
nouveau-ideaal met sierlijke 
vormen en golvende contouren. Bovendien zag men 
doorgaans af van traditionele perspectieven en 
composities en werkte men met platte vlakken, 
gebaseerd op de Japanse prentkunst, die vanaf ca. 1860 
bekend was geworden in Europa en zeer werd 
bewonderd. De geraffineerde vlakverdeling en het 
ontbreken van schaduwen en 
dieptewerking 
waren toen geheel 
nieuw voor Euro-
peanen. Veel kun-
stenaars probeer-
den elementen van 
Japanse kunst 
(afb. 3) in hun 
werken op te ne-
men, met name de 
Franse kunstenaar 
Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901), o.a. ontwerper van beroemde 
affiches (afb. 4). 

D 
Art Nouveau  op een Belgische briefkaart 

Afb. 3  Japanse prentkunst 

Afb. 4 Portret Toulouse Lautrec, 
rechts een schilderij van hem  

Afb. 1 Samuel Bing 
 

Afb. 2 De winkel van Bing, 
met de tekst Art Nouveau 
boven de entree 
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Behalve deze richting is er in de art nouveau ook een 
stroming te onderscheiden die strakkere ontwerpen 
maakte, waarbij de versiering – vaak in de vorm van 
kleine vierkantjes, cirkeltjes, enz. – een ondergeschikte 
rol speelde. De eerste richting waarin pasteltinten 
overheersen, vinden we vooral in Frankrijk en België, de 
tweede – die de voorkeur geeft aan heldere kleuren – 
vooral in Nederland en Oostenrijk. In Duitsland 
overheerste tot 1900 de eerste richting, na 1900 de 
tweede. 
Beide stromingen hadden grote belangstelling voor het 
zorgvuldig afgewerkte, bij voorkeur met de hand 
vervaardigde kunstnijverheidsproduct. Deze interesse 
vinden we al eerder bij de Engelse Arts and Crafts 
Movement (zie Thema November 2005). Maar terwijl 
deze probeerde mooie, voor iedereen betaalbare 
voorwerpen te maken – een ideaal dat overigens 
mislukte – werd daar door de art-nouveauontwerpers 
helemaal niet naar gestreefd. De art nouveau is, vooral 
bij de aanhangers van de golvende lijn, een luxe kunst 
die, door de hoge prijs van het handwerk, alleen door de 
zeer rijken te betalen was. Dit aspect van de art nouveau 
zullen we in de daaropvolgende stijl, de art deco, 
terugvinden. Toch bleef bij een aantal art-
nouveaukunstenaars, speciaal bij de strakkere richting, 
het ideaal ‘kunst voor het volk’ bewaard, maar dit kon 
eerst op grotere schaal gerealiseerd worden, toen de 
haat van de kunstenaars tegen de machine wat bekoeld 
was. Het grote belang van de art nouveau ligt in haar 
bewuste breuk met de kunststijlen uit het verleden, 
waardoor nieuwe wegen gebaand werden voor de latere, 
twintigste-eeuwse stromingen in bouwkunst en kunst-
nijverheid. 
 
ENGELAND 
Art nouveau wordt voor het eerst in Engeland 
aangetroffen in het werk van Arthur Heygate Mackmurdo 
(1851-1942). Hij maakte in 1881 een stoel die 
traditioneel van vorm is. De rug vertoont echter het 
kenmerkende asymmetrische lijnenspel van de art 
nouveau. Ditzelfde motief gebruikte Mackmurdo opnieuw 
in 1883 op de omslag van het boek Wren’s city churches. 
In Engeland werkte intussen de oudere Arts and Crafts 
Movement zo door, dat de vormentaal er verder 
nauwelijks art nouveau te noemen is. Zelden vertonen de 
rustige, pastelkleurige, met bloemmotieven versierde 
behangpatronen van William Morris (afb. 5) en Charles 
F. Annesley Voysey (1857-1941) de golvende lijn. Het 
warenhuis Liberty zorgde voor de verspreiding hiervan. 
Een van de weinigen die in Engeland tot de art nouveau 
gerekend kan worden, is de jong gestorven Aubrey 
Beardsley (1872-1898). Hij maakte  boekillustraties voor 

