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Tijdens het schrijven van deze thesis zijn er een aantal mensen geweest die bijgedragen 

hebben aan de totstandkoming van dit werk. Deze mensen wil ik graag bedanken. 

Ten eerste wil ik Saskia de Bodt bedanken voor haar begeleiding tijdens het schrijven van 

deze thesis. Daarnaast wil ik Emke Raassen bedanken voor het lezen van mijn werk. En ik wil 

Lucas Marijs bedanken voor zijn betrokkenheid en vooral voor zijn feedback op mijn verzette 

werk. Als laatste wil ik graag iedereen bedanken die mij in de afgelopen maanden heeft 

gesteund.  
 

Voorwoord 
 

Door de felle kleuren en pakkende afbeeldingen heb ik altijd een voorkeur gehad voor de 

affiches die rond 1900 gemaakt werden. Daardoor was het gemakkelijk een onderwerp voor 

mijn thesis te kiezen. Kunstenaars als Jan Toorop, Henri de Toulouse Lautrec en Gustave 

Klimt heb ik altijd bewonderd. In mijn boekenkast bevinden zich dan ook vele boeken met 

vooral mooie afbeeldingen van de werken van deze kunstenaars. Toen ik in februari 2007 

aan de master Moderne Kunst begon wist ik dan ook al dat ik graag iets met de Jugendstil en 

affiches wilde doen in mijn thesis. Dit is uiteindelijk ook gelukt zoals u hier kunt zien.  

Ik heb gekozen voor Johann Georg van Caspel omdat hij de eerste Nederlandse 

affichekunstenaar was. Vanaf het eerste moment dat ik zijn affichewerk zag was ik verkocht. 

Zijn kleurgebruik, ingetogen sierlijke, maar vooral functionele affiche vond ik een interessant 

onderwerp voor mijn thesis. Johann Georg van Caspel was pionier op het vakgebied van de 

affiches en het reclamedrukwerk, tevens is hij lange tijd in de vergetelheid geraakt, 

misschien zelfs wel ondergewaardeerd. Er is dan ook erg weinig literatuur over hem 

geschreven en dat verbaasde me. De laatste keer dat er aandacht besteed is aan deze 

voortrekker was in 1990 tijdens een tentoonstelling in het Amsterdams Historisch museum. 

Sindsdien is er geen letter meer over hem verschenen. Dit was voor mij een aanleiding om 

daar wat aan te doen. Natuurlijk was dit niet de enige reden. Ook het feit dat ik zijn werk van 

begin af aan fascinerend vond heeft meegewogen in mijn keuze.  

De thesis die voor u ligt is een klein onderzoek wat binnen de tijd van drie maanden uit te 

voeren was. Het onderwerp, de stijl van Johann Georg van Caspel, leent zich voor een veel 

groter onderzoek met veel meer invalshoeken dan er nu zijn gebruikt. Maar omwille van de 

tijd waarin dit geschreven moest worden heb ik me beperkt tot dit onderdeel. 

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze thesis.  

 

Marieke F. Martens 

Utrecht, 4 januari 2008



Heeft Johann Georg van Caspel een eigen stijl?  Marieke Martens 

 

 

 4 

 
Inhoud 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding         p. 5 

 

Hoofdstuk 2 Definitie Jugendstil       p. 7 

 

Hoofdstuk 3 Affiches in Nederland       p. 11 

 

Hoofdstuk 4 Biografie Johann Georg van Caspel (1870-1928)   p. 14 

 

Hoofdstuk 5 De stijl van Johann Georg van Caspel     p. 16 

Hoofdstuk 5.1. Jules Chéret         p. 22 

Hoofdstuk 5.2 Alphonse Mucha       p. 26 

Hoofdstuk 5.3. Georges Privat Livemont      p. 29 

 

Hoofdstuk 6 Conclusie        p. 33 

 

Hoofdstuk 7 Tentoonstellingsvoorstel      p. 36 

 

Bijlagen: 

 

Afbeeldingen          p. 38 

Literatuur          p. 65 



Heeft Johann Georg van Caspel een eigen stijl?  Marieke Martens 

 

 

 5 

Hoofdstuk 1 
Inleiding 

 

AanleidingAanleidingAanleidingAanleiding    

Johann Georg van Caspel was pionier op het gebied van het reclameaffiche in Nederland. Hij 

zag als eerste in dat kunst en reclame samen kunnen gaan. Van Caspel was een van de 

eerste tekenaars die zich voor het ontwerpen van reclamedrukwerk aan een drukkerij 

verbond. Dit reclamedrukwerk, voor een groot deel bestaande uit affiches voor verschillende 

bedrijven, ontstond allemaal tussen 1896 en 19021.  

Ondanks het feit dat Van Caspel pionier was op dit gebied is er in de afgelopen jaren 

bijzonder weinig gepubliceerd over zijn affiches. De enige monografie over Van Caspel is 

geschreven in 1990 door Peter van Dam.  

In dit boek wordt een overzicht gegeven van Van Caspel’s affiches. Verder worden hierin kort 

alle aspecten van zijn leven en werk aangestipt maar er wordt niet dieper ingegaan op zijn 

stijl en de invloeden die de kunstenaar onderging. Deze thesis zal juist in gaan op de stijl 

van Van Caspel en zijn inspiratiebronnen. 

Het boek, van Van Dam, is een inleiding en kennismaking met het werk van Van Caspel en is 

verschenen bij een tentoonstelling over de kunstenaar in het Amsterdams Historisch 

Museum in 1990. In deze tentoonstelling stonden zijn affiches centraal maar er werd ook 

ander drukwerk van Van Caspel getoond.  

Van Dam schrijft over de werkwijze van Van Caspel en noemt een aantal inspiratiebronnen. 

Zo schrijft hij dat Van Caspel zich in veel ontwerpen liet inspireren door ‘de Jugendstil zoals 

die vooral door de Tsjechische kunstenaar Alphonse Mucha (1860-1939) tot ontwikkeling 

was gebracht’2. Ook schrijft hij dat de lijnvoering die Van Caspel gebruikte in zijn ontwerp 

voor een prospectus van Guy de Coral & Co. (afb. 9) komt van de Belgische kunstenaar 

Georges Privat Livemont (1861-1936)3.  

Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum is een 

persbericht naar buiten gebracht. Hierin wordt gesteld dat Van Caspel beïnvloed is ‘door de 

stijl, die internationaal populair werd door Art Nouveau-kunstenaars als […] Jules Chéret, 

[…] Alphonse Mucha en […] Privat Livemont.4’.  

Naast deze twee publicaties, wordt Van Caspel in een artikel, dat verschenen is naar 

aanleiding van deze tentoonstelling, zelfs de ‘Nederlandse Mucha’ genoemd5.  

Er wordt echter in geen enkele publicatie onderbouwd hoe Van Caspel is geïnspireerd en 

waaruit dat blijkt. Tevens is er sinds 1990 geen onderzoek uitgebracht naar de stijl van Van 

Caspel, daarom is het zinvol te kijken of deze veronderstelde overeenkomsten ook via een 

kunsthistorische invalshoek te onderbouwen zijn. 

De onderzoeksvraag die ik wil beantwoorden in deze thesis is dan ook als volgt:  

                                                 

1 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 9 
2 idem, p. 20 

3 idem, p. 24 

4 Persbericht Amsterdams Historisch Museum, ‘Affiches van Johann Georg van Caspel (1870-1928)’, Amsterdam 12 

juni-30 september 1990 

5 F.V., Nieuwsblad van het Noorden, ‘De Nederlandse Mucha’, 20 oktober 1990 
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Is Johann Georg van Caspel in hIs Johann Georg van Caspel in hIs Johann Georg van Caspel in hIs Johann Georg van Caspel in het maken van zijn affiches, beïnvloed door Jules Chéret, et maken van zijn affiches, beïnvloed door Jules Chéret, et maken van zijn affiches, beïnvloed door Jules Chéret, et maken van zijn affiches, beïnvloed door Jules Chéret, 

Alphonse Mucha of Georges Privat Livemont?Alphonse Mucha of Georges Privat Livemont?Alphonse Mucha of Georges Privat Livemont?Alphonse Mucha of Georges Privat Livemont?    

 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag zullen er in hoofdstuk 5 steeds 

twee affiches met elkaar vergeleken worden. Eén van Van Caspel en één van de kunstenaar 

die hem mogelijk beïnvloed heeft. De affiches zijn zo geselecteerd dat ze een 

overeenkomstig onderwerp hebben. Het zijn, met uitzondering van Mucha’s werk, allen 

reclameaffiches die een product van een bepaald bedrijf moeten aanprijzen. Mucha heeft 

slechts enkele reclameaffiches gemaakt. Daarom is het werk van Van Caspel in dit onderzoek 

vergeleken met niet commercieel werk van Mucha.  In de vergelijkingen komen de 

overeenkomsten en verschillen tussen de werken aan bod. De Jugendstil speelt bij deze 

vergelijking een belangrijke rol omdat Van Caspel, Mucha en Livemont leefden en werkten in 

de Jugendstil periode (1890-1914). De Jugendstil wordt in hoofdstuk 2 gedefinieerd. 

 

LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Deze thesis bestaat uit zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de inleiding gevolgd 

door hoofdstuk 2 waarin een definitie van het woord Jugendstil wordt gegeven. Hoofdstuk 3 

gaat over de ontwikkeling van het affiche in Nederland, in hoofdstuk 4 zal de biografie van 

Johann Georg van Caspel aan bod komen en hoofdstuk 5 gaat over de stijl van Van Caspel en 

zijn mogelijke inspiratiebronnen. Dit hoofdstuk bestaat uit drie deelhoofdstukken, waarin de 

verschillende inspiratiebronnen van Van Caspel apart worden behandeld. In hoofdstuk 6 

wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Deze thesis wordt afgesloten met een 

tentoonstellingsvoorstel, dat geschreven is naar aanleiding van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 
Definitie Jugendstil 

 

De periode 1890 tot en met 1914 wordt doorgaans aangeduid als de periode van de Art 

Nouveau of Jugendstil. Ik kies ervoor in deze thesis het woord Jugendstil te gebruiken omdat 

deze term in het Nederlands de meeste bekendheid heeft. De citaten kunnen echter de term 

Art Nouveau bevatten. 

Sinds het einde van deze stijlperiode zijn er verschillende boeken geschreven om vast te 

leggen wat deze stijl precies inhoudt. Definities zijn er geprobeerd te schrijven om 

duidelijkheid te scheppen over wat de Jugendstil is.  

 

Zo stelt S. Tschudi Madsen, in 1967 in zijn boek Art Nouveau, dat het belangrijkste 

decoratieve element van de Art Nouveau een asymmetrische, golvende lijn is die eindigt in 

een met energie geladen zweepslagachtige beweging. Deze lijn kan elegant en gracieus zijn, 

of zwaar dynamisch maar ook lineair of plastisch en rijk. Deze lijn is volgens hem het meest 

gebruikte, herkenbare en populaire kenmerk van de stijl. Maar deze lijn is alleen maar een 

extern en beperkt kenmerk van de Art Nouveau.  

Volgens Madsen kent de decoratie meer betekenis in een ruimere context. De Art Nouveau 

decoratie is altijd levendig, rusteloos maar gebalanceerd. In tegenstelling tot de statische 

decoratie uit andere perioden is de Art Nouveau decoratie altijd in beweging en tegelijkertijd 

in een staat van evenwicht. Er bestaat een constante strijd de beweging te onderwerpen aan 

een goed gebalanceerde harmonie. Ook heeft de decoratie in de Art Nouveau, volgens 

Madsen, een symbolische factor. In dit opzicht is het meest belangrijke aspect het talent om 

de structuur van de vorm te benadrukken en daarnaast het object en zijn decoratie te 

fuseren in een organische entiteit: het doel is eenheid en synthese.  

De decoratieve kwaliteiten van de Art Nouveau kunnen, volgens Madsen, ook gezien worden 

in een meer directe symbolische context. Natuurlijke vormen die het meeste voorkomen in 

deze stijl zijn de spruit, de jonge boom en de knop. Allen een symbool van een nieuw begin.  

De Art Nouveau heeft, volgens Madsen, vier vormvarianten van de internationaal bekende 

stijl. Ten eerste onderscheid hij een abstract en structureel ontwerp, welke sterk dynamisch 

van karakter is. De tweede variant is de florale variant. Deze is op planten geïnspireerd en 

werd voornamelijk in Frankrijk gebruikt. Ten derde bestaat er een lineair, tweedimensionaal 

en literair-symbolische variant te onderscheiden die voornamelijk in Schotland werd 

ontwikkeld. In deze drie versies van de stijl wordt gebruik gemaakt van een evenwichtige 

asymmetrie. De vierde variant is een constructieve en geometrische versie die vooral in 

Duitsland en Oostenrijk werd gebruikt. In alle vier de versies wordt gebruik gemaakt van 

dierfiguren, zoals de slang en de duivel. Madsen sluit af met te zeggen dat deze stijl zich in 

alle disciplines van de kunst heeft gemanifesteerd6.  

