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K O N I N K L I J K   L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

  

 

 

 

 

 

Activiteit: Jaarvergadering van de Sectie Monumenten 2018 

Wanneer: Zaterdag 24 februari 2018 

Locatie: Hotel Wilhelmina Kaldenkerkerweg 1, 5913AB Venlo 

 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Jaarvergadering van de Sectie Monumenten op 

zaterdag 24 februari 2018 in het:  

 

Hotel-Café-Restaurant Wilhelmina, Kaldenkerkerweg 1, 5913 AB Venlo 

(tegenover het Station Venlo NS) tel. 077-351 62 51 

 

Parkeren  

Achter hotel Wilhelmina, inrit Kaldenkerkerweg en evt. parkeren in de directe 

omgeving – er is voldoende parkeergelegenheid. 

 

Openbaar vervoer  

Trein- c.q. busverbindingen naar Venlo vanuit Roermond, Eindhoven en Venray/Nijmegen 

 

 

PROGRAMMA: 

 

10.30 uur   ontvangst met koffie/thee/koekje in hotel Wilhelmina 

11.00 uur   aanvang Algemene Ledenvergadering 

12.15 uur   lunch in zaal drie 

13.15 uur   eerste deel presentatie over Jugendstil/Art Nouveau door drs. W. Boetzkes 

14.15 uur   pauze 

14.45 uur   tweede deel van de presentatie Jugendstil/Art Nouveau door drs. W. Boetzkes 

ca.16.00 uur afsluiting met koffie/thee/vlaai 

 

 

AGENDA JAARVERGADERING 
  

1.  Opening door de voorzitter, 

2.  Mededelingen vanuit het bestuur. 

3.  Verslag van de Jaarvergadering van 18 februari 2017 in Susteren. 

4.  Jaarverslag 2017 voor de leden, door de secretaris. 

5.  Financieel Jaarverslag over 2017 van de penningmeester. 

     De drie verslagen ad 3, ad 4 en ad 5 zijn op de vergadering beschikbaar en zijn ook op aanvraag  

     vóóraf verkrijgbaar via de secretaris, voor het e-mail adres zie boven. 

6.  Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2017. 

7.  Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2017. 

 LGOG Sectie Monumenten 
Dhr. J.S.M. Pijpers, Secretaris 

Tel. 077-354.97.65 

E. pijpershans@hotmail.com 



LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht - T. 043-3212586 - E. info@lgog.nl – W.www.lgog.nl  

8.  Benoeming Kascontrolecommissie 2018. 

9.  Bestuursverkiezing. Volgens het rooster zijn aftredend mr. Frank Bouts en dhr. Hans Pijpers. Dhr. 

Bouts stelt zich herkiesbaar, dhr. Pijpers niet. Tussentijds zijn door omstandigheden afgetreden mevr. 

Marieke Gerrits en dhr. Ton Hendricks. Het bestuur stelt drie nieuwe bestuursleden voor: mevr. ing. 

Elly Peerbooms, ir. Paul Stevens en dhr. Arthur Coppes, die al sinds 2011 herhaaldelijk gekozen is als 

lid van de kascontrole-commissie. 

10. De Advies Commissie van de Sectie Monumenten. Toelichting door  mevr. ir. Joke Jongeling en 

mr. Frank Bouts. 

11. Indien mogelijk korte presentatie over de nieuwe huisstijl en website van het klgog. 

12. Jaarprogramma 2018. 

      Het bestuur stelt voor (onder voorbehoud): 

a.  10 maart:  dagexcursie naar Brussel, thema Jugendstil/Art Nouveau 

b.  16 juni:  dagexcursie naar Hasselt (B) 

c.  22? september: themadag architect Alphons Boosten. Horst en omgeving. 

13. Rondvraag, 

14. Sluiting. 
 

Middagprogramma 
 

Art Nouveau en Jugendstil in Europa 
 
Aan het einde van de 19de eeuw vluchtte de zich politiek steeds meer bedreigd voelende burgerij in 
de dromen van de decoratieve kunst. Men zou het een postromantische vlucht uit de almachtige 
wereld van de industrie kunnen noemen. De decoratiewoede lijkt op zelfbedrog van de burgerij 
tegenover de maatschappelijke omwentelingen. Ondanks de sfeer van decadentie die veel Art 
Nouveau rond 1900 omgaf, was de beweging in feite een positieve  ontwikkeling, de laatste van een 
aantal serieuze pogingen om tot een werkelijk eigentijdse vorm en stijl te komen. Art Nouveau was 
de eerste bewuste en geslaagde poging om de opeenvolging van historische herlevingen te 
vervangen door iets eigentijds dat geen verbinding had met het verleden. Het is veelzeggend voor 
de tijd dat Art Nouveau spontaan ‘van onderaf’ ontstond en in elk land of regio een andere naam 
kreeg. Het mag verrassend heten dat  de Art Nouveau  een compromis met de industriële 
samenleving, met name in het gedurfd gebruik van ijzer in de bouwkunst. 
 