o.a. Salomé van Oscar Wilde 
(1893). Zijn illustraties worden 
gekenmerkt door een asym-
metrische vlakverdeling, golven-
de lijnen, geen suggestie van 
dieptewerking en geen scha-
duwen. Ze zijn bijna geheel 
zwart-wit uitgevoerd. Als bron 
van inspiratie diende de Japanse 

kunst, de Griekse vaasschilderkunst, het werk van 
Whistler en de prerafaëlieten, een groep Engelse 
kunstenaars uit het midden van de negentiende eeuw, 
die hun inspiratie zocht in de kunst uit de tijd vóór Rafael 
(1483-1520). Beardsley illustreerde ook tijdschriften: The 
Yellow Book, The Savoy en The Studio. Dit laatste 
kunsttijdschrift heeft sinds zijn oprichting in 1893 veel 
bijgedragen tot de verspreiding van de art nouveau, ook 
buiten Engeland. 
 
SCHOTLAND 
In Schotland werkten in de 
Glasgow-groep kunstenaars met 
een eigen art-nouveaustijl onder 
leiding van de bouwmeester en 
meubelontwerper Charles Rennie 
Mackintosh (1868-1928). Zijn 
belangrijkste bouwwerk is de 
School of Art in Glasgow (1896-
1909, afb. 6)). De pastelkleurige 
meubelen van de Schotse groep 
kenmerkten zich door rechte of 
licht gebogen lijnen en geome-
trische vormen die men op het vasteland gebruikte. Als 
decoratie werd gebruikgemaakt van rozenknoppen en 
van de aan de prerafaëlieten ontleende vrouwenfiguren, 
bijvoorbeeld in glas-in-lood. De bekende werken van de 
groep zijn de interieurinrichtingen van verschillende 
tearooms in Glasgow, zoals de Willow Tearooms (1902-
1904). 
 
BELGIË 
Vanuit Engeland  heeft de art 
nouveau zich in België 
ontwikkeld. De Société des 
Vingt (opgericht in 1884) 
organiseerde tentoonstellingen 
in Brussel waar producten van 
Engelse kunstenaars te zien 
waren. Omstreeks 1892/93 
bouwde Victor Horta het Hôtel 
Tassel (Brussel) in een aan 
natuurvormen ontleende art-
nouveaustijl. Horta bleef enige tijd 
in deze stijl doorwerken. Goede 
voorbeelden ervan waren het nu 
afgebroken Maison du Peuple 
(Brussel 1898/1900) en zijn eigen 
huis(1898/1900), nu Museum Horta 
(Brussel). Henry van de Velde was 
aanvankelijk schilder, later is hij 
zich gaan toeleggen op 
architectuur en meubelontwerpen 
(afb. 8). Zijn werk en geschriften 
vonden een zó geestdriftige ontvangst in Duitsland, dat 
hij daar in 1899 ging werken. Zijn stijl kenmerkt zich door 
het gebruik van gestileerde natuurvormen. Zijn theorieën 

vertonen veel over-
eenkomst met die van 
William Morris: tegen de 
machine en vóór een 
sociale opvatting van 
kunst. 

Afb. 6 School of Art 
 

Afb. 8  Henry van de Velde 

Afb. 5  behang met bloemmotieven 
van William Morris 

Afb. 7a,7b  
Museum Horta 
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FRANKRIJK 
Frankrijk kwam na België in de 
ban van de art nouveau en werd, 
met Nancy en Parijs als centra, 
het belangrijkste land op dit 
gebied. In Parijs werkte de 
bouwmeester Hector Guimard 
(1867-1942). Zijn eerste werk in 
art-nouveaustijl is het Castel 
Béranger (Parijs, 1895-98). 
Onder invloed van Horta’s Hôtel 
Tassel wijzigde hij de oor-
spronkelijke decoratie in art-
nouveauzin. Bekend zijn vooral 
zijn ingangen voor metrostations 
(Parijs, 1899-1900, afb. 9). 
De uit Tsjecho-Slowakije afkomstige Alphonse Mucha 
(1860-1933, afb. 10) ontwierp boekillustraties, kalenders 

