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Ieder jaar wordt er een gezaghebbend kunsthistoricus uitgenodigd om een 

seminar te komen geven als onderdeel van het programma 'Van Gogh 

Museum Visiting Fellow in the History of Nineteenth-Century Art'. Dit jaar was 

dat Prof. Willa Silverman, Professor of French and Jewish Studies aan de 

Penn State University, Pennsylvania (VS).  

Het seminar vond plaats van 28 mei tot 2 juni 2017 en had als titel: Art and 

Life in Belle Époque Paris: Collectors, Decorative Artists, Esthetics (Kunst en 

leven in het Parijs van de Belle Époque: verzamelaars, decoratieve 

kunstenaars, esthetische opvattingen). 

Programma 

Het programma bestond uit een openbare, inleidende lezing, drie sessies met 

presentaties van professor Silverman en discussies over de verschillende 

onderwerpen waar studenten een actieve bijdrage aan leverden, en tot slot 

een rondgang door de tentoonstelling Prints in Paris 1900 met Fleur Roos 

Rosa de Carvalho, conservator prenten en tekeningen van het Van Gogh 

Museum. Het doel was studenten aan te moedigen een belangrijk thema 

binnen de collectie van het Van Gogh Museum diepgaand te bestuderen. 

Inleidende lezing 

Professor Silverman kwam met vier sleutelbegrippen waarmee de ter 

discussie gestelde thema's het best konden worden benaderd. Deze 

begrippen zijn: nieuwheid, modern en moderniteit, samenwerking en 

concurrentie. 

 Nieuwheid; dit verwijst naar nieuwe kunstverzamelaars, nieuwe 

boekenliefhebbers, nieuwe kunstobjecten en natuurlijk art nouveau. 

Het publiek werd verzocht tijdens het hele seminar in het achterhoofd 

te houden wat nieuwheid impliceerde voor de onderwerpen en de 

materialen die voor nieuwe objecten werden gebruikt, en nieuwheid als 

marketingstrategie tijdens het fin de siècle. 

 Modern en moderniteit; alles moest er tijdens het fin de siècle modern 

uitzien, maar wat houdt dat in, wat was precies de moderne look, het 

moderne boek en vooral de nieuwe, moderne Franse stijl? 
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 Samenwerking; samenwerking lijkt cruciaal voor de thema's die 

werden besproken, aangezien veel van de kunst in deze periode 

voortkwam uit de samenwerking tussen verschillende kunstenaars. Art 

nouveau en nieuwe soorten luxe boekuitgaven dwongen kunstenaars 

uit verschillende disciplines democratisch samen te werken, maar 

welke samenwerkingsverbanden bestonden er precies? 

 Concurrentie; als tegenhanger van samenwerking, was ook 

concurrentie een belangrijk aspect. Concurrentie tussen kunstenaars, 

kunsthandelaren, verzamelaars en tussen landen via de verschillende 

wereldtentoonstellingen. 

  1 

Bijeenkomst 1: Franse boek en prentkunst 

De eerste bijeenkomst had als titel: The New Bibliopolis: French Book and the 

Culture of Print, 1880-1914 (De nieuwe Bibliopolis: het Franse boek en de 

prentkunst, 1880-1914) en ging over de conclusies van de meest recente 

publicatie van professor Silverman. De productie van luxe boekedities en 

grafiek kwam aan bod, evenals de daarmee verbonden manier van 

verzamelen die opkwam toen er een nieuwe bibliofiele vereniging werd 

opgericht die zich keerde tegen de bibliofiele tradities van de aristocratie. De 

nieuwe boeken die op de markt kwamen waren anders ingebonden. Ze 

prikkelden de fantasie en vormden een decor en een uitnodiging om op 

onderzoek uit te gaan, waardoor de boeken ook anders werden gelezen en 

meer tot de verbeelding spraken dan tot het intellect. De belangrijkste 

gespreksthema's waren de l'art pour l'art-ethiek van de boekenliefhebbers 

versus de financiële overwegingen van kunstenaars die in hun 

levensonderhoud moesten voorzien. 