 
Brussel, detail maison Cauchie, sgraffito 
 
Tegen het einde van de 19de eeuw ontstond er in Europa een reactie op de historische bouwstijlen 
van deze tijd. Bij deze beweging stond in eerste instantie niet zozeer de constructie als wel de 
decoratie op de voorgrond. Het lag daarbij in de bedoeling een decoratieve stijl te ontwikkelen die 
iets volledig nieuws moest zijn. Deze richting werd in Frankrijk en België allereerst bekend onder de 
naam Art Nouveau. De Duitse variant heette Jugendstil. Zij verbreidde zich over Centraal-Europa en 
Italië, en kwam in een hoogst curieuze variant in Catalonië tot ontwikkeling in het werk van Antonio 
Gaudí.  
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Brussel, Palais Stocklet, hoogtepunt Wiener Sezession. Architect J. Hoffmann 
 
Ook in andere landen bleek de Jugendstil richtinggevend. Een bijzondere betekenis kreeg deze 
beweging in Wenen, waar de Sezession-stijl niet alleen tot een verrijking van de vormentaal leidde, 
maar ook in het werk van architecten als Hoffmann grotere vrijheid in uitdrukking en durf tot 
experimenten met zich bracht. Ook moeten de ontwerpen van Macintosh in Glasgow tegen het licht 
van vernieuwing gezien worden.  Deze fase vormde de overgang naar de grote revolutie in de 
architectuur van de 20e eeuw. 
Op het einde van de 19de eeuw beslisten centrale bestuursorganen vaak over te volgen stijl en 
volgden de door vele nieuwe bouwtijdschriften verspreide standaarden (voor bijv. stations, 
markthallen, postkantoren, woningen). Architecten wenden eraan ontwerpen aan te bieden waarin 
stilistische alternatieven aangegeven waren. Het is daarom begrijpelijk dat vooral in de provincie 
nieuwe bewegingen opkwamen die regionaal denken en moderne kunst tot hun programma 
maakten. Dat geldt zowel voor Nancy, Darmstadt, Glasgow als Barcelona. 
 

 Kezskemét, Cifrapalota 
 
De gemeenschappelijke drijfveer van kunstenaars was het zoeken naar een nieuwe vormgeving die 
aansloot bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de tijd. Bij het zoeken naar nieuwe vorm bleek 
de natuur een nieuwe inspiratiebron, vooral de bloemen- en plantenwereld die werd vertaald in 
organische of geometrische patronen en vormen. Ook exotische invloeden, zoals het Japonisme, 
speelden een rol.  
Wat echter begon als een ideaal om een paradijselijke wereld te creëren bleek uiteindelijk een 
utopische illusie omdat de ambachtelijke uitvoering en het gebruik van kostbare materialen de 
idealen alleen maar bereikbaar maakte voor een kleine kapitaalkrachtige elite.  
 
Het begon echter in Brussel. Daar was vanwege een economische groei, gecombineerd met een 
sterke positie van de burgerij en van de Socialistische partij een nieuw type 
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opdrachtgever vertegenwoordigd. Pogingen om de stad naar het Parijs van Haussmann her in te 
delen, mislukten. Het smalle burgerhuis bleef bepalend voor de stad. Juist beperkingen ten aanzien 
van de vorm van het perceel en het gebrek aan concepten voor de stadsontwikkeling waren een 
uitdaging voor de fantasie van de architecten. Dit artistieke klimaat was bijzonder gunstig voor de 
ontwikkeling van de Art Nouveau. Industriëlen en jonge advocaten bezorgden de kunstenaars 
opdrachten. Zo koos de ingenieur Tassel bij de bouw van een nieuw huis de nog onbekende Victor 
Horta als architect. Zijn huis wordt beschouwd als het eerste rijpe voorbeeld van Art Nouveau. 
 

 
O-L-Vrouw-Waver, Ursulineninstituut, wintertuin 
 
Brussel heeft veel gebouwen in Art Nouveau stijl. Uiteraard getuigen daarvan de vele stadshotels 
van Horta, gebouwd voor de liberale elite van de stad in die tijd.  In de Sint-Gilliswijk staan diverse 
woningen van hem, zoals zijn eigen woning en atelier en het Tasselhuis, maar ook fraaie exemplaren 
van zijn concurrent Paul Hankar, zoals het huis van de schilder Ciamberlani. Minder bekend zijn de 
woningen in Art Nouveau stijl aan het Ambiorixplein, zoals het fantasievolle St Cyrhuis van Gustav 
Strauven. Ook in Schaarbeek treft men opvallende Art Nouveau architectuur aan, en  niet te vergeten 
het unieke Cauchiehuis bij het Jubelpark.  Tijdens een dagtocht op zaterdag 10 maart 2018 zal in 
enkele korte stadswandelingen de Art Nouveau van Brussel centraal staan. Daarnaast in de middag 
een uitgebreid bezoek aan het Ursulineninstituut in O-L-Vrouw-Waver, een prestigieus voormalig 
meisjespensionaat met ‘paleisachtige’ zalen en gangen en één van de fraaiste voorbeelden van Art 
Nouveau: de wintertuin. 

 

Bijdrage: 

Voor een goede organisatie van deze vergadering- en excursie dag is het noodzakelijk dat men zich tijdig 

opgeeft. Als bijdrage in de kosten aan de lunch en de presentatie over Jugendstil vragen wij u € 15,- over 

te maken op het rekeningnummer van de penningmeester: IBAN-nr. NL88INGB 0007 811398 t.n.v. 

LGOG-Sectie Monumenten. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij de aanmelding uw e-mail adres, telefoon nr. 

en/of mobiel nummer, naam c.q. namen én uw woonplaats (en) op te geven in verband met organisatie 

en bereikbaarheid? Uiterste aanmelddatum: 14-02-2018. 

 

Bij problemen kunt u zich wenden tot: 

 

1. dhr. P. Lambriex, voorzitter,   tel. 06-53 681.981 

2. dhr. H. Pijpers, secretaris,   tel. 06-15 361.870 

3. dhr. H. Hermans, penningmeester     tel. 06-57 382.430 

 

 
 

 

 

 

Bezoekt u eens onze nieuwe WEBSITE met de laatste gegevens, actualiteiten, 

veel interessante tips en verschillende weblinks. 
 

http://www.lgog.nl/monumenten.htm  

 

Ook zijn we te vinden op sociale media, zie onze pagina op Facebook 

 

https://tinyurl.com/sectiemonumentenLGOG  