 

Zes jaar later, in 1973, publiceert Ernst Braches een boek over de versieringen die gebruikt 

worden in de boekdrukkunst van de jaren ’90 van de negentiende eeuw. In zijn boek Het 

boek als Nieuwe kunst. Een studie in Art Nouveau. stelt Braches de grondslagen van 

                                                 

6 S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, London 1967, pp. 15-25 
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vormgeving centraal. Braches schrijft over de boekdrukkunst en boekdecoraties, niet over 

affiches maar omdat hij heel duidelijk weergeeft hoe een decoratie in de stijl van de Art 

Nouveau eruit moet zien, is zijn definitie hier opgenomen.  

Volgens Braches speelt de zweepslaglijn, in tegenstelling tot wat Madsen beweert, geen 

essentiële rol binnen de vormgevingsprincipes van de Nederlandse kunstenaars uit de jaren 

‘90 van de negentiende eeuw en daarom besteedt hij in dit boek geen aandacht aan dit 

kenmerk7.  

De kenmerken die hij wel bespreekt zijn de innerlijke gerichtheid van de verschillende 

kunstenaars, de natuurnavolging, de symbolische waarde van de gebruikte motieven, en de 

manier waarop de verschillende motieven werden gebruikt in een decoratie.  

Braches gaat ervan uit dat, ook al zijn de uiterlijke verschijningsvormen van de Art Nouveau 

kunstwerken verschillend, er een overeenkomst van innerlijke gerichtheid moet hebben 

bestaan, ook al leidde die overeenkomst tot zeer verschillende resultaten8.  

Ondanks het feit dat het in dit boek dus niet over affiches gaat, is de definitie die Braches 

geeft van Art Nouveau interessant hier op te nemen.  

 

Braches schrijft dat de Nieuwe Kunst is opgekomen in 1892. In deze stijl stond men 

natuurnavolging voor. Kunstenaars als A.J. Derkinderen en A.H.J. Molkenboer wilden zich 

bevrijden van de neostijlen en zij dachten dat te kunnen doen door de natuur na te volgen9.  

Een van de eerste dingen die voortvloeide uit deze navolging was de imitatie van de uiterlijke 

verschijningsvormen van de natuur. Vooral de vormen van bloem en blad werden gebruikt 

omdat deze sierlijke motieven zich goed lenen voor een decoratieve toepassing. De motieven 

die men gebruikte waren in eerste instantie alleen florale motieven maar daar kwamen later 

de diermotieven bij. Dit duurde echter maar een jaar en toen gingen de Nederlandse 

aanhangers van de nieuwe kunst weer terug naar florale motieven10.  

De bloemen en planten die deze kunstenaars volgens Braches veel gebruikten waren; de 

roos, de lelie, de waterlelie, de zonnebloem, het edelweiss, het klaverblad. Maar er waren 

ook kunstenaars die variatie zochten en juist heel veel verschillende planten in hun 

decoraties en versieringen gebruikten. Zij voegden onder andere het wortelblad, de 

klaproos, de viool, de fuchsia, de kers en de margriet toe. Braches schrijft verder dat men 

deze bloemen niet alleen gebruikte omdat daar een mooie versiering mee te maken was 

maar ook omdat deze bloemen symbool stonden voor onschuld, maagdelijkheid, liefde, 

heiligheid en schoonheid11. Net als Madsen schrijft Braches dus een symbolische factor toe 

aan het gebruik van deze motieven. De motieven werden natuurlijk groeiend toegepast, ze 

waren omhoog gericht en werden nergens onnatuurlijk verwrongen. In de decoratie wordt 

symmetrie nagestreefd, maar de versieringen aan weerszijden zijn wel gelijkvormig maar 

niet gelijk12. Braches bedoelt hier, net als Madsen, te zeggen dat de versieringen van de Art 

Nouveau levendig en in beweging zijn maar altijd in harmonie.  

                                                 

7 E. Braches, Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973, p. 10 

8 E. Braches, Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973, pp. 10-11 
9 idem, p. 44 

10 idem p. 242 

11 idem p. 244 

12 E. Braches, Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973, p. 249 
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Braches benadrukt in zijn boek heel erg de florale kant van de decoraties en laat de lijnen 

geheel buiten beschouwing. Toch is dit een onderdeel van de decoraties die terug te vinden 

zijn in de Art Nouveau affiches en zullen dus in dit stuk wel besproken worden en 

beschouwd worden als een typisch Art Nouveau kenmerk. De symbolische betekenis van de 

decoratie zal echter geen object van onderzoek zijn in dit werk.  

 

In 1996 publiceert ook Paul Greenhalgh een boek over de Art Nouveau13. Hij stelt hierin dat 

de Art Nouveau moeilijk te omschrijven is omdat het meer een beweging was dan een stijl. 

De eerste verwarring ontstaat doordat veronderstelde synoniemen zoals Jugendstil, Free 

style of Modern style refereren aan stilistische groepen in de grotere beweging. Dit zijn 

termen die aan lokale varianten van de Art Nouveau zijn gegeven. En een tweede verwarring 

ontstaat doordat deze stijl in alle disciplines van de kunst voorkomt. Volgens Greenhalgh 

bestond de stijl tussen 1890 en 1910 en hij onderscheid drie fasen binnen deze periode. 

 

De eerste fase,1893-1895, noemt Greenhalgh de lineaire fase. Hierin vindt de stilistische 

ontwikkeling plaats. Net als Madsen erkent Greenhalgh dat de Art Nouveau onder andere 

gekenmerkt wordt door een golvende lijn. De oorspronkelijk Art Nouveau lijn wordt, volgens 

hem, in deze periode vastgesteld en wordt ook wel de arabesk genoemd. De Art Nouveau lijn 

is, volgens Greenhalgh, een kronkelende, elastische abstractie van een natuurlijke vorm 

waarvan lijkt of het ieder moment kan barsten uit een onzichtbare kracht die de lijn onder 

dwang houdt. Door een zelfbewuste asymmetrische compositie en een bepaald exotisme, 

wordt de lijn elegant. Deze oorspronkelijke stijl werd door de opvolgers van de pioniers 

uitgebreid met organische vormen en dramatische kleuren.  

In de tweede fase, die tussen 1895 en 1900 plaatsvond, verspreidde de stijl zich over 

verschillende steden in Europa en Noord Amerika. Hierdoor veranderde de stijl. Ieder land of 

stad paste de stijl aan de lokale behoeften aan en zo ontstonden er nationale varianten op 

de internationale stijl. Greenhalgh onderscheid drie stijlvarianten.  

De eerste is een combinatie van symbolisme en natuur. Hieruit ontstonden de meest 

flamboyante objecten en afbeeldingen van de negentiende eeuw. De tweede variant was een 

geometrische versie. Deze variant kenmerkt zich door een strakke lijn en kunstmatige 

natuurlijke elementen. In de laatste variant gaat het om de toevoeging van typisch lokale 

stilistische vormen.  

In de derde fase, 1900-1914, werd de Art Nouveau een breed bekend, uitgeoefend en 

bediscussieerd fenomeen. Er werd veel over gesproken en geschreven, zowel positief als 

negatief en er werden vele tentoonstellingen gehouden waar de Art Nouveau onderwerp van 

was14.  

 

Bovenstaande definities verschillen enorm van elkaar en beslaan allen niet exact wat ik onder 

de Jugendstil versta. Om tot een voor dit stuk bruikbare definitie van Jugendstil te komen zal 

een combinatie van bovenstaande omschrijvingen gemaakt moeten worden. Zowel Madsen 

als Greenhalgh noemen de zweepslag lijn als een typisch kenmerk van de Jugendstil. Deze 

lijn is het eerste kenmerk dat in dit stuk wordt aangeduid. Deze lijn is asymmetrisch, 

                                                 

13 P. Greenhalgh, Art Nouveau 1890-1914, London 1996 
14 P. Greenhalgh, Art Nouveau 1890-1914, London 1996, pp. 24-33 



Heeft Johann Georg van Caspel een eigen stijl?  Marieke Martens 

 

 

 10 

golvend, vloeiend en van een natuurlijke vorm. Ze kan een abstrahering of realistische 

weergave zijn van de tak van een boom, struik of plant. Het tweede kenmerk, zijn de florale 

motieven zoals Braches omschrijft. Dat zijn motieven die uit de natuur zijn overgenomen 

zoals bloemen, bladeren, planten, bomen, struiken, ect. zijn. Ook deze kunnen 

natuurgetrouw zijn weergegeven of in geabstraheerde vorm. Ten derde zijn ook de 

diermotieven, waar Braches over schrijft, voor mij motieven die de Jugendstil kenmerken. 

Deze zijn ook uit de natuur overgenomen en kunnen bijvoorbeeld slangen en vogels zijn. En 

als laatste wil ik hier nog een vierde kenmerk aan toe voegen. Dat is beweging, in een 

Jugendstilkunstwerk zit beweging. Een voorbeeld hiervan is opstijgende warme damp of een 

zwierende jurk. Al deze kenmerken moeten zowel in de afbeelding als in de randversiering 

van het affiche zijn opgenomen en zorgen ervoor dat het affiche een exotische sfeer 

uitstraalt15.  

                                                 

15 In de bijlage zitten afbeeldingen 22-24, deze hebben alle Jugendstilkenmerken in zich. 
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Hoofdstuk 3 
Affiches in Nederland 

 

De ontwikkeling van het affiche in Nederland was een trage in vergelijking met die in haar 

buurlanden. Dit had voornamelijk sociologische redenen. Aan het eind van de negentiende 

eeuw maakten de Nederlandse affiches geen onuitwisbare indruk op de bevolking. Dat kwam 

doordat de werken vaak een klein formaat hadden en niet opvallend waren. Er zou bij een 

snelle voorbijganger geen blijvende indruk achter blijven. Een voorbijganger moest stil gaan 

staan om te zien wat er op de afbeelding stond. Daarnaast was er in de Nederlandse 

samenleving, op straat, geen plaats om affiches op te hangen. Steden als Amsterdam hadden 

geen boulevard met aanplakborden waar affiches opgeplakt konden worden.  

H. Jaffé schrijft hierover in zijn inleiding van het boek A history of the Dutch poster dat er in 

Nederland aan het begin van de twintigste eeuw reclame werd gemaakte met woorden en 

niet met afbeeldingen. De mensen wilden horen over de kwaliteit van een product door 

middel van argumenten en niet door middel van een mooi plaatje. Dit kwam voort uit het 

calvinisme waarin het gaat om het woord en niet om het beeld.  

 

Toch kende het affiche een aantal successen. Als eerste het culturele affiche, deze nodigden 

de voorbijganger uit naar de theaters en exposities te komen. Maar ook bij deze affiches 

moest de beschouwer stil gaan staan om te zien wat er afgebeeld was. Het ging niet om het 

aantrekkelijke voorkomen van het affiche maar om de sfeer die ze uitstraalden. Vooral de 

werken van R.N. Roland Holst (1868-1938) zijn hiervan goede voorbeelden. (afb. 10) Als 

tegenhanger ontstond er vanaf de Eerste Wereldoorlog een nieuwe aanpak in de 

affichewereld die gepaard ging met de ideeën van functionaliteit die er ontstonden. Een 

affiche moest functioneel zijn. Er stonden geen dichters meer op de affiches maar ingenieurs 

en aannemers.  

Pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond het economische affiche, onder Amerikaanse 

invloed. Maar de ontwikkeling van het reclameaffiche bleef achter in Nederland. Al het 

artistieke talent richtte zich nog steeds op de culturele poster. Deze halsstarrigheid kwam 

voort uit het wantrouwen ten opzichte van visuele reclame.16  

 

Van Caspel is duidelijk een uitzondering op de regel. Hij was de eerste Nederlandse 

affichekunstenaar die economische affiches maakte. Zijn eerste commerciële affiche maakte 

hij in 1896. Hij wordt dan ook wel de pionier van het Nederlandse affiche genoemd. Johann 

Georg van Caspel heeft een gevarieerd oeuvre nagelaten. Hij was schilder, architect en hij 

ontwierp affiches. Zijn grafische werk is bijna volledig tot stand gekomen in de periode 

1896-1902. Deze werkperiode wordt in figuur 4.1 (p. 13) in beeld gebracht, samen met het 

leven van Van Caspel en die van de kunstenaars die centraal staan in dit onderzoek. 

Nederlandse tijdgenoten waren wel bezig met het maken van affiches maar deze werken 

kunnen als reclame niet echt geslaagd worden genoemd. Van Caspel hoorde, samen met Jan 

Rinke (1863-1922) en Jacques Zon (1892-1932), bij een select groepje wat meer 

                                                 

16 D. Dooijes en P. Brattinga, A history of the Dutch poster 1890-1960, Amsterdam 1968, pp. 9-14 
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commercieel was ingesteld. Zij overtuigden hun opdrachtgevers met rake affiches in felle 

kleuren en met duidelijke voorstellingen. Deze affiches geven een duidelijk en boeiend beeld 

van de artistieke, culturele en economische ontwikkeling van de jaren ’90 uit de negentiende 

eeuw17.  

 

 

                                                 

17 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 5 
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Hoofdstuk 4 
Biografie Johann Georg van Caspel 1870-1928 

 

Johann Georg van Caspel werd geboren op 24 maart 1870 als zesde kind van de 

Amsterdamse sigarenfabrikant David van Caspel en zijn vrouw Carolina Kramer. In 1884 

kreeg Van Caspel zijn eerste tekenlessen in een tekenklasje bij Maurits van der Valk (1857-

1935). Hoewel hij van zijn ouders rechten moest gaan studeren, ging hij op zijn negentiende 

naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hier kreeg hij les van August 

Allebé (1838-1927) in tekenen, schilderen en boetseren. Van Caspel was lid van Arti et 

Amicitiae in Amsterdam en in 1891 won hij de door de kunstenaarsvereniging ingestelde 

Willink Collenprijs, een prijs voor jonge kunstenaars.  

