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 ‘Art Nouveau in Amsterdam’  

lezing door Max Put, 11 oktober 2022 
 
In veel gidsen en boeken over Nederlandse architectuur 

wordt Amsterdam vermeld als een stad waar nauwelijks 

Art Nouveau te vinden zou zijn. Sinds de publicatie van 

‘Art Nouveau in Amsterdam’ van Max Put in 2020 is 

duidelijk geworden dat dit beeld niet klopt. Amsterdam 

heeft juist buitengewoon veel Art Nouveau architectuur, 

die echter een heel eigen karakter heeft. In buurten die 

rond 1900 bebouwd werden, gaat het vooral om 

woonhuizen die vaak uitbundig zijn versierd met Art 

Nouveau tegelwerk. In het centrum van de stad zijn het 

met name Art Nouveau winkel- en bedrijfspanden, 

ontworpen door architecten als Gerrit van Arkel en 

Eduard Cuypers. Maar er zijn ook argumenten om de 

beurs van Berlage als Amsterdamse Art Nouveau te 

bestempelen. Veel decoraties van het gebouw zijn 

immers ontleend aan de natuur en het gebouw werd een 

‘totaalkunstwerk’, met bijdragen van onder andere Jan Toorop, die internationaal erkend 

wordt als een van de belangrijkste pioniers van de Art Nouveau. Tijd voor een lezing over 

dit onderwerp door de auteur van het boek, Max Put, die een boeiend overzicht zal 

geven van de veelvormigheid van de Amsterdamse Art Nouveau.   

Kunsthistoricus Max Put is afgestudeerd in Leiden (2000), vakgroep Kunstgeschiedenis, 

op een studie naar de rol van verzamelaars en kunsthandel in de verspreiding van het 

Japonisme in de late 19e en vroege 20e eeuw.  

Sinds 2007 is hij als zelfstandig kunsthistoricus en docent kunst- en architectuur-

geschiedenis werkzaam voor o.a. de Vrije Academie in Amsterdam en andere 

organisaties op het gebied van cultuureducatie. In oktober 2020 verscheen ‘Art Nouveau 

in Amsterdam’ (uitgeverij Stokerkade), waarvan inmiddels de derde druk in de maak is.  

 

Aanvang lezing 20.00 uur, aanmelden niet nodig   
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Niet-leden betalen 8 euro p.p.   



1. Van het Bestuur  
  

Algemene Ledenvergadering Kunstkring Leiderdorp, 19.00 uur  
 

Voorafgaand aan de lezing van 11 oktober zal de Algemene Ledenvergadering gehouden 

worden, in een van de kleinere zalen van de Scheppingskerk. 

Wij nodigen U van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.00 uur. 
 

Op de agenda staan de volgende punten: 

Notulen Algemene Vergadering van 9 november 2021; Jaarverslag en Overzicht Lezingen en 

Activiteiten 2021-2022; Financieel Jaarverslag 2021-2022; Begroting 2022-2023; Contributie 

seizoen 2023-2024; Overzicht van aftredende, herbenoembare en toetredende bestuursleden; 

Benoeming nieuw lid Kascommissie. 
 

 

2. Komende lezingen en activiteiten 
 

11 oktober 2022 Max Put: ‘Art Nouveau in Amsterdam’ 
 

8 november 2022 Cor Smit, ‘Beeldbepalend’, leven en werk van de Leidse architecten  

W.C. Mulder en B. Buurman 
 

13 december 2022 Birgitte Mommers: ‘Johannes Vermeer’, vooruitlopend op de grote 

tentoonstelling in het Rijksmuseum begin februari 2023 
 

10 januari 2023 Informatie volgt 
 

14 februari 2023 Een bijzondere avond, verzorgd door Erik Siebel en Liedewij Gerits:  

‘Het leven van Gustav Mahler’, in de vorm van een toneelvoorstelling 
 
 

3. Terugblik lezing 13 september 2022, ‘Biënnale Venetië, the Milk of Dreams’,  

door Peter Thissen 

 

Venetië is een soort trechter naar de wereld, 

aldus Peter Thissen in zijn pakkende en 

gepassioneerde lezing over de Biënnale, die hij 

in het voorjaar bezocht. Ondanks dat hij zich er 

een maand in onderdompelde heeft hij nog 

niet alles kunnen zien.  

