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Activiteit:  100 jaar Bauhaus; sporen in Venlo 

Wanneer:   Op maandag 13 mei 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 
 

Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

 
 
Bij deze nodigt het LGOG Kring Venlo u uit voor een lezing van Frans Hermans met als thema 100 
jaar Bauhaus; sporen in Venlo. 

 

  
 
 
Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de bekende Duitse architect Walter Gropius in 
Weimar het Bauhaus oprichtte. Het Bauhaus was een onderwijsinstelling die – ondanks de 
korte periode van haar bestaan – een enorme invloed heeft uitgeoefend op de architectuur 
en de kunsten in de 20e eeuw. Het woord ‘Bauhaus’ zelf is uitgegroeid tot een haast mythisch 
begrip. De stijl en techniek die er werd ontwikkeld staat bekend onder verschillende namen, 
zoals het Modernisme.  

De Nedinsco-fabriek in 1930. 
 

Het Bauhaus in Dessau. 
 
 



De sluiting van de als progressief bekend staande school door de Nazi’s in 1932 droeg sterk 
bij aan de beeldvorming. Ook de huisvesting van de school in het iconische nieuwe gebouw 
dat in 1925 in Dessau werd geopend, droeg bij tot de reputatie van de school. In deze lezing 
wordt in het kort de geschiedenis van het Bauhaus behandeld. Ook de invloed van het 
Bauhaus over de grens, met name naar Nederland, komt aan de orde. Daarnaast is er 
bijzondere aandacht voor van een gebouw in Venlo, dat onder sterke invloed van de 
moderne architectuurontwikkelingen, zoals gepropageerd aan het Bauhaus, vanaf 1920 tot 
stand kwam: de Nedinsco-fabriek. Dit Rijksmonument, dat enkele jaren geleden werd 
gerestaureerd, mag worden beschouwd als een van de sterkste voorbeelden van de moderne 
beweging in Nederland. Van de Modernismebeweging in Nederland? Of van de moderne 
architectuur in Nederland? 
 

• Frans Hermans is werkzaam bij het Gemeentearchief Venlo, waar hij onder meer 
verantwoordelijke is voor het historisch onderzoek en de publicaties van het archief. 
Hij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen uit de Venlose geschiedenis, zoals 
over de stedenbouwkundige ontwikkeling, het gemeentewapen en de Nedinsco-
fabriek. 

 
 
 

Vooraankondigingen 2019 
 

Zaterdag 18 mei 2019  - Excurie:   Wylderbeek en  ‘t(Tegels/Venloos)  Broek. 
Maandag 17 juni 2019  - Lezing : Dhr. M. Hogenhuis over het zweefvliegen 
             in Venlo en Tegelen.  
Maandag 19 augustus 2019  - Lezing : Onderwerp nog niet bekend 
Maandag 9 september 2019 - Lezing: Dhr. Gerarts over het Limburgs Landschap 

 

 

 
 

 

 