In 1895 verliet hij de academie en kwam terecht in het atelier van zijn eerste leermeester 

Maurits van der Valk. Hier legde hij zich toe op het schilderen van figuren en portretten. Het 

schilderen van grote figuren bracht hem dicht bij het decoratieve schilderen. Zo ontstond 

zijn carrière als interieurschilder, -ontwerper. De directeur van de Koninklijke 

Stoomsteendrukkerij Amand, C.J. Schuver (1868-1924) zag zijn werk en was meteen onder 

de indruk. Hij bood Van Caspel aan in zijn drukkerij te komen werken.  

 

Zijn eerste affiche, voor de fietsfabriek De Hinde, was meteen een succes. Het bleek een zeer 

effectieve manier van reclame maken en het affiche werd al gauw hét voorbeeld van de 

Nederlandse affichekunst18. In 1896 werd Van Caspel internationaal en nationaal bekend 

doordat zijn werk was ingezonden naar een internationale affichetentoonstelling in Reims 

(Frankrijk). Een jaar later kreeg zijn werk nog meer bekendheid doordat het werd 

tentoongesteld op de Internationale Tentoonstelling van Reclamemiddelen  in het Paleis voor 

Volksvlijt in Amsterdam19. 

Vanaf 1897 was Van Caspel artistiek directeur van de drukkerij, die sinds 1894 

Steendrukkerij voorheen Amand heette. Hij maakte er affiches voor verschillende bedrijven 

zoals Van Houtens Cacao en Chocolade, Ivens’ Photo Materialen en de Hollandse Revue. 

Daarnaast ontwierp hij ook advertenties, kerstkaarten, kalenders, briefkaarten en 

catalogusomslagen. In 1903 kwam er een eind aan de werkzaamheden van Van Caspel voor 

de drukkerij en vertrok hij naar Laren. Hier werd hij ook als architect werkzaam. In totaal 

heeft hij in Laren en Blaricum ruim 30 woningen, landhuizen en ateliers ontworpen20.  

Van Caspel was een man die weinig exposeerde en niet veel in de publiciteit trad. Hij was 

een nauwgezette schilder met gevoel voor het stilleven, kleurgebruik en techniek belangrijk 

vond21. Een voorbeeld hiervan is Naaktfiguur. (afb. 25) 

Zijn tijd in Laren vulde hij niet alleen met het ontwerpen van huizen maar hij maakte ook 

schilderijen, voornamelijk stillevens, bloemen en portretten. Deze werken waren vaak in 

opdracht gemaakt en waren daardoor niet veel op tentoonstellingen te zien. Toch 

                                                 

18 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 12 
19

 P. van Dam, ‘Tijdelijke tentoonstelling. Johann Georg van Caspel (1870-1928): grafisch ontwerper, schilder en 

architect’, Amsterdam 1990 

20 P. van Dam, ‘Tijdelijke tentoonstelling. Johann Georg van Caspel (1870-1928): grafisch ontwerper, schilder en 

architect’, Amsterdam 1990 

21 R.W.P. De Vries Jr., Uitnoodiging. J.G. Van Caspel, Amsterdam 1929 
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exposeerde hij jaarlijks in het Hamdorff in Laren en viel zijn werk op door de goed verzorgde 

techniek en de fijne kleur22.  

De 34 affiches die van Van Caspel maakte in de periode 1896-1902 variëren enorm in stijl. 

Er zijn zeer sobere affiches bij maar ook zeer decoratieve met veel details en decoraties23.  

Van Caspel was een beroemde en gerespecteerd affiche ontwerper. Hij was de eerste 

kunstenaar die inzag dat een poster allereerst een manier om te adverteren is, maar dat die 

ook aan hoge esthetische eisen moest voldoen24. 

Van Caspel was getrouwd met Geertruid Maria Henneveld (1866-1933) met wie hij geen 

kinderen had. Van 1923 tot 1926 verbleef hij in Brussel en op 4 juli 1928 overleed hij in 

Laren25.  

                                                 

22 R.W.P. De Vries Jr., Uitnoodiging. J.G. Van Caspel, Amsterdam 1929 
23 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 20 

24 idem, p. 30 

25 idem, p. 24 
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Hoofdstuk 5 
De stijl van Johann Georg van Caspel 

 

Het oeuvre van Het oeuvre van Het oeuvre van Het oeuvre van Johann vJohann vJohann vJohann van Caspelan Caspelan Caspelan Caspel    

Het affiche oeuvre van Van Csapel, bestaande uit 34 werken26, kwam geheel tijdens zijn 

loopbaan bij de Koninklijke Stoomsteendrukkerij Amand tot stand. De stijl die hij voor deze 

affiches gebruikte is zeer uiteenlopend. Maar onder deze affiches zijn vijf categorieën te 

onderscheiden. Namelijk de werken die heel eenvoudig en sober zijn (Ivens & Co. 

Fotomaterialen). Dit zijn affiches met strakke, harde lijnen, felle kleuren, personen op de 

voorgrond en grote vlakken. De tweede categorie bestaat uit heel decoratieve en 

gedetailleerde affiches (Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase Banden ). Ten derde zijn 

sommige affiches duidelijk geïnspireerd op de Jugendstil (Nieuwsblad voor het Noorden). Als 

vierde zijn er heel schilderachtige affiches (W. Hoogstraaten & Co. Fijne groenten, 

Huishoudgroenten Soepen en Sausen ). En als laatste zijn er de affiches waarin de tekst en 

afbeelding een heel bont en druk geheel vormen (Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij 

voorheen J. Selten ).  

Tabel 5.1 is een overzicht waarin alle 34 affiches27 zijn ondergebracht in een categorie. 

Hieruit blijkt dat Van Caspel voornamelijk affiches maakte in de categorieën Decoratieve 

affiches en Jugendstil affiches. Na deze tabel wordt er per categorie een voorbeeld 

toegelicht.  

 

Categorie Affiche28 

A: Eenvoudige affiches 1, 2, 17, 19, 20, 21, 27, 31 

B: Decoratieve affiches 3, 8-11, 13, 15, 29, 32, 33 

C: Jugendstil affiches 4-7, 14, 18, 22, 26, 28, 30 

D: Schilderachtige affiches 16, 23-25, 34 

E: Gecombineerde affiches 12 

 

Tabel 5.1: Categorisering affiches Van Caspel uit periode 1896-1902. 

 

Categorie A: Categorie A: Categorie A: Categorie A: Ivens & Co FotoIvens & Co FotoIvens & Co FotoIvens & Co Foto----artikelenartikelenartikelenartikelen    

Het affiche voor Ivens & Co Foto-artikelen (afb. 1) uit 1899 past in de eerste categorie 

affiches die Van Caspel maakte. Het is stilistisch een heel strak ontwerp met drie opvallende 

kleuren, strakke lijnen en weinig details. Hij gebruikte voor dit affiche een liggend formaat. 

De afbeelding bestaat enkel uit een dame die door de lens van een harmonicacamera kijkt. 

Ze draagt haar, haar in een knot op haar hoofd en een jurk met een patroon erin. Zowel de 

golven in het haar als de vouwen in de jurk zijn slechts met een paar lijnen weergegeven. 

Verder is de dame op een geel vlak geplaatst en is zij de enige figuur in de afbeelding. Van 

Caspel heeft geen horizon en achtergrond getekend waardoor het een heel plat maar 

                                                 

26 Dit blijkt uit het overzicht in Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) wat P. Van Dam maakte in 

1990.  

27 In de bijlage Afbeeldingen bevinden zich alle affiches met nummer en titel, deze corresponderen met de 

nummers in tabel 5.1, dit zijn pp. 62-64.  

28 idem 
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duidelijk plaatje wordt. In één oogopslag is duidelijk wat het product is waar reclame voor 

wordt gemaakt. Dit werk is een voorbeeld van een goed commercieel affiche.  

Categorie B: Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase bandenCategorie B: Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase bandenCategorie B: Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase bandenCategorie B: Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase banden 

In tegenstelling tot de strakke affiches uit de eerste categorie zijn de affiches uit de tweede 

categorie heel druk en zijn er veel details uitgewerkt. Het affiche voor Patee Rijwielen met 

ondoordringbare Chase banden (afb. 2), wat Van Caspel maakte in 1897, hoort in deze 

categorie thuis. In dit affiche zijn veel meer kleuren gebruikt dan in het affiche voor Ivens & 

Co. Er zijn drie figuren afgebeeld, twee jongens die een band op een fiets zetten en een man 

die op de achtergrond een sigaret rookt. De jongens op de voorgrond zijn redelijk 

gedetailleerd uitgewerkt. Ze hebben lachrimpels, blosjes op de wangen en hun kleren 

hebben plooien. Dit geldt ook voor de man op de achtergrond. Daarnaast zijn het grasveld 

en de bloemenweide geen grote gekleurde vlakken maar deze zijn gedetailleerd uitgewerkt. 

Van Caspel heeft hier diepte gemaakt door achter het grasveld een bloemenveld te plaatsen 

en een liggende man achter de twee jongens te plaatsen. Verder staat er meer tekst op dit 

affiche, dan op het affiche voor Ivens & Co., en heeft Van Caspel een kader om de tekst en 

afbeelding gemaakt om het idee van een doorkijkje te creëren. Dit kader zorgt er ook voor 

dat de tekst en afbeelding één geheel worden. Een andere tegenstelling met het affiche voor 

Ivens & Co. is dat Van Caspel hier koos voor een staand formaat in plaat van een liggend. 

Ondanks het feit dat er op dit affiche veel te zien is, is ook bij dit werk in één oogopslag te 

zien voor welk product reclame wordt gemaakt. 

 

Categorie C: Nieuwsblad van het NoordenCategorie C: Nieuwsblad van het NoordenCategorie C: Nieuwsblad van het NoordenCategorie C: Nieuwsblad van het Noorden    

De affiches in deze categorie hebben meerdere kenmerken van de Jugendstil in zich zoals 

deze omschreven staan in hoofdstuk 2. Het affiche voor het Nieuwsblad van het Noorden 

(afb. 3) is hiervan een goed voorbeeld. Van Caspel heeft gebruik gemaakt van typische 

florale motieven en de zweepslag lijn. Het affiche is druk gedecoreerd en er zijn zeven 

verschillende kleuren gebruikt. Van Caspel heeft een staand affiche gemaakt waarop hij een 

dame heeft afgebeeld die het Nieuwsblad van het Noorden aan het lezen is. Zij zit in een 

schommelstoel en draagt een eigentijdse jurk met een bloemenprint erop. De randen van het 

affiche zijn versierd met een bijzondere decoratie. Hij gebruikte hier de knoppen van de 

elektriciteitspalen en de elektriciteitskabels om de randen te versieren. Een gedeelte van de 

tekst is in dit affiche geïntegreerd in de afbeelding door het in een boog boven de dame te 

plaatsen. De rest is onder het affiche geplaatst. In de achtergrond heeft Van Caspel een 

cirkel getekend met daarin het stadswapen van Groningen en het wapen van de provincie 

Groningen. De cirkel is ook hier weer gedecoreerd met de knoppen van de 

elektriciteitspalen. Vanuit deze knoppen lopen elektriciteitskabels naar de knoppen in de 

randversiering. Op die manier zorgen deze lijnen voor diepte in de afbeelding.  

Ondanks de vele decoraties in dit affiche, is in één oogopslag te zien welk product er wordt 

aangeprijsd.  

 

Categorie D: Categorie D: Categorie D: Categorie D: W. HW. HW. HW. Hoogstraaten & Co. Fijneoogstraaten & Co. Fijneoogstraaten & Co. Fijneoogstraaten & Co. Fijne    groenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausengroenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausengroenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausengroenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausen    

Van Caspel maakte in 1899 drie affiches voor W. Hoogstraaten & Co. Fijne groenten, 

Huishoudgroenten Soepen en Sausen (afb. 5, 17, 18). Deze affiches kenmerken zich door de 

schilderachtige stijl die Van Caspel hanteerde. De afbeeldingen die hij maakte om de 
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groenten van dit bedrijf aan te prijzen zijn eenvoudig maar lijken meer op schilderijen dan 

op affiches. Het is net of hij een schilderij heeft afgedrukt en daar de tekst boven en onder 

heeft geplaatst. 

Een van deze drie affiches zal hier besproken worden. Dit is het affiche waarin bonen worden 

geplukt (afb. 5). Dit affiche is anders dan de andere affiches die Van Caspel maakte voor 

Hoogstraaten. Hij kiest voor een staand formaat en gebruikt zeer veel verschillende kleuren. 

De afbeelding is in het midden gecentreerd met daar omheen een versiering waarin de tekst 

verwerkt is. Deze versiering is in de andere twee affiches voor dit bedrijf niet terug te 

vinden.  