Burgemeester Selvatico, die in 1895 de eerste 

Biënnale organiseerde heeft niet kunnen 

bevroeden dat deze tweejaarlijkse 

tentoonstelling nu wereldfaam heeft en dat het 

voor de 59e keer wordt georganiseerd. 

Tijdens de Corona-periode heeft de nieuwe curator Cecilia Alemani extra tijd gehad om 

deze speciale tentoonstelling, waar 85% van de deelnemende kunstenaars vrouw is, 

samen te stellen.  



De 3000 kunstwerken zijn te zien door de hele stad, ook in Palazzo’s en in de vele 

landenpaviljoens in de Giardini. 
 

Nederlandse kunstenaars exposeren in een kleine kerk in de stad en in het Nederlandse 

paviljoen (ontworpen door Rietveld in 1954)  bevinden zich kunstenaars uit Estland. 

Het Duitse paviljoen, dat in 1939 (in het Hitler tijdperk) is gebouwd, is nu door Maria 

Eichhorn leeggehaald, de vloer is eruit gehaald en de bakstenen muren zijn weer 

gedeeltelijk zichtbaar. ‘Relocating a structure’ is de benaming; het gebouw symboliseert 

de verandering die nodig was na Hitler. 
 

De oorlog in Oekraïne is ook zeer aanwezig. Zhanna Kadyrova heeft grote keien 

meegenomen uit Oostenrijk en ze in plakken gesneden. Dit symboliseert brood – 

Palianytsia – een woord dat Russen niet kunnen uitspreken. Het grote Russische 

paviljoen is leeg, omdat de Russen zich hebben teruggetrokken. 

Op ‘Piazza Ucraina’ gecreëerd in de Giardini staat een beeld door zandzakken omgeven 

als symbool van het verzet tegen de Russische agressie en dit staat tegenover het 

Russische paviljoen.  
 

Ook o.a. te zien zijn werken van vrouwelijke surrealistische kunstenaars, een installatie 

van polymeer, die krimpt en uitzet en nooit hetzelfde is, blokken aarde met specerijen 

erop die gaan groeien en prachtige Afrikaanse bronzen beelden.  

Daarnaast zijn kunstenaars van naam, zoals Marlene Dumas, Anish Kapoor, Anselm Kiefer 

vertegenwoordigd en zijn er werken van Damien Hirst en Murakami over Oekraïne.  

De Biënnale is nog tot 27 november te bezoeken in Venetië. 
 

 

4. Voor u gezien en aanraders 

 
Tentoonstelling Imagine Intuition, Lakenhal 15 oktober 2022 t/m 15 januari 2023 
 

Dit najaar duikt Museum De Lakenhal met de 

tentoonstelling Imagine Intuition in het thema 

‘intuïtie’. Zij vroegen een zevental kunstenaars dit 

ongrijpbare en toch cruciale begrip te verbeelden. 

Speciaal voor de tentoonstelling maakten zij 

installaties die aanzetten tot actie, reactie of juist 

contemplatie. Men ontmoet robots met menselijke 

eigenschappen en kan ervaren hoe eigen intuïtieve 

beweging wordt omgezet in beeld en geluid. Of men kan zich onderdompelen in magische 

rituelen en licht, of focussen op eigen lichaam en gedachten. Imagine Intuition laat de 

veelzijdigheid, de kracht en het mysterie van intuïtie beleven. 
 

Met werk van: Lonneke Gordijn (Studio DRIFT) | DIKKER + OOSTRIK | Kevin Osepa |  

Bram Ellens | Janet Vollebregt | Jos Agasi 
 

De Volkskrant wijdde een viertal artikelen aan ‘intuïtie’.  Zie Museum De Lakenhal  
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