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A rt nouveau-letters 

De stijl op straat 
Art nouveau was letterlijk nieuwe kunst: de stroming maakte rond 1900 een 
eind aan de vele negentiende-eeuwse retrostijlen. De vaak ambachtelijke, dure 
interieurartikelen vonden met name aftrek bij een progressieve elite, maar 
de grafische uitingen waren alomtegenwoordig: van aangeplakte affiches tot 
belettering op winkels. In de jaren zestig herontdekten hippie-ontwerpers in 
San Francisco de art nouveau en gebruikten die als inspiratiebron. 

Mathieu Lommen Neogotiek en neorenaissance gaven eind 
negentiende eeuw de toon aan in architectuur 
en kunstnijverheid. Een mengeling van die 
stijlen is terug te vinden in bekende publieke 
gebouwen als het Rijksmuseum (1876-1885) en 
het Amsterdamse Centraal Station (1881-1889), 
beide ontworpen door Pierre Cuypers. Na een 
eeuw van historiserende stijlen ontstond er rond 
1895 een stroming die in concept anti-historisch 
was: de art nouveau, waarvan de Duitse variant 
onder de naamjugendstil gaat. Cuypers vond die 
ontwikkeling niets en vergeleek in een rede uit 
1901 de 'nieuwe kunst' met een 'teringlijdster, 
die met verraderlijke blos op de wangen maar 
korte jaren, dol en opgewonden van het leven 
wil genieten' (geciteerd in L. Gans, Nieuwe Kunst, 
Utrecht 1966, 21). 

Conservator grafische 
vormgeving 

1. MODERNE SC+IRIFTEN. 
Paul Naumann et al., 
Moderne schriften und 
Alphabete (Berlijn 1900?). 
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Art nouveau werd vooral de stijl op straat. Op 
reclame- en culturele affiches probeerdenfemmes 
fatales en andere vrouwelijke stereotypen de consu 
ment te verleiden. Getekende belettering vormde 
vaak een wezenlijk onderdeel van het ontwerp en 
had onder Japanse invloed een penseelkarakter. 
Het japonisme was namelijk vanaf omstreeks 1860 
ook een dominante factor in de grafische kunst. 
De illustratieve affiches waren lithografisch 
gedrukt, wat de kunstenaar-lettertekenaar alle 
ruimte bood voor vormexperimenten. Als het 
groter moest oflanger moest meegaan, lieten 
fabrikanten en middenstanders muren beschil 
deren met advertenties in de nieuwe stijl. 

Voor drukkers die met loden en - voor affiches - 
met grote houten letters werkten, was er modieus 
letter- en sier materiaal beschikbaar van Franse 
en Duitse lettergieterijen naar ontwerp van 
Eugène Grasset, George Auriol, Otto Eckmann 
en anderen. Lettergieterij 'Amsterdam' bracht de 
f!ollandse Mediaeval (1912) uit, die in zijn detail 
lering toont dat de wortels van ontwerper S.H. 
de Roos onmiskenbaar in de art nouveau lagen. 

Schriftlithografen en letterschilders hadden 
voorbeelden nodig om na te volgen. Populaire 
drukletters als de Auriol dienden daarvoor naast 
lettermodelboeken, waarin internationaal enkele 
uitgevers zich sinds het midden van de negen 
tiende eeuw hadden gespecialiseerd. Een Duitse 
map in jugendstil, lithografisch gedrukt, is 
Moderne Schriften undAlphabete uit ca. 1900. De 
letterschilder krijgt hierin alfabetten voorge 
schoteld naast fictieve toepassingen. Aanzienlijk 
minder uitbundig is het losbladige Letterboek voor 
den teekenaar en ambachtsman (1907), een product 
van Amsterdamse, rationele art nouveau-kringen. 
Samensteller Klaas van Leeuwen blijkt danig 
beïnvloed door zijn vrienden Karel de Bazel en 
Mathieu Lauweriks, die beiden vanaf midden 
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Klaas van Leeuwen, 
Lettetboek voor den 
teekenaar en ambachtsman 
(Bennekom 1907). 

3. 
Victor Moscoso, 
The Chambers Brothers 
(San Francisco 1967). 

4. 
Willem de Ridder 
(ontwerp), Hitweek 
(Amsterdam 27 mei 1966). 
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jaren negentig vanuit hun theosofische levens 
overtuiging een geometrische ordening in hun 
ontwerpen nastreefden. Dus hier geen dynami 
sche zweepslagstijl zoals bij Jan Toorop. 

Het Nederlandse jongerenblad Hitweek, vorm 
gegeven door Fluxus-kunstenaar Willem de 
Ridder, volgde de Amerikaanse tegencultuur op 
de voet. Midden jaren zestig had Hitweek covers 
in neo-art nouveau en koppen in een revival van 
de Arnold Boecklin (1904), de jugendstil-letter 
bij uitstek. Via het blad waren reprints van 
'muchajeugdstijl affiesjes' te koop. Redactioneel 
besteedde men ook aandacht aan de 'jeugdstijl'. 
In een recensie van de monografie Art Nouveau 
(1967) van S. Tschudi-Madsen stond zelfs: 'Een 
gemis [ ... ] is de zeer oppervlakkige behandeling 
van de wederopkomst van de Jugendstil in onze 
tijd, waarin Hitweek een van de initiatiefnemers 
tot de opleving was' (Hitweek 3.27, 8). 

Omstreeks 1910 waren de hoogtijdagen van de art Zo was art nouveau een tijdje zelf retro. Rond 
nouveau voorbij en pas in de jaren vijftig zouden 
kunsthistorici de stroming weer gaan waarderen. 
Museumconservator Louis Gans promoveerde 
in 1960 op het indertijd baanbrekende Nieuwe 
kunst. Datzelfde jaar was in het MoMA in New 
York een groot internationaal overzicht te zien. 
In 1965 kwam Berkeleys University Art Gallery 
met de tentoonstelling]ugendstil & Expressionism 
in German posters, waarvan de catalogus een 
belangrijke beeldbron zou worden. Jonge 
ontwerpers in San Francisco, die het heersende, 
rationele modernisme verwierpen, voelden zich 
aangesproken door de gereproduceerde werken. 
Met de art nouveau deelden zij een back to natu 
re-verlangen en een afkeer van het establishment. 
Op hun psychedelische posters en lp-hoezen 
mengden zij de stijl met op- en popart. Nouveau 
Frisco was geboren, en werd de beeldtaal van de 
hippiecultuur en de Summer of Love van 1967. 
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1970 bleek de neo-art nouveau alweer over zijn 
hoogtepunt heen. 

De tentoonstelling Art Nouveau Lettering 
begeleidt vanaf oktober in het Allard 
Pierson de grote thematentoonstelling 
Godinnen van de art nouveau. 
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