Op de afbeelding staan een aantal mensen die bonen aan het plukken zijn. Voorop staat een 

dame met een gele hoed en een mand in haar arm. In dit werk is diepte gecreëerd door een 

horizon te maken waarin het land verdwijnt en op die horizon heeft Van Caspel een boerderij 

geplaatst. Dit tafereel is net als de andere affiches voor Hoogstraaten erg schilderachtig 

weergegeven. De tekst daarentegen is wel erg strak getekend en bestaat uit grote, leesbare 

letters. De versiering rondom de afbeelding is geïnspireerd op de Jugendstil, net als in het 

affiche voor het Nieuwsblad voor het Noorden. Maar in dit werk heeft Van Caspel, in 

tegenstelling tot in het affiche voor Nieuwsblad van het Noorden, gekozen voor florale 

motieven, hier zijn de bladeren en bonen van de planten uit de afbeelding in de versiering 

opgenomen.  

In de andere twee affiches voor Hoogstraaten is de randdecoratie weggelaten. Daardoor zijn 

de werken veel soberder geworden en hebben ze nog meer weg van een schilderij. Ook zijn 

deze werken niet geïnspireerd op de Jugendstil. De reden hiervoor is onbekend, maar het 

kan bijvoorbeeld zijn dat de opdrachtgever de drukke randversiering niet mooi vond en dat 

deze daarom in de andere werken niet meer terug komt.  

In alle affiches voor dit bedrijf is de tekst erg belangrijk, zonder die toevoeging is niet in één 

oogopslag duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt. De afbeelding is niet opvallend 

genoeg. Van Caspel heeft voor dit bedrijf esthetische affiches gemaakt en geen bruikbare 

commerciële affiches.  

    

Categorie E: Categorie E: Categorie E: Categorie E: Nederlandse GasgloeilichtNederlandse GasgloeilichtNederlandse GasgloeilichtNederlandse Gasgloeilicht    Maatschappij voorheen J. SeltenMaatschappij voorheen J. SeltenMaatschappij voorheen J. SeltenMaatschappij voorheen J. Selten    

Het affiche voor de Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij voorheen J. Selten (afb. 6) wat 

Van Caspel in 1897 maakte, heeft als kenmerk dat de tekst en de gedetailleerde afbeelding 

samen een zeer druk en bont geheel vormen.  

Van Caspel heeft voor een staand formaat gekozen en hij gebruikte in dit werk vijf kleuren. 

Op de afbeelding zien wij een dame die met haar handen een lamp aan doet. De lamp hangt 

boven haar hoofd en geeft licht. De dame staat rechtop en heeft achter zich twee enorme 

vleugels die een groot gedeelte van het affiche in beslag nemen. Achter deze vleugels heeft 

Van Caspel in een ovaal een decoratie aangebracht. Deze decoratie en de haardracht van de 

dame zijn op de Jugendstil geïnspireerd. In de jurk van de dame is het wapen van de fabriek 

verwerkt. Dit alles bij elkaar is al een bont geheel maar door de grote hoeveelheid tekst 

wordt de afbeelding nog drukker. Zowel boven als onder de afbeelding is tekst gedrukt. 

Ondanks deze drukke toestand wordt wel meteen duidelijk waar reclame voor wordt 

gemaakt. Ondanks de grote hoeveelheid tekst, die de opdrachtgever op het affiche wilde 
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hebben29, heeft Van Caspel een treffend reclamedrukwerk weten te maken door de kern van 

de afbeelding, de dame en de lamp, eenvoudig te houden.  

 

Jugendstil iJugendstil iJugendstil iJugendstil in n n n het oeuvre het oeuvre het oeuvre het oeuvre van van van van Johann vJohann vJohann vJohann van Caspelan Caspelan Caspelan Caspel    

De verschillende categorieën die hierboven besproken zijn bevinden zich door het gehele 

oeuvre van Van Caspel heen. Dit blijkt wanneer alle affiches van Van Caspel naast elkaar 

worden gelegd (pp. 61-63). Alle affiches zijn onder te brengen in een van deze categorieën, 

zoals tabel 5.1 laat zien.  

Deze categorieën representeren ieder een bepaalde stijl die Van Caspel op een bepaald 

moment in zijn oeuvre gebruikte. Om inzichtelijk te maken in welk jaar Van Caspel in welke 

categorie werkte is tabel 5.2 hier opgenomen. 

 

JaartallenJaartallenJaartallenJaartallen    1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Totaal 

Categorie Categorie Categorie Categorie             

A: Eenvoudige affiches 1, 2 - - 17, 19-21 27, 31 - - 8 

B: Decoratieve affiches 3 8-11, 13 15 - 29, 32 33 - 10 

C: Jugendstil affiches - 4-7 14 18, 22, 26 28, 30 - - 10 

D: Schilderachtige 

affiches 

- - 16 23-25 - - 34 5 

E: Gecombineerde 

affiches 

- 12 - - - - - 1 

Totaal 3 10 3 10 6 1 1 34 

 

Tabel 5.2: Werkperiode Van Caspel samengebracht met de stijlcategorieën.  

 

Uit tabel 5.2 valt af te lezen dat Van Caspel in 1897 en in 1899 tien affiches maakte en dat 

hij tien affiches maakte in de categorieën B en C. Van Caspel maakte in deze twee jaren 20 

van de 34 affiches die hij zou maken. Verder kan uit deze tabel opgemaakt worden dat dit 

voornamelijk decoratieve affiches zijn en affiches die zijn geïnspireerd op de Jugendstil. Dit 

is interessant omdat onderzocht zal worden of Van Caspel door de Jugendstilwerken van 

Mucha en Livemont is geïnspireerd.  

 

                                                 

29 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 21 
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In hoofdstuk 2 is de Jugendstil gedefinieerd. De Jugendstilkenmerken, die daar zijn 

omschreven, zijn terug te vinden in Van Caspel’s werk. Dit is zichtbaar in tabel 5.3. Deze 

maakt duidelijk in welke categorieën Van Caspel deze kenmerken gebruikt heeft.  

 

Categorie Categorie Categorie Categorie     A B C D E 

KeKeKeKenmerken nmerken nmerken nmerken          

Zweepslaglijn + o ++ o + 

Florale motieven o + ++ + + 

Diermotieven o o ++ o + 

Beweging o + ++ o o 

Decoratie in 

afbeelding 

+ + ++ o ++ 

Randdecoratie o + ++ + o 

Exotische sfeer o o ++ o + 

 

Tabel 5.3: Jugendstilkenmerken in de categorieën van de affiches van Johann Georg van Caspel 

Legenda: o = kenmerk niet aanwezig, + = kenmerk wel aanwezig, ++ = kenmerk heel uitvoerig aanwezig 

 

Wat op valt aan tabel 5.3 is dat in alle categorieën de Jugendstilkenmerken voor komen. Ook 

valt af te lezen dat in categorie C (Jugendstilaffiches) alle Jugendstilkenmerken voorkomen. 

In de andere categorieën komen deze kenmerken ook voor maar niet heel uitvoerig. Verder 

is opmerkelijk dat de florale motieven en de randdecoratie in vier van de vijf categorieën 

voorkomen. Wat verder op valt is dat de affiches in de categorieën B (decoratieve affiches) en 

E (gecombineerde affiches) veel meer kenmerken hebben dan de affiches in de andere 

categorieën. Dat komt doordat zowel de decoratieve affiches als de gecombineerde affiches 

heel druk zijn, veel details in zich hebben en veel verschillende onderdelen bezitten. Van 

Caspel kon in deze affiches veel kenmerken kwijt omdat er veel verschillende onderdelen in 

zitten. En hij kon ervoor kiezen niet alle onderdelen van een Jugendstilkenmerk te voorzien. 

 

Een nog beter inzicht in het oeuvre van Van Caspel ontstaat als de tabellen 5.2 en 5.3 

worden gecombineerd. Tabel 5.4 is een combinatie van bovenstaande tabellen.  

 

JaartallenJaartallenJaartallenJaartallen    1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

Kenmerken Kenmerken Kenmerken Kenmerken            

Zweepslaglijn n j j j j n n 

Florale motieven n j j j j n n 

Diermotieven n j n j j n n 

Beweging n j j j j n n 

Decoratie in afbeelding n j j j j n n 

Randdecoratie n j j j j n n 

Exotische sfeer n j j j j n n 

 

Tabel 5.4: Tabellen 5.2 en 5.3 bij elkaar gevoegd 

Legenda: j = ja, kenmerk is aanwezig, n = nee, kenmerk is niet aanwezig 
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Tabel 5.4 laat zien in welke jaren Van Caspel welke Jugendstilkenmerken gebruikte. Uit deze 

tabel blijkt dat hij in de periode van 1897 tot en met 1900 kenmerken van de Jugendstil 

gebruikte. In deze jaren gebruikte hij bijna alle kenmerken. Er komen alleen geen 

diermotieven voor in 1898.  

Wat op valt is dat er zowel in het eerste jaar als in de laatste twee jaren geen 

Jugendstilkenmerken voorkomen. Van Caspel maakte in deze jaren maar vijf affiches (zie 

tabel 5.2) en deze hebben dus geen Jugendstilkenmerken in zich. Deze affiches zitten in de 

categorieën A (eenvoudige affiches), B (decoratieve affiches) en D (samengestelde affiches). 

In deze categorieën zitten wel affiches met Jugendstilkenmerken (zie tabel 5.3) maar niet uit 

deze drie jaren.  

 

Conclusie uit tabellenConclusie uit tabellenConclusie uit tabellenConclusie uit tabellen    

Uit bovenstaande tabellen blijkt dus dat er binnen het oeuvre van Johann Georg van Caspel 

geen vaste stijl te herkennen is. Uit tabel 5.1 blijkt dat er vijf categorieën te onderscheiden 

zijn in het werk van Van Caspel. Tabel 5.2 laat zien dat Van Caspel het meest productief was 

in 1897 en 1899 en dat hij toen voornamelijk decoratieve affiches en Jugendstilaffiches 

maakte. Tabel 5.3 maakt inzichtelijk dat er in alle categorieën Jugendstilkenmerken zitten. 

Toch zitten er niet in alle affiches Jugendstilkenmerken. In categorie D bijvoorbeeld zitten 

vijf schilderachtige affiches waarvan twee Jugendstilkenmerken in zich hebben. Die 

kenmerken zijn opgenomen in de tabel. Zo komen deze kenmerken dus in tabel 5.3 terecht. 

Dat blijkt ook nog eens uit tabel 5.4 want hieruit blijkt dat in 1896, 1901 en 1902 geen 

Jugendstilkenmerken voorkomen. Van Caspel maakte in deze jaren 5 affiches die geen 

Jugendstilkenmerken in zich hebben.  

In hoofdstuk 5 wordt het werk van Van Caspel vergeleken met dat van Jules Chéret, 

Alphonse Mucha en Privat Livemont, door wie hij mogelijk geïnspireerd is en waarvan 

beweerd wordt, door Van Dam en het Amsterdams Historisch Museum30, dat de resultaten 

uit tabellen 5.3 en 5.4 daaruit voortkomen. In de conclusie die volgt zal gesteld worden of 

Van Caspel inderdaad door deze kunstenaars is geïnspireerd.  

 

 

                                                 

30 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 24 en Persbericht 

Amsterdams Historisch Museum, ‘Affiches van Johann Georg van Caspel (1870-1928)’, Amsterdam 12 juni-30 

september 1990  
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Hoofdstuk 5.1. 
Jules Chéret (1836-1932) 

 

Een van de drie kunstenaars die Van Dam dus noemt als inspiratiebron van Van Caspel is de 

Franse kunstenaar Jules Chéret. Zijn affiches zijn heel levendig. Zijn werk kenmerkt zich door 

dansende vrouwen met grote kleurrijke jurken. Chéret zou een inspiratiebron kunnen zijn 

geweest voor het werk van Van Caspel. Omdat zijn oeuvre al volledig was afgrond toen Van 

Caspel zijn eerste affiche maakte (zie figuur 4.1). Hoewel de Fransman veel uitbundiger te 

werk ging in zijn manier van jurken, haar en beweging weergeven dan is terug te zien in het 

oeuvre Van Caspel.  

 

Jules Chéret werd geboren in Parijs in 1836 (zie figuur 4.1) als zoon van een typograaf. Al 

jong ging hij werken in een drukkerij waar hij uitnodigingen en voorbladen voor bladmuziek 

ontwierp. Hij was erg geïnteresseerd in het werk van Antoine Watteau (1684-1721). Eens in 

de week ging hij naar de nationale tekenschool waar hij les kreeg van Horace Lecoq de 

Boisbaudran (1802-1897), docent van Auguste Rodin (1840-1917) en Pierre Puvis de 

Chavannes (1824-1898).  

In 1854 vertrok Chéret naar Londen. Hij kwam hier nauwelijks aan het werk maar maakte 

kennis met het werk van William Turner (1775-1851) waar hij diep van onder de indruk was. 

Eenmaal terug in Frankrijk ontwierp hij een succesvol affiche voor Offenbach’s Orphee aux 

Enfers. En ook de parfumeur Rimmel zag zijn talent. Hij was de sponsor voor Chéret’s eigen 

bedrijf. Chéret haalde nieuwe materialen en benodigdheden uit Groot Brittannië en werd de 

eerste afficheontwerper die in kleur werkte. Zijn eerste affiche maakte hij in 1866 (zie figuur 

4.1)31, dertig jaar voordat Georg van Caspel zijn eerste affiche maakte. Chéret’s succes was 

enorm en de Parijzenaren hielden van zijn werk. Iedere week maakte hij weer wat nieuws. 

