Scroll all the way down for an English translation!
Для русского перевода прокрутите вниз до конца.

Het lang verwachte boek met foto’s van Wim
den Hertog waar ik de teksten voor mocht
verzorgen werd deze zomer een feit.
‘Bezielde Schoonheid - bouwdecoraties rond
1900’ is rechtstreeks te bestellen bij Tierra Art:
https://www.tierra-art.nl/art-nouveauboek/
Bovendien is het ‘overal’ verkrijgbaar waar
maar boeken worden verkocht onder het
IISBN nummer 978-90-9036072-0.
We mochten ondertussen al een groot aantal komplimenten in ontvangst nemen.
Het nieuwsblad ‘Rond 1900’ van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kunst
wijdde er een lovende recensie aan. En ook het magazine ‘Herenhuis’ plaatste een
artikel. (zie bijlage) Opmerkelijk was dat er een aantal bestellingen uit het buitenland
kwam voor dit toch Nederlandstalige boek. Uiteraard is het voor het fotomateriaal
alleen al de aanschaf waard, maar er is toch ook geprobeerd om e.e.a. door
informatieve teksten te laten begeleiden. Het geheim werd verklapt door een
Oostenrijkse koper. Een tip die we wereldwijd graag willen delen!
'Now in the afternoon I found out that with Google Translater there is also the possibility of text recognition. You only
need to take a picture of the text page with your mobile phone and at the same time the text will be translated into the
desired language. So it shouldn't be a problem for me to translate the texts in the book you wrote.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eindelijk was er dan na covid opnieuw de mogelijkheid en de durf om weer te kunnen reizen
naar plekken die interessante Art Nouveau zaken hebben te bieden. Zoals u wellicht al wel
weet gaat onze voorkeur dan uit naar (her)ontdekkingen in het achterland. We hebben
ondertussen een leeftijd waarop we van onszelf het grote stadsgewoel en ondoorgrondelijke
digitale ontwikkelingen mogen vermijden. Het moet leuk blijven en vooral verrassend! Zoals
deze prachtige Art Nouveau bidstoel die we aantroffen in een soort refugium voor
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heiligenbeelden in het oosten van het land. Het object maakte waarschijnlijk ooit deel uit
van een Belgische privékapel. Een bijzondere vondst op een onverwachte plaats!

Uw wil geschiede.

Een andere schoonheid lag op ons te wachten in Zuidlaren. Het dorpsgezicht van het
oorspronkelijke centrum wordt bepaald door monumentale bomen en dito panden. Enkele
daarvan worden in de monumentenregisters met Art Nouveau omschreven. Ik ben zo vrij om
die kwalificatie om te zetten in ‘overgangsarchitectuur’ maar er is zeker sprake van een
aantal Art Nouveau kenmerken die deze gebouwen een meerwaarde geven.
Een uitschieter daarbij vormt het voormalige café Boschhuis - Millystraat 12, uit 1915.

2

Boschhuis in andere tijden
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Als derde en laatste vondst enkele pandjes in de Dorpsstraat van Laag-Keppel. Het
voormalige postkantoortje op nr. 9 en de panden op nr.12 en nr.15. Een schilderachtig
straatje gelegen aan de rand van het gelijknamige landgoed en bij de brug
met de Oude IJssel.
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__________________________________________________________________________

Kenniscentrum Rondom1900
is ontstaan uit de passie van Jalf Flach voor alles wat uit de tijdgeest ‘rondom1900’ is voortgekomen.
Zowel op het vlak van vormgeving, de architectuur, als de beeldende kunst.
Deze tijdgeest is naar zijn mening nog steeds niet (h)erkend als een 2e ‘Verlichtingsperiode’.
Immers, er heeft toen nogal wat plaats gevonden.
Niet alleen kreeg de vrouwenemancipatie gestalte, ook werd kinderarbeid afgeschaft,
ontstonden er projecten voor (volks)woningbouw, was er een herleving van het hygiëne besef en kregen
liberalisme en socialisme steeds meer betekenis.
Op het spirituele vlak zorgden theosofische en esoterische initiatieven voor een opleving.
Daarnaast was er sprake van volksverheffing d.m.v. openbare leeszalen en volksuniversiteiten en kwam de
deur naar andere – inspirerende- culturen op een steeds wijdere kier open staan.
Het resultaat was een kunstzinnige uitbarsting van SCHOONHEID die, nadien door
geen enkele cultuurperiode meer lijkt te zijn overtroffen.
En zoals ooit de Art Nouveau ontstond als een reactie op de industriële revolutie die destijds
de maatschappij op haar kop zette. Zo beleven we ook nu opnieuw een brede
herwaardering voor die schoonheid. Wij zitten immers op onze beurt midden in een, nu
digitale, revolutie Een verwarde wereld lijkt opnieuw haar balans in Schoonheid te
zoeken…….
Kenniscentrum Rondom1900 stelt zich daarom als doel die schoonheid weer breed onder de aandacht te
brengen. De vorm waarin dit plaats vindt, is die van cursussen, lezingen en excursies.
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Rechts Reinnetta, zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn…