en vooral affiches voor commerciële doeleinden en 
toneelvoorstellingen, bijvoorbeeld voor Sarah Bernhardt. 
Als motief gebruikte hij bijna uitsluitend rijk uitgedoste 
vrouwen met lange haren. René Lalique (1860-1945) 
was de beroemdste juwelier in Parijs omstreeks de 
eeuwwisseling. Hij gebruikte niet uitsluitend dure 
materialen, maar ook hoorn, glas, halfedelstenen en 
email. In zijn sieraden waren vaak beeldjes verwerkt van 
vrouwen, libellen, vlinders en bloemen. In Nancy werd in 
de jaren negentig rondom Emile Gallé (1846-1904) 
l’Ecole de Nancy gevormd, waartoe o.a Louis Majorelle 
(1859-1926) en de gebroeders Antonin (1864-1930) en 
August Daum (1853-1909) behoorden. Gallé maakte 
glas met natuurgetrouw afgebeelde bloemen (afb. 11). 
Ook ontwierp hij meubels met inlegwerk van hout naar 
dezelfde natuurmotieven. De gebroeders Daum werkten 
vooral in glas. Majorelle legde zich toe op meubels en 
ijzerwerk (afb. 12). 

DUITSLAND 
In de jaren negentig bloeide in Duitsland een florale art-
nouveaustijl waarin motieven ontleend aan de 
plantenwereld een belangrijke rol speelden. De 
tijdschriften Pan (opgericht in 1895) en Jugend 
(opgericht in 1896), verspreidden deze stijl. Naar het 
tijdschrift Jugend wordt de art nouveau in Duitsland 
Jugendstil genoemd (afb. 13a en b). 
Het centrum van de florale art nouveau in Duitsland was 
München. Daar werkten o.a. de kunstenaars Hermann 
Obrist (1863-1927), August Endell (1871-1925), Bernard 
Pankok (1872-1943) en Richard Riemerschmid (1868-
1957). Obrist was een van de eerste Duitse kunstenaars 
die in art-nouveaustijl werkten. In 1894 exposeerde hij 
borduursels waarop plantaardige motieven voorkwamen. 
In 1898 ontwierp hij een aantal meubels. Ook Endell, 
Pankok en Riemerschmid ontwierpen meubels. De 
meeste meubels die door Duitse jugendstilkunstenaars 
waren ontworpen, waren houtiger van vorm dan de 
Franse. Na 1900 werden de natuurvormen abstracter 
onder invloed van de Belg Henry van de Velde. 
Daarnaast kwam in Duitsland de nadruk meer op 
industriële vormgeving te liggen. Fabrikanten en 
kunstenaars verenigden zich in 1907 in de Deutsche 
Werkbund. Gestreefd werd naar samenwerking tussen 
kunstenaars en fabriek. Tot de leden behoorden o.a. 
Hermann Muthesius (1861-1927), Henry van de Velde 
en Peter Behrens (1868-1940). De laatste werkte 
aanvankelijk in de jugendstil; later heeft hij voor de firma 
AEG strakke ontwerpen gemaakt van reclamefolders tot 
fabriekshallen. 

 
OOSTENRIJK 
In Oostenrijk wer-
den als reactie op 
het heersende 
academisme in 
kunst en kunst-
nijverheid in 1897 
naar Engels voorbeeld de Wiener Werkstätte opgericht 
door Josef Hoffmann (1870-1956), Koloman Moser 
(1868-1918) en de bankier Wärndorfer. Het waren 
werkplaatsen voor verschillende gebieden van 
kunstnijverheid. Op de stijlontwikkeling van de Wiener 
Werkstätte is vooral de Glasgow-groep van Mackintosh 
van invloed geweest. Het blad Ver Sacrum (opgericht in 
1898) droeg de stijl uit. 

Afb. 13a 13b (onder)  Jugendstil in Duitsland 
 

Afb. 11 Glas van Gallé          afb. 12 Meubels van Majorelle 
 

Afb. 10  Alfons Mucha en zijn art nouveau vrouwen 
 

Afb. 9  Detail van 
metroingang, Parijs  
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ANDERE LANDEN 
Van de Scandinavische landen 
moet vooral de schilder Edvard 
Munch (1863-1944) genoemd 
worden. Hij vertoonde omstreeks 
de eeuwwisseling in zijn werk de 
golvende lijn, felle kleuren en 
weinig dieptewerking en beeldde 
vooral vrouwenfiguren af (afb. 
14). 
 