Reclame voor Palais des Glaces, voor de auto of Pastels Giraudels.  

Maar in 1881 verkocht Chéret zijn bedrijf en ging hij steeds minder affiches maken. Een van 

zijn laatste ontwerpen was een affiche voor Benzo Motor.  

Er wordt wel gedacht dat het kleurgebruik van Chéret in zijn affiches was gelimiteerd aan de 

vier mogelijkheden van de lithografie, zwart, geel, blauw en rood. Maar zijn kleurgebruik 

was uniek. Hij was zeer gefascineerd door kleur en de kleuren die ontstonden door het 

gebruik van kunstlicht en hij ontdekte dat het licht van een gaslamp groen en blauw was en 

niet grijs of bruin. In al zijn werken gebruikte Chéret strijklicht en geen zonlicht32.  

Toen Chéret zijn eerste affiche maakte was de Art Nouveau nog niet ontwikkeld en daarom 

behoort zijn werk ook niet tot deze stijl. De beweging en levendigheid van zijn werken komt 

uit de achttiende eeuw. Hij grijpt terug naar de Rococo, en hij volgde de onderwerpen van 

François Boucher (1703-1770) en Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) zoals mythologische 

scènes. Hij wilde dat zijn kunst tot vermaak leidde33.  

 

De eerste twee affiches die hier naast elkaar worden gelegd zijn het affiche van Chéret wat 

hij in 1895 maakte voor Saxoleine (afb. 19) en het affiche van Van Caspel voor de 

                                                 

31 Zonder auteur, Jules Cheret, Londen 1964, ongepagineerd 

32  idem 

33 idem  
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Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij (afb. 6) uit 1897. Het werk van Chéret kenmerkt zich 

door uitbundigheid. Niet alleen zijn affiches voor theatervoorstellingen, dansvoorstellingen 

of bals laten mooie dansende, vrolijke dames zien maar ook op een affiche voor zoiets 

‘saai’s’ als petroleumlampen of keelpastilles zette hij een mooie, uitbundige dame neer. Zo 

is er op dit affiche voor Saxoleine ook een dame die het product aanprijst. Zij staat centraal 

samen met een lamp die ze aansteekt. Wat opvalt, is dat er verder geen details of 

achtergrond zijn uitgewerkt. Chéret gebruikt hier een heel schilderachtige stijl die in zijn 

gehele oeuvre terug is te vinden. In zijn werken lijken de penseelstreken te onderscheiden. 

Vooral de achtergrond, de jurk en het haar van de dame zijn op deze manier weergegeven. 

Deze manier van tekenen zorgt ervoor dat er beweging in het werk ontstaat.  

Chéret heeft een groot, goed leesbaar lettertype genomen. Dit terwijl de afbeelding op 

zichzelf al alles zegt. Dit affiche is een goed reclamemiddel omdat meteen duidelijk wordt 

voor welk product reclame wordt gemaakt.  

 

Ook het werk van Van Caspel, met een vergelijkbaar onderwerp, is een goed reclameaffiche. 

In één oogopslag wordt duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt. Toch is dit affiche 

duidelijk anders dan het werk van Chéret. Dat affiche ademt beweging en speelsheid terwijl 

Van Caspel’s affiche stilgezet lijkt. Door de strakke omlijning, het kader en het feit dat er 

helemaal geen suggestie van beweging in dit werk zit oogt dit werk stijf.  

Van Caspel heeft voor een staand formaat gekozen en hij gebruikt in dit werk vijf kleuren. 

Op de afbeelding staat een dame die een lamp aan doet. De lamp hangt boven haar hoofd en 

geeft licht. De dame heeft achter zich twee enorme vleugels die een groot gedeelte van het 

affiche in beslag nemen. Achter deze vleugels is in een ovaal een decoratie aangebracht. 

Deze decoratie en de haardracht van de dame zijn op de Jugendstil geïnspireerd. In de jurk 

van de dame is het wapen van de fabriek verwerkt. Dit alles bij elkaar is al een bont geheel 

maar door de grote hoeveelheid tekst wordt de afbeelding nog drukker. Zowel boven als 

onder het plaatje is tekst gedrukt. Ondanks deze drukke toestand wordt wel meteen 

duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt. En hoewel er een grote hoeveelheid tekst is 

aangebracht, die er voor de opdrachtgever op moest komen te staan, heeft Van Caspel een 

treffend affiche weten te maken door de kern van de afbeelding, de dame en de lamp, 

eenvoudig te houden.  

 

De kunstenaars hebben twee heel verschillende affiches gemaakt en dat maakt het 

vergelijken lastig. Hoewel het onderwerp overeenkomt zijn de uitvoeringen totaal anders. 

Chéret heeft dit affiche terug gebracht tot de essentie. Meteen wordt duidelijk voor welk 

product reclame wordt gemaakt. De eenvoudige weergave van het onderwerp doet al het 

werk, de tekst is bijna niet meer nodig. Ook had hij geen versieringen of details nodig, dat 

maakt dit een sober affiche. Dit in tegenstelling tot het werk van Van Caspel waar heel veel 

op te zien is. Veel versieringen en details maar ook veel tekst maken dit affiche tot een druk 

geheel. Toch heeft, in tegenstelling tot het affiche van Chéret en ondanks alle details, dit 

werk een stijve uitstraling. Het swingt niet zoals het affiche van Chéret. Maar ondanks dit 

alles wordt ook hier meteen duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt. Dit is de enige 

overeenkomst tussen de twee besproken affiches en uit deze vergelijking valt dan ook te 

concluderen dat Van Caspel niet is geïnspireerd door het werk van Chéret.  
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Een tweede vergelijking kan gemaakt worden tussen twee sigarettenreclames. Chéret maakte 

in 1889 een affiche voor Job (afb. 20) en Van Caspel maakte tien jaar later ook een affiche 

voor sigaretten (afb. 21). Op het affiche van Chéret staat weer een enkele vrouw, van 

achteren afgebeeld. Ze draagt een grote geel met wit gestreepte jurk en ze rookt een sigaret. 

Er is geen achtergrond getekend en Chéret heeft maar vier kleuren gebruikt. In dit affiche 

gaat het om de activiteit van de dame. Chéret heeft weinig details uitgewerkt en daardoor is 

het eigenlijk een heel sober affiche. Maar een affiche waaruit meteen duidelijk wordt voor 

welk product reclame wordt gemaakt.  

Ook het werk van Van Caspel is een treffend en goed commercieel affiche, al is het totaal 

anders dan het werk van Chéret. Ook in dit werk gaat het om de activiteit van de dame. Maar 

Van Caspel heeft hier nog een dimensie aan toegevoegd. Naast de rokende dame is een 

soldaat34 afgebeeld die de vrije hand van de dame kust. Van Caspel associeert het roken van 

dit sigarettenmerk met iets aangenaams. Het zou kunnen gaan om de verleidelijkheid van 

het roken van een sigaret, de aantrekkingskracht van de sigaret. Of hij maakt een 

vergelijking tussen haar zachte hand en de zachtheid van dit merk. Afgezien van deze twee 

personen is er niets op de afbeelding te zien. Geen achtergrond, geen diepte of tekst. Dit 

affiche werd gedrukt met de bedoeling daar later stroken met tekst aan te plakken35. Het is 

een heel strak ontwerp, met weinig details en een duidelijk kader. Er zijn vier kleuren 

gebruikt.  

 

Beide kunstenaars hebben in deze affiches de afbeelding terug gebracht tot de essentie. 

Geen details, tierlantijnen en versieringen maar een affiche wat in één oogopslag duidelijk 

maakt welk product er aangeprijsd wordt. Dit product wordt tevens door beide kunstenaars 

als iets aangenaams gepresenteerd. Ze hebben een mooie rokende vrouw afgebeeld die de 

beschouwer moet verleiden dit product te kopen. Maar meer overeenkomsten zijn er niet. De 

stijl is totaal anders. Waar Chéret dynamiek en grootse jurken laat zien, laat Van Caspel een 

keurig aangeklede maar stijve dame zien. Het ontwerp van Van Caspel is ook veel strakker 

dan dat van Chéret. Zwarte omlijningen, personages op de voorgrond, grote vlakken en 

weinig verschillende kleuren. Hij heeft dit echt ontworpen om gedrukt te worden terwijl het 

affiche van Chéret heel schilderachtig blijft waar je de penseelstreken bijna nog kunt zien 

staan. Het heeft meer weg van een aquarel dan van een drukwerk.  

Beide kunstenaars hebben in dit affiche geen gebruik gemaakt van Jugendstilaspecten. In het 

geval van Chéret is dat eenvoudig te verklaren. In 1889 was er nog geen sprake van de 

Jugendstil. Deze stijl was toen nog niet ontwikkeld. De traditie waarin Chéret werkte was die 

van Fragonard en Boucher.  

Waarom Van Caspel geen Jugendstilaspecten gebruikte is moeilijker te verklaren. Dit affiche 

past in de eerste categorie van eenvoudige affiches (zie tabel 5.1). Deze werken zijn 

functioneel en dienen een doel, het zijn geen kunstwerken. Het kan zo zijn geweest dat hij 

aan de eisen van de opdrachtgever moest voldoen en daarom tot dit eindresultaat is 

gekomen. Het oeuvre van Van Caspel is in stijl zeer uiteenlopend en dat wordt door dit 

affiche nogmaals bevestigd.  

Ook uit bovenstaande vergelijking valt te concluderen dat Van Caspel niet in stijl is 

geïnspireerd door Chéret maar wel in de manier waarop een product aangeprijst diende te 

                                                 

34 P. van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 1990, p. 20 
35 idem, p. 20 
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worden. Even als in het affiche voor Ivens & Co heeft Van Caspel een affiche gemaakt zonder 

achtergrond en alleen de essentie laten staan, precies zoals Chéret dat deed. Maar in stijl 

zijn geen overeenkomsten te vinden.  
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Hoofdstuk 5.2. 
Alphonse Mucha (1860-1939) 

 

Een tweede kunstenaar door wie Van Caspel geïnspireerd zou zijn is de Tsjechische 

kunstenaar Alphonse Mucha. Mucha werd geboren in 1860 in Tsjechië. In 1887 vertrok hij 

naar Parijs en in 1894 brak hij hier door als affichekunstenaar toen hij een affiche ontwierp 

voor het toneelstuk Gismonde waarin Sarah Bernhardt de hoofdrol speelde. Vanaf toen 

maakte hij vele affiches voor deze actrice. Naast affiches maakte hij ook tijdschriftcovers, 

boekillustraties, meubels en juwelen. Vanaf 1903 ging hij zich echter toeleggen op grote 

decoratieve schilderijen. In 1910 keerde Mucha terug naar zijn geboorteland en daar bleef 

hij werken tot zijn dood in 1939.36 Deze laatste jaren van zijn leven wijdde hij aan een serie 

monumentale werken over de historie van het Slavische volk, het Slavisch Epos. Mucha 

werkte achttien jaar aan de schilderijen die de belangrijkste gebeurtenissen uit de Slavische 

geschiedenis weergeven.37 

 

Twee jaar na de doorbraak van Mucha in Parijs maakt Van Caspel zijn eerste affiche (1896) 

(zie figuur 4.1) en vijf jaar later (1899), toen Mucha al wereldberoemd was, maakt Van 

Caspel het affiche Phryne. (afb. 4). Dit ontwerp is duidelijk geïnspireerd op het werk van 

Mucha.  

Van Caspel heeft een staande vrouw afgebeeld die een groene, doorschijnende jurk draagt. 

Deze jurk is meer een lap stof die om haar heen is gedrapeerd en om haar middel met een 

sieraad bijeen wordt gehouden. Het is een klassieke draperie, die in het werk van Mucha 

vaker voorkomt en bij Van Caspel terug komt in zijn affiche Algemeene Maatschappij van 

Levensverzekering en lijfrente (zie afbeelding 16 op p. 62). De dame is en face afgebeeld en 

ze heeft lang donkerbruin haar wat in krullen om haar hoofd en lijf danst. Ze heeft rode 

rozen in het haar en met haar handen tilt zij haar jurk van haar schouder op. Er is geen 

achtergrond getekend. Er is alleen achter het hoofd van de dame een cirkel met de titel 

Phryne getekend. Deze cirkel doet denken aan een aureool en komt in het werk van Mucha 

vaak terug. In het werk van Van Caspel komt het echter alleen terug in zijn affiche voor 

Ververij Ch. T. Knottenbelt Amsterdam. (afb. 8) Van Caspel gebruikt in Phryne drie kleuren, 

namelijk rood, lichtgroen en bruin. Hoewel dit werk geen reclameaffiche is voor een bepaald 

product is het wel een treffend affiche wat bij het voorbij lopen op het netvlies blijft staan.  

 

Alles aan dit affiche ‘ademt’ Jugendstil. Zowel de typografie als de stijl van de afbeelding. En 

beide aspecten doen meteen denken aan het werk van Alphonse Mucha. De bloemmotieven, 

de beweging, de achtergronddecoratie en de jurk zijn allen geïnspireerd op de Jugendstil en 

het werk van Mucha. Twee werken van Mucha die te vergelijken zijn met de dame van Van 

Caspel, zijn het affiche voor Job cigarette papers (afb. 11) uit 1898 en het affiche La 

Samaritaine (afb. 12) uit 1897.  

