
Een korte introductie op mijn inleiding “100 jaar Bauhaus, minder is meer”, januari 2023 

Dr. Ir. Dick Stegeman, 1951  
 
In 1974 kwam ik voor het eerst in de DDR tijdens een reis via het Studium Generale van de 
Universiteit Twente. Daarna regelmatig na de ontmoeting met mijn huidige vrouw als reisleidster bij 
die reis. Ik kwam al vroeg onder de indruk van de Bauhaus-scholen in Weimar en Dessau (foto). 
Verder woont een vriendin van mijn vrouw in de Bauhaus-wijk Törten in Dessau.  
Sindsdien ben ik me blijven interesseren voor het Bauhaus. Ik heb van 1997 tot 2000, in Jena gewerkt 
en had daar een collega die in de volledig gerestaureerde eerste echte “Bauhausvilla” van Walter 
Gropius woont (Haus Auerbach, 1924). 
 
Ik ben geen professional op het onderwerp, maar heb via vroegere herinneringen, persoonlijke 

contacten met vrienden en bekenden in Duitsland en zoektochten vanaf eind 2018 een persoonlijk 

verhaal over het Bauhaus samengesteld dat ik op 3 januari 2019 (100 jaar Bauhaus) voor het eerst 

heb gehouden in mijn Probusgroep “Drusus” in Nijmegen. Het verhaal heeft zich verder ontwikkeld 

sinds die keer na ruim 10 herhalingen bij diverse gelegenheden. 

  

Inhoudsopgave voordracht 
1. Het nieuwe bouwen 

a. Stromingen 
2. Geschiedenis van het Bauhaus 

a. Arbeitsgemeinschaft-kunstenaars en handwerklieden 
b. Opleiding 
c. Bauhaus schoolgebouwen (o.a. Dessau, foto) 
d. Bauhaus directeuren (Gropius, Meyer, Mies van der Rohe) 
e. Docenten en kunstuitingen (o.a. Kandinsky, Hartwig, afbeeldingen) 

3. Architectuur 
a. Grote gebouwen 
b. Wijk Törten, Dessau 
c. Herenhuizen 
d. Haus Auerbach, Jena (foto) 

 
Ik was tot mijn pensioen in september 2016 werkzaam als klinisch-fysicus. Ik was hoofd van de 
fysisch-technische groep van de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Van 1997 tot 2000 was ik 
deeltijdhoogleraar in Jena (D). Van 2003 tot 2014 was ik, ook in deeltijd, gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam. 
 Ik ben sinds 2017 lid van de Probusgroep “Drusus” in Nijmegen. 