In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle steden die er in die rond 1900 periode toe deden
bezocht en is er een schat aan fotomateriaal verzameld.
Door reizen, bibliotheekvorming en internetstrooptochten is er daarnaast een grote database
gevormd waardoor er een samenhangend verhaal kan worden gepresenteerd.
Elk Europees land maakte min of meer een eigen vertaalslag van die nieuwe vormgeving, afhankelijk
van klimaat, volksaard en voor handen zijnde bouwmaterialen. Daarom is er een Powerpoint
lezingenreeks vervaardigd. Hierin komen al die aspecten naar voren in relatie met die tijd en haar
gebeurtenissen.
LEZING
Algemene introductie-Art Nouveau
Nederlands ‘Nieuwe Kunst’
Jugendstil in de Achterhoek
Jugendstil in de Betuwe
Jugendstil en Art Deco in Arnhem
Art Nouveau in België
Art Nouveau in Frankrijk
De Jugendstil van Duitsland
De Secesji van Polen
De Sezession van Oostenrijk
De Secesja van Tsjechië
Werk en leven van Alphonse Mucha
De Drakarstil van Noord-Europa
De Stil Modern van Oost-Europa
Italia’s Liberty style
Spanje’s Modernismo
Nieuwe kunst in de nieuwe wereld (VS)
Uiteenlopende ‘rond 1900’ thema’s
Art Deco
De Vrouw in de Art Nouveau tijd
Twee Art Nouveau landgoederen

TIJDSDUUR
60 minuten
70 minuten
30 minuten
30 minuten
40 minuten
70 minuten
80 minuten
80 minuten
20 minuten
60 minuten
50 minuten
45 minuten
40 minuten
75 minuten
60 minuten
70 minuten
45 minuten
40 minuten
45 minuten
30 minuten
20 minuten

Wat deze cultuurperiode voor de kunst in ónze tijd heeft betekend (of juist niet!) wordt
belicht in een andere thematische reeks ‘Kunst én…’ Lezingen. Alle lezingen kunnen
overigens ook op zichzelf staand, worden genoten.

Kunst & Mystiek

45 minuten

Welke kunstenaars raakten aan het mysterie?

Kunst & Spiritualiteit

50 minuten

Welke rol speelt spiritualiteit in de kunst- en andersom?
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Kunst en Ethiek

60 minuten

Vrijheid en grenzen en in de kunst.

Kunst en Utopie

50 minuten

Kunst en het ideaal.

Kunst en Esthetiek

90 minuten 60+30

Kunst die de ziel raakt.

Kunst en Fotografie

100 minuten 60+40

De opkomst van de fotografie en haar interacties met de beeldende kunst.

Kunst en natuur

85 minuten

Kunst in samenhang met de omwereld

De Nieuwste kunst 1 en 2
Over de kunst in het digitale tijdperk - Hervonden vrijheid!

Wij komen graag langs bij verenigingen, kunstclubs, culturele centra, etcetera.
Kosten: in overleg- jalfflach@planet.nl - Tel.0543-475554

English summary:
We recently published the book with photos by Wim den Hertog, for which I was asked to provide the texts.
“Inspirited Beauty Building Decorations Around 1900” can be ordered here. https://www.tierra-art.nl/art-nouveauboek/
280 pages, 30x30 cm, over 900 photos, of building decorations at over 50 locations in 11 Dutch provinces.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Русский текст:
Недавно мы выпустили книгу с фотографиями Вима ден Хертога, для которой меня попросили предоставить тексты.
«Вдохновляющие красоты строительные украшения около 1900 года» можно заказать здесь.
https://www.tierra-art.nl/art-nouveauboek/

280 страниц, 30x30 см, более 900 фотографий украшений зданий в более чем 50 местах в 11 провинциях
Нидерландов.

Vondst in Esbeek - Noord Brabant
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