In het affiche voor Job cigarette papers zijn het dansende lange bruine haar, de bloemen in 

het haar, de gedrapeerde jurk en de achtergrond decoratie, terug te vinden wat Van Caspel 

in zijn Phryne  heeft gebruikt.  

                                                 

36 Peter en Linda Murray, Dictionary of Art & Artists, Middlesex 1987, p. 284 
37 www.wikipedia.org 
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In het affiche La Samaritaine is de cirkel achter het hoofd van de afgebeelde dame terug te 

zien. Ook heeft deze dame net als in het werk van Van Caspel bloemen in het haar, lange 

haren die om haar lijf dansen en ook draagt zij dezelfde soort draperie. In Phryne is meer te 

zien dan alleen een invloed. Want al deze aspecten lijkt Van Caspel letterlijk van Mucha 

gekopieerd te hebben. Het is een soort samenstelling of collage geworden uit onderdelen 

van affiches van Mucha.  

 

In de rest van het oeuvre van Van Caspel is de invloed van de Jugendstil ook te zien maar 

heeft hij zich niet zo laten gaan als in zijn Phryne. Een voorbeeld, van deze meer ingetogen 

stijl, is het affiche voor het Nieuwsblad van het Noorden uit 1900. Een vergelijkbaar werk uit 

het oeuvre van Mucha is de zomer uit de tweede serie van de vier seizoenen die hij in 1900 

maakt. (afb. 13)  

Van Caspel heeft een staand affiche gemaakt waarop hij een dame heeft afgebeeld die het 

Nieuwsblad van het Noorden aan het lezen is. Zij zit met opgestoken haar in een 

schommelstoel en draagt een eigentijdse jurk met een bloemenprint erop. De randen van het 

affiche zijn versierd met een bijzondere decoratie. In plaats van bloemen te gebruiken zoals 

gebruikelijk was in de Jugendstil nam Van Caspel de knoppen van de elektriciteitspalen38. De 

tekst is in dit affiche geïntegreerd in de afbeelding door het in een boog boven de dame te 

plaatsen.  

Ook Mucha heeft een staand affiche gemaakt waarop een dame centraal staat. Ze is schuin 

van achteren afgebeeld en heeft een bos bloemen in haar hand. Ze staat in een 

bloemenweide en op de achtergrond is geabstraheerd een bos weergegeven waardoor er 

diepte in de afbeelding ontstaat. Er is met zachte kleuren gewerkt en er is een randdecoratie 

aangebracht die bovenaan in een boog eindigt. 

 

In het affiche van Van Caspel zijn verschillende dingen terug te zien die ook in het werk van 

Mucha te zien zijn. Zo gebruiken beide kunstenaars zachte kleuren als geel en oranje, is er 

een dame afgebeeld met opgestoken haar, is er boven haar hoofd een boog getekend om 

een doorkijkje te creëren en zijn de randen druk gedecoreerd. Ondanks de verschillen in 

decoratie en klederdracht is in het werk van Van Caspel toch een invloed te zien.  

De keus voor dames met opgestoken haar in eigentijdse kleding en het gebruik van 

bloemmotieven, zoals in het affiche voor het Nieuwsblad van het Noorden, komen vaak terug 

in het werk van Van Caspel. Voorbeelden zijn een affiche voor de Simplex Pakket doos, Van 

Houten’s cacao, Ververij Chemische wasserij T. Knottenbelt en Delicatesse thee. In al deze 

werken tekent hij dezelfde soort dames en gebruikt hij decoratieve motieven uit de 

Jugendstil. Deze werken zijn hier dus duidelijk op geïnspireerd maar niet direct op het werk 

van Mucha.  

De decoratie aan de randen van het affiche zijn in navolging van de Jugendstil. Andere 

kunstenaars zouden een floraal motief hebben gebruikt maar Van Caspel heeft duidelijk zijn 

eigen handtekening achter gelaten door te kiezen voor de knoppen van de 

hoogspanningskabels. Hij blijft trouw aan de ideeën van de Jugendstil maar laat zijn eigen 

creativiteit zien. Verder is het bloemmotief in de jurk van de dame een Jugendstilkenmerk, 

maar ook de lijnen waar de elektriciteitsknoppen op bevestigd zijn, de lijnen in het haar van 

                                                 

38 B. van Lier, ‘Een vroege Nederlandse reclame-affichemaker, Adinformatie (1990), p. 19 
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de dame en de lijnen in het kader van het affiche zijn kenmerken van deze stijl. Ook de 

versiering op de achtergrond is in de traditie van de Jugendstil maar hier heeft van Caspel 

net als met de randversiering zijn eigen handtekening achter gelaten door net iets anders te 

doen dan het geijkte. 

 

Uit deze twee vergelijkingen is op te maken dat Van Caspel wel degelijk geïnspireerd is door 

de Jugendstil en dat hij een keer een kopie van het werk van Mucha heeft gemaakt. Door dat 

te doen verliest hij zijn eigen handtekening. In zijn Phryne heeft hij de jurk, de haardracht, 

het kleurgebruik, de decoratie, allemaal overgenomen uit het werk van Mucha. Omdat het zo 

ontzettend op elkaar lijkt kan voor dit affiche geconcludeerd worden dat Van Caspel wel 

degelijk het werk van Mucha als inspiratiebron heeft gebruikt. Maar voor het affiche voor het 

Nieuwsblad van het Noorden moet geconstateerd worden dat Van Caspel niet direct is 

geïnspireerd door Mucha. 
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Hoofdstuk 5.3. 
Georges Privat Livemont (1861-1936) 

 

Een derde kunstenaar die, in de literatuur, naast Jules Chéret en Alphonse Mucha steeds 

wordt genoemd in verband met Van Caspel is de kunstenaar Georges Privat Livemont. Het 

zou goed kunnen dat Van Caspel is beïnvloed door deze Belgische kunstenaar want Van 

Caspel en Livemont waren tijdgenoten (zie figuur 4.1) en Livemont was in België erg bekend. 

En wat niet onbelangrijk is, is dat Livemont op zijn beurt was beïnvloed door Alphonse 

Mucha, sterker nog, hij wordt gezien als een volgeling van deze Tsjechische kunstenaar39.  

 

Georges Privat Livemont werd geboren in 1861 in Schaerbeek, een voorstad van Brussel. Op 

13-jarige leeftijd ging hij naar de tekenschool van St. Joost en Noode waar hij les kreeg van 

Hendriksx, Boerson en Gêrard. In 1883 kreeg hij van de Belgische regering een studiebeurs 

waarmee hij in Parijs ging studeren. Hier kreeg hij les van twee toneeldecorateurs namelijk 

Lavastre en Duvigneau40.  

Na zijn studie werkte Livemont als decorateur van verschillende gebouwen en maakte hij 

illustraties voor Monde Illustré. Maar hij keerde terug naar Brussel waar hij als zelfstandige 

aan de slag ging en docent werd aan de tekenacademie van Schaerbeek. Dit was een periode 

van succes en Livemont maakte affiches, lithografieën, tekeningen, glasschilderwerk en 

decoratieve schilderwerken voor hotels.  

Het werk van Livemont kenmerkt zich door een dichterlijke vorm waarin hij de dagelijkse 

dingen weet te gieten. Hij was vooral goed in het tekenen van vrouwen en zij zijn dan ook 

sierlijk, fijn, luchtig en gracieus in houding en beweging. Daarnaast laat hij de kleuren zo 

samensmelten dat het een harmonieus geheel wordt41.  

Een ander kenmerk van het werk van Livemont is zijn treffende overeenkomst met de stijl 

van Mucha. Hij wordt door Jane Abdy dan ook gezien als een volgeling van deze Tsjech. Om 

de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen hier een aantal vergelijkingen tussen het 

werk van Van Caspel en dat van Livemont gemaakt worden.  

 

Zowel Livemont als Van Caspel hebben een affiche gemaakt over het onderwerp fotografie. 

Van Caspel maakte in 1899 een affiche voor Ivens & Co. Foto-artikelen (afb. 1) en Livemont 

maakte in 1898 een affiche voor de drie kleuren phototypogravure van Jean Malvaux. (afb. 

14) 

Op beide affiches staat een vrouw afgebeeld die bezig is met een activiteit die gerelateerd is 

aan het product dat aangeprijsd wordt. Op het affiche van Van Caspel is een dame afgebeeld 

die kijkt door een harmonicacamera. De dame op het affiche van Livemont is een plaat aan 

het verwarmen boven een brander. Beide dames zijn en profiel afgebeeld en dragen een 

zelfde soort jurk. Maar hier houden de overeenkomsten wel ongeveer op. Op het eerste 

gezicht lijken deze affiches heel verschillend en er zijn dan ook meer verschillen dan 

overeenkomsten te vinden.  

                                                 

39 Jane Abdy, The French Poster. Chéret to Capiello, London 1969, p. 148 
40Zonder auteur, Catalogus: tentoonstelling der werken van Privat Livemont, Haarlem 1904, pp. 5,6 
41 idem 
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Het eerste verschil dat opvalt, is dat Van Caspel voor een liggend affiche heeft gekozen en 

Livemont voor een staand. Het werk van Van Caspel is een heel strak ontwerp en het is heel 

plat, zonder diepte en achtergrond. Het is zo plat dat het net lijkt of er een moment 

bevroren is. Er zit helemaal geen suggestie van beweging is waardoor het bijna stijf wordt. 

Maar er wordt door Van Caspel wel een werkelijkheid neergezet. Deze dame kan absoluut op 

deze manier het toestel bedienen en mooie foto’s maken.  

In zijn affiche heeft Van Caspel gebruik gemaakt van grote vlakken en strakke lijnen. Hij 

gebruikte maar drie kleuren, geel, blauw en lichtgroen. Hij maakte een heel eenvoudig kader 

om de tekst en afbeelding. De tekst is erg groot en goed leesbaar. Maar de afbeelding maakt 

al meteen duidelijk waar het om gaat. De tekst zou weggelaten kunnen worden. Dat is alleen 

aanvulling. De afbeelding is zo sterk dat in één oogopslag duidelijk wordt waar reclame voor 

gemaakt wordt. Van Caspel maakte dus een heel bruikbaar affiche, wat echt reclame maakt 

voor de fotoartikelen van Ivens & Co.  

 

Dit in tegenstelling tot het werk van Livemont, zijn affiche is veel minder treffend. Er wordt 

niet meteen duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt. De tekst is hier wel nodig om te 

begrijpen welk product er wordt aangeprijsd.  

In dit werk zit meer diepte dan in het affiche van Van Caspel. Op de achtergrond is een 

bloemenbehang afgebeeld en doordat de dame met haar rug naar de beschouwer toe zit en 

in de ruimte voor haar aan het werk is wordt er een kleine ruimte gecreëerd tussen haar en 

de muur. Ook hier zijn maar drie kleuren gebruikt, namelijk goudgeel, blauw en rood. Verder 

is dit affiche heel druk gedecoreerd. Maar juist de keus voor deze drukke motieven laten 

zien dat Livemont geïnspireerd is door het werk van Mucha. In dit affiche is duidelijk de 

Jugendstil van Mucha terug te vinden. Er zitten florale motieven, zweepslaglijnen en 

beweging in. De damp die van de brander opstijgt, dwarrelt omhoog. Verder is de 

zweepslaglijn terug te vinden in de slingerende lijnen in de naam Jean Malvaux en in het 

kader. De bloemdecoratie komt terug in de randversiering en het haar van de dame. Alles 

straalt Jugendstil uit terwijl dat in het werk van Van Caspel niet het geval is. Alleen de 

haardracht en de jurk van de dame, waarin de zweepslag terug is te vinden, zijn geïnspireerd 

op de Jugendstil zoals dat ook te zien is in het werk van Livemont.  

 

Deze twee werken zijn zo verschillend dat er uit deze vergelijking niet geconstateerd kan 

worden dat Van Caspel is geïnspireerd door Livemont. Livemont hanteert in dit affiche een 

hele elegante, sierlijke variant van de Jugendstil die verwant is aan die van Mucha. Hij 

gebruikte de zweepslag in het haar van de dame, in de randdecoratie en in de naam. 

Daarnaast gebruikte hij florale motieven in de afbeelding en de randdecoratie en zit er een 

suggestie van beweging in het werk.  

Dit in tegenstelling tot het werk van Van Caspel, hij heeft een hele strakke variant gebruikt. 

Hij gebruikte de zweepslag lijn in het haar van de dame en hij heeft een decoratie 

aangebracht in de jurk maar dat zijn de enige kenmerken die wijzen op de Jugendstil. Beide 

kunstenaars hebben de Jugendstilkenmerken heel anders gebruikt en uit deze vergelijking 

kan geconcludeerd worden dat Van Caspel niet is beïnvloed door Livemont.  