                                                        
1 Georges de Feure, Frontispice van het kunstenaarsboek La porte des rêves van Marcel 

Schwob, 1899, Van Gogh Museum, Amsterdam (bibliotheek). 
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Bijeenkomst 2: het verzamelen van Japanse kunst 

De tweede bijeenkomst had als onderwerp The Great Wave: The Field of 

Japanese Art Collecting in fin de siècle Paris (De grote golf: het verzamelen 

van Japanse kunst in het fin de siècle in Parijs). De jaren 1880-1900 vormden 

een belangrijke periode voor de erkenning en legitimatie van Japanse kunst 

in de ogen van verzamelaars, musea en handelaren, met als startpunt de 

opening van de afdeling voor oriëntaalse oudheden in het Musée du Louvre 

in 1881. We bespraken wie in dit veld de actieve partijen waren bij het 

verzamelen, verhandelen en legitimeren, wat voor soort objecten men 

verzamelde en welke netwerken en maatschappelijke gebruiken al doende 

werden aangewend. 

Professor Silverman stelde de centrale figuur in haar volgende publicatie 

voor: Henri Vever, een van de topjuweliers van Europa, een gretig 

verzamelaar van Japanse kunst, een grafiek-verzamelaar, een bibliofiel en 

een groot pleitbezorger van de art nouveau. Als geen ander 

vertegenwoordigt hij het kunstmilieu in deze periode, en zijn dagboeken, die 

bewaard worden in de Freer and Sackler Galleries, worden in 2018 door 

professor Silverman gepubliceerd. 

Silverman betoogde dat het jaar 1900 het hoogtepunt van de art nouveau en 

het japonisme markeert, maar tegelijk ook de neergang van het japonisme, 

mede omdat in dat jaar een aantal sleutelfiguren overleed, onder wie de 

kunsthandelaar Siegfried Bing. Bovendien verschoven verzamelaars zoals 

Henri Vever hun aandacht naar de beter betaalbare islamitische kunst. 

Tijdens de verschillende lezingen werden diverse uittreksels uit het dagboek 
                                                        
2 Een van de hoogtepunten uit Vevers verzameling: Torii Kiyonaga, Vrouwen in het badhuis, 

1787. 
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van Henri Vever in groepsverband gelezen, gevolgd door discussies over de 

vier aandachtspunten bij het lezen van de tekst: verkoopbaarheid, het sociale 

aspect, het belang van tentoonstellen en de kwestie of dit een privé dagboek 

is. 
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Bijeenkomst 3: het hoogtepunt van de art nouveau 

De derde bijeenkomst draaide om The Apogee of Art Nouveau: French 

Decorative Arts at the 1900 World's Fair (Het hoogtepunt van de art 

nouveau: de Franse decoratieve kunst op de Wereldtentoonstelling van 

1900). De Exposition Universelle van 1900 in Parijs werd besproken aan de 

hand van de dagboeken van Henri Vever. In deze laatste lezing stonden de 

geschiedenis van de decoratieve kunst en vooral ook het onderzoek naar 

tentoonstellingen centraal bij het verkennen van de rol van professionele 

tentoonstellingsmakers als Henri Vever die enorme bedragen investeerden in 

de Wereldtentoonstelling van 1900. Vever zag de Exposition Universelle van 

1900 als een keerpunt in de art nouveau, waarbij oudere stijlen werden 

verworpen en een moderne stijl werd gelanceerd. Art nouveau was zowel 

nationaal als modern en werd daarom ingezet om de superioriteit van 

Frankrijk te benadrukken. 

Samenvatting 

Professor Silverman sloot af met een bondige samenvatting van het 

hoofdthema van de verschillende lezingen: de cultuur rond de prentkunst is 

inderdaad interdisciplinair. De prentkunst laat in het ruimere kader van de 

decoratieve kunsten zien hoezeer het maken van grafiek verbonden was met 

de andere decoratieve kunsten, waarbij grafici bijvoorbeeld juwelen 

                                                        
3 Het Palais de l'Electricité op de Exposition Universelle van 1900 in Parijs 
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ontwierpen, optraden als verzamelaars en boekomslagen ontwierpen. Het fin 

de siècle was een uiterst belangrijke periode voor de prentkunst. Grafiek was 

niet alleen informatief maar ook verleidelijk, fungeerde als fetisj, was 

decoratief, creëerde verlangens, werkte concurrentie en samenwerking in de 

hand en reflecteerde op haar eigen rol in de maatschappij als geheel. 