SPANJE 
In Spanje ontwikkelde bouwmeester Antonio Gaudi een 
zeer persoonlijke stijl. In 
het flatgebouw Casa Mila 
te Barcelona (1905-1907) 
werd architectuur beeld-
houwwerk; de muren gol-
ven en lijken door zeewier 
overwoekerd (afb. 15).  
 
VERENIGDE STATEN 
Bouwmeester Louis Sullivan 
(1856-1924) en glasontwerper 
Louis Comfort Tiffany (1848-
1933) waren vooral in de 
Verenigde Staten invloedrijk. De 
eerste paste art-nouveau-orna-
menten toe op zijn gebouwen in 
Chicago, de laatste werkte veel 
met iriserend en goudkleurig 
glas (afb. 16). Een vaas verloor 
bij hem zijn gebruikswaarde en werd kunstobject. 
 
In NEDERLAND is niet erg veel golvend art nouveau 
gemaakt. Het porselein van de Haagse Plateelbakkerij 
Rozenburg (sinds 1884) is één van de weinige 
voorbeelden ervan. Deze fabriek maakte serviezen in 
precieuze vorm van dun, bijna doorzichtig eier-
schaalporselein, met pastelkleurige decoratie. Ook 
enkele schilders kunnen tot deze richting gerekend 
worden; zoals Thorn Prikker en Jan Toorop (1858-1928). 

De laatste is de 
ontwerper van affiches 
voor Delftse Slaolie 
(1893-1895), waarop 
meisjes met lange, 
golvende haren sla 
bereiden.  
De slaolieaffiches wer-
den zo bekend dat de 
art-nouveaustijl in Ne-
derland een tijdlang 
‘slaoliestijl’ werd ge-
noemd (afb.17). 
 
Overheersend in Ne-
derland was echter de 
andere tak van art 
nouveau, die strakkere 
ontwerpen maakte   
 

 

Voor de producten van deze richting gebruikt men de 
term ‘Nieuwe Kunst’ (afb. 18). 
 
Eén van de belangrijke vertegen-
woordigers hiervan was de architect 
Berlage (afb. 19), die overigens ook tal 
van kunstnijverheidproducten, zoals 
meubels, ontwierp. De andere belang-
rijke architect van de ‘Nieuwe Kunst’ 
was K.P.C. de Bazel (1869-1923). 
 
Gewaardeerde kunstvorm 
Na een korte bloei rond de 
eeuwwisseling werd de art nouveau 
spoedig verguisd. Dit duurde tot het 
eind van de jaren vijftig. Toen verschenen studies over 
de periode en in de jaren zestig trad een herleving op die 
men de naam ‘neo art nouveau’ zou kunnen geven. 
Deze ziet men vooral in affiches en tijdschriftillustraties. 
Art nouveau is zelfs verzamelobject geworden en de 
prijzen zijn tot duizelingwekkende hoogte gestegen.  
Art-nouveaubouwkunst vindt men in Nederland vooral in 
Den Haag, maar veel meer in het buitenlandse steden 
als Brussel (de huizen van Horta) en Parijs. De 
belangwekkendste kunstnijverheid uit die periode bevindt 
zich in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. In 
Nederland heeft Museum Boijmans Van Beuningen 
(Rotterdam) glas van Gallé en Tiffany en in Museum 
Kröller-Müller (Otterlo) hangen art-nouveauschilderijen 
uit omstreeks 1900. Het Rijksmuseum in Amsterdam 
heeft een fraaie collectie Rozenburg-porselein.  

Afb. 14 Vrouwen 
van Munch 

Afb. 15 Gaudi met zijn Casa Mila 

Afb. 16 Tiffany glas 

Afb. 17 De nederlandse slaoliestijl 
van Jan Toorop 

Afb. 19  
Berlage zijn 

beursgebouw  
in Amsterdam  
 

Afb. 18 Diverse werken van Nederlandse kunstenaars 
behorende tot de  Nieuwe Kunst stijl op dit velletje 