Laten we nog eens twee affiches naast elkaar leggen: Beide kunstenaars hebben een affiche 

gemaakt voor Houten’s Cacao (afb. 15, 16). Livemont deed dat in 1897 en Van Caspel in 

1899.  
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Over deze affiches is eigenlijk hetzelfde te zeggen als over de vorige twee. Van Caspel beeldt 

een dame en profiel af die een dienblad met chocolade en cacao presenteert. Haar haar is 

opgestoken zoals dat in het andere affiche ook te zien is en ze draagt een jurk met het logo 

van Van Houten erop. Hierin is de invloed van de Jugendstil terug te vinden. Van Caspel 

maakte in dit affiche gebruik van florale motieven en van diermotieven. Ook de zweepslag 

lijn boven het hoofd van de dame wijst op de invloed van de Jugendstil. Tevens straalt dit 

affiche een exotische sfeer uit door de slang op de arm van de dame en het palmblad op de 

achtergrond.  

Van Caspel maakte ook nu weer een treffend reclameaffiche maar in dit werk is de tekst wel 

nodig om te zien om welke drank het gaat. Hij gebruikte in dit werk meer kleuren dan in het 

affiche voor Ivens & Co. namelijk rood, groen, goudgeel, bruin, grijs en oranje. In 

tegenstelling tot het affiche voor fotomaterialen maakte hij nu een achtergrond om diepte te 

creëren. Maar ook nu is het weer een bevroren moment, de dame lijkt wel een standbeeld. 

Hoewel het werk redelijk gedetailleerd is gebruikt Van Caspel wel grote vlakken en strakke 

lijnen. Ook nu weer gebruikt hij grote letters zodat in een oogopslag duidelijk is waarvoor 

reclame gemaakt wordt. Maar het is wel een stijf lettertype wat het geheel nog stijver maakt 

dan het al is.  

 

Het affiche van Livemont voor Houten Cacao is heel anders dan het werk van Van Caspel. Net 

als in het affiche voor Jean Malvaux heeft hij een dame afgebeeld met weelderig haar met 

veel bloemen erin en met veel bloemen op haar jurk. De dame is en profiel afgebeeld en 

draagt ook nu weer een jurk. Ze drinkt uit een kopje waarop ‘Cacao Van Houten’ staat. Door 

dit te doen suggereert Livemont beweging. Ook het opstijgen van de warme damp van het 

kopje komt er beweging in het werk. Ook nu weer kiest Livemont voor een staand formaat 

en gebruikt hij veel kleuren. Maar een verandering is dat Livemont dit werk geen 

achtergrond en kader heeft gegeven. Het is soberder dan zijn affiche voor Jean Malvaux. 

Toch ademt ook dit hele affiche Jugendstil. De stijl komt naar voren in de bloemmotieven in 

het haar van de dame en in de versiering op de achtergrond, dit zijn gestileerde 

bloemmotieven waarin een zweepslaglijn is verwerkt. Deze lijn is ook terug te vinden in de 

damp die opstijgt uit het kopje warme cacao. De typografie is nu wel duidelijker leesbaar 

dan in het vorige affiche waardoor het een beter reclamewerk is. In een oogopslag is 

duidelijk waar reclame voor wordt gemaakt.  

 

De affiches zijn zeer verschillend maar zijn beide duidelijk op de Jugendstil geïnspireerd. 

Livemont heeft zijn inspiratie opgedaan bij Mucha en Van Caspel wellicht bij Livemont. Ook 

hier maakt Van Caspel weer een veel stijver, soberder affiche dan Livemont. Het lijkt een 

verstilt moment, er zit geen beweging in. Dat is iets wat Livemont wel weet te bereiken. 

Hoewel het werk van Livemont sierlijker en beweeglijker is zijn er overeenkomsten te 

onderscheiden die erop wijzen dat Van Caspel naar het werk van Livemont heeft gekeken. 

Die overeenkomsten zijn de dame die en profil is weergegeven, en het expliciete gebruik van 

florale motieven en diermotieven. De overeenkomsten zijn niet zo duidelijk als tussen Mucha 

en Livemont. En dus kan het toch altijd zo zijn dat Van Caspel dit idee heel ergens anders 

vandaan heeft gehaald. Ook uit deze vergelijking kan niet geconcludeerd worden dat Van 

Caspel door Livemont is geïnspireerd.  
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Uit de vergelijkingen tussen het werk van Van Caspel, Mucha en Livemont moet 

geconcludeerd worden dat Van Caspel dus wel degelijk geïnspireerd is door de Jugendstil 

maar hij heeft daar een eigen draai aan gegeven. Hij heeft de internationale stijl omgezet 

naar de lokale behoeften zoals Paul Greenhalgh dat in zijn boek Art Nouveau 1890-1914 

omschreven heeft. Dit resulteerde in een sobere, wat meer stijve vorm van Jugendstil. Het 

zou ook een calvinistische variant genoemd kunnen worden. In Nederland had het calvinisme 

rond 1900 nog de overhand en men was vanuit dit geloof meer toegespitst op reclame via 

woorden dan op reclamedrukwerk42. Van Caspel speelde hier goed op in door affiches te 

maken die een boodschap overbrachten, op een sobere manier die aansloot bij de 

gebruikelijke manier van reclame maken.  

 

                                                 

42 D.Dooijes en P. Brattinga, A history of the Dutch poster 1890-1960, Amsterdam 1968, pp. 9-14 



Heeft Johann Georg van Caspel een eigen stijl?  Marieke Martens 

 

 33 

Hoofdstuk 6 
Conclusie 

 

In deze thesis is onderzocht of Johann Georg van Caspel bij het maken van zijn affiches is 

geïnspireerd door het werk van Jules Chéret, Alphonse Mucha en Georges Privat Livemont. 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is eerst het oeuvre van Van Caspel in kaart 

gebracht. Aan de hand van een viertal tabellen is het oeuvre van Van Caspel inzichtelijk 

gemaakt. Uit deze tabellen blijkt dat Van Caspel’s oeuvre geen eenduidige stijl kent. Zijn 

affiches zijn in vijf categorieën in te delen (zie tabel 5.1). Daarnaast maken de tabellen 

duidelijk dat Van Caspel 20 van zijn 34 affiches maakte in 1897 en 1899 en dat dit 

voornamelijk decoratieve affiches zijn en Jugendstilaffiches. Maar ook blijkt dat in alle 

categorieën de Jugendstilkenmerken voorkomen. En dat hij gedurende vier jaar van zijn 

carrière Jugendstilkenmerken gebruikte. Dit gegeven is interessant in het licht van dit 

onderzoek. Want de vraag is waar Van Caspel deze Jugendstilkenmerken vandaan haalde.  

 

In de hoofdstukken 5.1 tot en met 5.3 zijn de affiches van Van Caspel en Chéret, Van Caspel 

en Mucha en Van Caspel en Livemont naast elkaar gelegd, om te onderzoeken of Van Caspel 

door deze kunstenaars geïnspireerd is. Er zijn steeds twee affiches uitgekozen die een echt 

reclamedrukwerk zijn en qua onderwerp overeen komen.  

Uit deze vergelijkingen kan geconcludeerd worden dat Van Caspel niet is geïnspireerd door 

Jules Chéret. De werken die vergeleken zijn verschillen dermate dat een invloed niet te zien 

is. Het werk van Chéret is ook in een heel ander tijdperk gemaakt (zie figuur 4.1). Hij was 

samen met Eugène Samuel Grasset (1845-1917) de eerste kunstenaar die zich bezig hield 

met het maken van affiches en was zodoende een wegbereider voor de latere 

affichekunstenaars43. Velen zijn hen gevolgd, zo ook Van Caspel maar alleen in het feit dat 

hij ook reclameaffiches maakte en niet in zijn stijl. Dus de bewering van Van Dam dat van 

Caspel geïnspireerd is door de stijl van Chéret is naar aanleiding van dit onderzoek niet 

langer houdbaar.  

 

Of Van Caspel wel is geïnspireerd door de stijl van Alphonse Mucha is moeilijker te 

beantwoorden. Uit het affiche Phryne blijkt dat hij wel degelijk is beïnvloed door deze 

Tsjechische kunstenaar. Dit affiche is direct gekopieerd van Mucha en geeft geen enkele blijk 

van eigen initiatief. De jurk, de houding van de dame, het haar, de rozen en de achtergrond 

decoratie komen allemaal direct uit het werk van Mucha. Hier heeft Van Caspel een letterlijke 

kopie gemaakt. Maar het werk is een uitzondering. Want dit is het enige affiche in zijn 

oeuvre wat zo duidelijk overeenkomt. Van Caspel heeft vele affiches gemaakt waaruit de 

invloed van de Jugendstil te herleiden is maar Phryne is het enige affiche waaruit de invloed 

van Mucha zo duidelijk blijkt. In hoofdstuk 5.2 is naast het affiche Phryne ook het affiche 

voor het Nieuwsblad van het Noorden vergeleken met een werk van Mucha, namelijk met het 

affiche La Samaritaine uit 1897. Uit deze vergelijking kan niet geconcludeerd worden dat 

Mucha een inspiratiebron, voor Van Caspel, is geweest. Van Caspel heeft wel 

Jugendstilkenmerken gebruikt in dit affiche maar die komen niet, zoals bij Phryne, expliciet 

                                                 

43 P. Greenhalgh, Art Nouveau 1890-1914, 1996, p. 149 
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uit het werk van Mucha. Maar omdat Van Caspel dus wel bekend was met zijn werk kan hij 

zijn affiches wel als inspiratiebron gebruikt hebben en omgezet hebben naar zijn eigen stijl. 

 

Ook het werk van de Belgische kunstenaar Georges Privat Livemont lijkt niet direct van 

invloed te zijn geweest op Van Caspel. Wel zijn er een aantal kenmerken overgenomen. Een 

voorbeeld hiervan is de manier waarop de rozen zijn weergegeven. Bij Van Caspel is dit niet 

op de zoetsappige manier gedaan zoals Mucha dat deed maar op de wat stijvere, hardere 

manier van Livemont. Ook het afbeelden van de dames en profil lijkt van Livemont 

overgenomen. Maar verdere overeenkomsten zijn er niet. Het werk van Livemont is net als 

dat van Mucha veel levendiger en beweeglijker dan dat van Van Caspel. Als alle drie de 

kunstenaars op een rijtje gezet worden zijn er drie gradaties te onderscheiden. Mucha maakt 

veel gebruik van pastelkleuren, beweging en zachte vormen. Livemont doet dit veel minder 

en maakt ook gebruik van wat hardere lijnen en fellere kleuren terwijl Van Caspel juist 

helemaal dat bewegelijke en zachte niet in zijn werken stopt. De affiches worden 

respectievelijk steeds stijver en minder sprookjesachtig maar meer functioneel en doelmatig.  

Dus ook naar aanleiding van de vergelijkingen met Livemont kan gesteld worden dat, op een 

aantal kleine overeenkomsten na, de bewering van Van Dam niet langer op zijn plaats is.  

 

Maar zoals gezegd heeft Van Caspel wel in verschillende werken de Jugendstil als 

inspiratiebron gebruikt. Hij gebruikte florale motieven in zijn versieringen, zoals in W. 

Hoogstraaten & Co. Fijne groenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausen en in Caspar Flick 

Cacao. Soms is er ook een diermotief te onderscheiden, zoals in het affiche voor Van 

Houten’s Cacao, de Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij en in Boon’s geïllustreerde 

magazijn. En ook maakte hij gebruik van de zweepslag lijn, dat is goed te zien in de affiches 

voor Ververij Chemische Wasserij T. Knottenbelt of zijn affiche voor de Algemeene 

Brandwaarborg Maatschappij. En ook creëerde hij soms een exotische sfeer in zijn werken, 

dat is vooral in het affiche voor Van Houten’s Cacao terug te vinden.  

Hoewel uit tabellen 5.3 en 5.4 blijkt dat in alle categorieën en tijdens de gehele werkperiode 

van 1896 tot en met 1902 Jugendstilkenmerken voor komen, maakte hij 16 affiches die niets 

weg hebben van deze stijl. Daaruit kunnen we concluderen dat Van Caspel wel naar de stijl 

en door kunstenaars als Livemont en Mucha heeft gekeken maar dat hij deze niet tot zijn 

eigen stijl maakte of overnam. De bewering van Van Dam uit 1990, dat Van Caspel 

geïnspireerd is door deze drie kunstenaars, is dus gedeeltelijk waar. Maar er moet een 

kanttekening gemaakt worden. Er moet genuanceerd worden, naar aanleiding van dit 

onderzoek kan niet langer gesteld worden dat Van Caspel direct door Chéret, Mucha of 

Livemont is geïnspireerd maar dat hij wel gebruik maakte van de Jugendstilkenmerken. Van 

Caspel werkte in een heel uitgesproken eigen stijl waarin hij gebruik maakte van 

Jugendstilkenmerken, maar niet altijd. Deze kan hij via Livemont of Mucha hebben leren 

kennen.  

 

Van Caspel was een pionier op het gebied van het affiche. Hij was de eerste Nederlander die 

het aandurfde echte reclameaffiches te maken. Maar vaak getuigen zijn affiches van 

Nederlands calvinisme. Het uitbundige karakter van het werk van Mucha of Livemont is er 

niet in terug te zien. Van Caspel maakte strakke, duidelijke affiches die een product 

verkochten en tegelijk een kunstvorm waren, terwijl het werk van Mucha of Livemont meer 
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een kunstvorm waren dan een treffend affiche voor een bepaald product. Zijn werk kan ook 

gezien worden als een lokale variant van de Jugendstil zoals Paul Greenhalgh in zijn boek 

aanduidde. Van Caspel paste zijn werk aan, aan de behoeften van de opdrachtgever maar hij 

hield ook rekening met zijn publiek.  
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Hoofdstuk 7 
Tentoonstellingsvoorstel 

    

Als afsluiting van deze thesis wil ik een tentoonstellingsvoorstel doen. Want in deze thesis 

zijn een heleboel affiches besproken. Ze zijn met elkaar vergeleken en uit die vergelijkingen 

is een conclusie getrokken. Daar kan het natuurlijk bij blijven maar leuker zou zijn als er met 

de resultaten van dit onderzoek een tentoonstelling gemaakt zou worden over de stijl van 

Johann Georg van Caspel. Een tentoonstelling zou een mooie afsluiting zijn en daarom wil ik 

in dit laatste hoofdstuk een voorstel doen.  

 

De onderzoeksvraag die centraal stond in deze thesis was: 

  

Is Johann Georg van Caspel, in het maken van zijn affiches, beïnvloedIs Johann Georg van Caspel, in het maken van zijn affiches, beïnvloedIs Johann Georg van Caspel, in het maken van zijn affiches, beïnvloedIs Johann Georg van Caspel, in het maken van zijn affiches, beïnvloed door Alphonse Mucha,  door Alphonse Mucha,  door Alphonse Mucha,  door Alphonse Mucha, 

Georges Privat Livemont of Jules Georges Privat Livemont of Jules Georges Privat Livemont of Jules Georges Privat Livemont of Jules ChéretChéretChéretChéret????    

 

De tentoonstelling zou net als de thesis een zoektocht moeten worden naar de stijl van Van 

Caspel, door alle affiches die vergeleken zijn in dit onderzoek naast elkaar te tonen, 

eventueel voorzien van commentaar. De bezoeker moet zelf deze zoektocht ondernemen en 

aan het eind van de tentoonstelling tot een conclusie komen. Om dit in goede banen te 

leiden heb ik de volgende indeling van de tentoonstelling bedacht: 

 

De tentoonstelling moet verdeeld worden in vier delen. In het eerste deel wordt een beeld 

gegeven van de persoon Johann Georg van Caspel. Hierin wordt door middel van een 

zaaltekst kort zijn biografie uiteen gezet en zullen er in de zaal affiches van hem getoond 

worden. Dit zijn de volgende affiches: 

- Hinde rijwielen 

- Steendrukkerij Amand 

- Maypole Soap 

- Dutch Skate Cacao 

- Keuze tentoonstelling van Nederlandse Moderne Kunstnijverheid 

- New Rapid Rijwielen 

- J.J. Bakker & Co. Nederlandse Olie en Smeerfabriek (2 stuks) 

- Wed. J. Halderiet & Zn.  

- Kroningskalender 

- Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente 

- De Hollandse Revue 

- Unique & Unity goedkoopste 1e klasse rijwielen 

- Tentoonstelling van Hotel-Cafe en Restaurant Benoodigdheden, gebouw Velox 

- De Week 

- Beschaving in 1900 

- Iedereen fotografeert met foto-toestellen der Mij. Guij de Coral & Co.  

- Hun laatste stuk goed 
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In het tweede deel worden de resultaten van het onderzoek getoond en zal dus gaan over de 

mogelijke inspiratiebronnen van Van Caspel. Ook dit gedeelte zal ingeleid worden met een 

zaaltekst en in de zaal zullen dan de onderzochte affiches naast elkaar worden opgehangen 

zodat de overeenkomsten en verschillen meteen voor de bezoeker duidelijk worden. De 

affiches die hier komen te hangen zijn: 

- Jules Chéret Saxoleine naast Johann van Caspel Nederlandse 

gasgloeilichtmaatschappij 

 

- Jules Chéret Job naast Johann van Caspel’s sigarettenreclame 

 

- Alphonse Mucha Job en L’amethyste naast Johann van Caspel Phyrne 

 

- Alhonse Mucha Summer naast Johann van Caspel Nieuwsblad van het Noorden 

 

- Georges Privat Livemont Jean Malvaux naast Johann van Caspel Ivens & Co 

 

- Georges Privat Livemont Van Houten’s Cacao naast Johann van Caspel Van 

Houten’s Cacao 

 

In het derde gedeelte van de tentoonstelling wordt een conclusie getrokken. Deze zaal wordt 

ook ingeleid door een zaaltekst. Hier wordt de invloed van de Jugendstil op de stijl van Van 

Caspel getoond aan de hand van een aantal affiches die naar mijn idee echt de stijl van Van 

Caspel laten zien. Maar hier moeten ook affiches getoond worden waaruit ook zijn 

gevarieerde, eigen stijl blijkt. Hier zouden eerst een aantal werken moeten komen te hangen 

waaruit de Jugendstil blijkt en daarna uit iedere stijlcategorie waarin Van Caspel werkte een 

affiche. De affiches die hier komen te hangen zijn: 

Uit zijn Jugendstil affiches: 

- Delicatesse thee 

- Algemeene Brandwaarborg Maatschappij 

- Boon’s Geïllustreerde Magazijn 

- Ververij Chemische Wasserij T. Knottenbelt Amsterdam 

 

Uit de stijlcategorieën: 

- De Simplex Pakket Doos 

- Patee Rijwielen met ondoordringbare chase banden 

- Caspar Flick Cacao 

- W. Hoogstraaten & Co. Fijne groenten en huishoudgroenten soepen en sausen 

- Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij 

 

Omdat de hoeveelheid affiches die nu onderzocht zijn niet erg groot is, zou het onderzoek 

voor een tentoonstelling uitgebreid moeten worden zodat er een grote expositie uit voort 

kan komen. Het voorstel wat ik hier doe is gebaseerd op het onderzoek zoals het er nu ligt 

en zou dus veranderd moeten worden bij een uitbreiding van het onderzoek.  
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Bijlage: 
     Afbeeldingen 

 
Afbeelding 1Afbeelding 1Afbeelding 1Afbeelding 1    

Johann Georg van Caspel 

Ivens & Co. Foto-artikelen 

1899 

 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 55 
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Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2    

Johann Georg van Caspel,  

Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase Banden 

1897 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 43 
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Afbeelding 3Afbeelding 3Afbeelding 3Afbeelding 3    

Johann Georg van Caspel 

Nieuwsblad van het Noorden 

1900 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 62 
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Afbeelding 4Afbeelding 4Afbeelding 4Afbeelding 4 

Johann Georg van Caspel  

Phryne 

1899 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 60 
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Afbeelding 5Afbeelding 5Afbeelding 5Afbeelding 5    

Johann Georg van Caspel 

W. Hoogstraaten & Co. Fijne groenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausen 

ca. 1899 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 57 
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Afbeelding 6Afbeelding 6Afbeelding 6Afbeelding 6    

Johann Georg van Caspel 

Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij voorheen J. Selten 

1897 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 46 
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Afbeelding 7Afbeelding 7Afbeelding 7Afbeelding 7    

Johann Georg van Caspel 

Ontwerp in olieverf voor zeepreclame 

ca. 1899 

 

  

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 20 
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Afbeelding 8Afbeelding 8Afbeelding 8Afbeelding 8 

Johann Georg van Caspel 

Ververij Chem. Wasserij T. Knottenbelt 

1899  

 

  

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 52 
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Afbeelding 9Afbeelding 9Afbeelding 9Afbeelding 9 

Johann Georg van Caspel 

Guy de Coral & Co Fotografie Artikelen. Omslag prospectus. 

1899 

 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Afficheskunstenaar (1870-1928), Amsterdam 

1990, p. 24 
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Afbeelding 10Afbeelding 10Afbeelding 10Afbeelding 10    

R.N. Roland Holst 

Goethe’s Faust 

1918 

 

 

 

 

Bron: www.vvnk.nl/kunstrond1900.html 
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Afbeelding 11Afbeelding 11Afbeelding 11Afbeelding 11    

Alphonse Mucha 

Job cigarette papers 

1898 

 

 

 

Bron: www. cs.nga.gov.au 
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Afbeelding 12Afbeelding 12Afbeelding 12Afbeelding 12    

Alphonse Mucha 

La Samaritaine 

1897 

 

 

 

 

 

Bron: www.yaneff.com/html/artists/mucha.html 
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Afbeelding 13Afbeelding 13Afbeelding 13Afbeelding 13    

Alphonse Mucha 

Zomer 

1900 

 

 

 

Bron: www.postersparis.com 
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Afbeelding 14Afbeelding 14Afbeelding 14Afbeelding 14    

Georges Privat Livemont 

Phototypogravure 

1898 

 

 

 

Bron: Y. Oostens-Wittamer, De Belgische Affiche 1892-1914, Brussel 1975, p. 202 
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Afbeelding 15Afbeelding 15Afbeelding 15Afbeelding 15    

Johann Georg van Caspel 

Van Houten Cacao 

1899 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 56 
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Afbeelding 16Afbeelding 16Afbeelding 16Afbeelding 16    

Georges Privat Livemont 

Van Houten Cacao 

1897 

 

 

Bron: www.allposters.com 
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Afbeelding 17 en 18Afbeelding 17 en 18Afbeelding 17 en 18Afbeelding 17 en 18    

Johann Georg van Caspel 

W. Hoogstraaten & Co. Fijne groenten, Huishoudgroenten Soepen en Sausen 

ca. 1899 

 

 

          

          

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, pp. 58, 59 
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Afbeelding 19Afbeelding 19Afbeelding 19Afbeelding 19    

Jules Chéret 

Saxoleine 

1895 

 

 

 

Bron: J. Abdy, The French poster. Chéret to Cappiello, London 1969, p. 48 
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Afbeelding 20Afbeelding 20Afbeelding 20Afbeelding 20    

Jules Chéret 

Job 

1889  

 

 

 

Bron: www.yaneff.com/html/plates/pl1.html 
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Afbeelding 21Afbeelding 21Afbeelding 21Afbeelding 21    

Johann Georg van Caspel 

Sigarettenreclame 

1899 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928) , Amsterdam 

1990, p. 20 
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Afbeelding 22Afbeelding 22Afbeelding 22Afbeelding 22    

Johann Georg van Caspel 

Nieuwsblad van het Noorden 

1900 

 

In onderstaande afbeeldingen (22-24) worden alle Jugendstil kenmerken getoond. 

 

 

 

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 

1990, p. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweepslaglijn 

Decoratie in de 
afbeelding 

Randdecoratie 

Florale decoratie 
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Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 2Afbeelding 23333    

Johann  Georg van Caspel 

New Rapid Rijwielen,  

1897 

 

 

 

    

Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 

1990, p. 56 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Beweging 
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Afbeelding 24Afbeelding 24Afbeelding 24Afbeelding 24    

Johann Georg van Caspel 

Van Houten’s Cacao en Chocolade 

1899 

    

  

 
Bron: P. Van Dam, Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928), Amsterdam 

1990, p. 62 

Diermotief 

Diermotief 

Exotische sfeer 
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Afbeelding 25Afbeelding 25Afbeelding 25Afbeelding 25    

Johann Georg van caspel 

Naaktfiguur 

Datum onbekend 

 

 

 

Bron: R.W.P. De Vries Jr., Uitnoodiging. J.G. Van Caspel, Hilversum 1929
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Afbeeldingen en titAfbeeldingen en titAfbeeldingen en titAfbeeldingen en titels bij tabel 5.1els bij tabel 5.1els bij tabel 5.1els bij tabel 5.1    

 

1. Hinde rijwielen 

2. Steendrukkerij voorheen Amand 

3. Maypole Soap dyes any colour 

4. Caspar Flick Cacao 

5. Dutch Skate Cocoa 

6. Delicatesse thee 

7. Keuze Tentoonstelling van Nederlandse Moderne Kunstnijverheid 

8. New Rapid Rijwielen 

9. Patee Rijwielen met ondoordringbare Chase Banden 

10. J.J. Bakker & Co. Nederlandse Olie en Smeerfabriek 

11. idem 

12. Nederlandse Gasgloeilicht Maatschappij voorheen J. Selten 

13. Wed. J. Halderiet & Zn 

14. Kroningskalender 

15. Algemeene Brandwaarborg Maatschappij te Amsterdam 

16. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 

17. De Hollandsche Revue 

18. Ververij Chemische Wasserij T. Knottenbelt Amsterdam 

19. Unique & Unity goedkoopste 1e klasse rijwielen 

20. Titel onbekend 

21. Ivens & Co. foto artikelen 

22. Van Houten’s Cacao en Chocolade 

23. W. Hoogenstraaten & Co. Fijne Groenten, Huishoudgroenten Soepen en sausen 

24. idem 

25. idem 

26. Phryne 

27. Simplex Pakket Doos 

28. Nieuwsblad van het Noorden 

29. Tentoonstelling van Hotel Café en Restaurant Benoodigdheden, gebouw Velox 

30. Boon’s geillustreerde magazijn 

31. De week 

32. Beschaving in 1900 

33. Guij de Coral & Co 

34. Hun laatste stuk goed  

 

1.  2.  3.  4.  
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5.  6.  7.  8.  

 

9.  10.  11.  12.  

 

13.  14.  15.  

 

16.  17.  18.  
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19.  20.  21.   

22.  23.  24.  25.  
 

26.  27.  28.  29.  
 

30.  31.  32.  
 

33.  34. 
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