
 

 

 

Bauhaus 
De betekenis en invloed van het Bauhaus 
 

In de jaren ’20 en ‘30 zijn er een aantal ontwerpers, de Bauhaus groep, die een ding gemeen hebben. 

Kunst en design voor de massa bereikbaar maken. Voor het eerst wordt er met massief stalen buizen 

gewerkt en zien de ontwerpen er strak uit. 

In het Bauhaus zette men zich af tegen de burgerlijke cultuur en tegen producten die heel erg overdadig 

versierd waren, en vanaf dat moment begon ook metaal zijn intrede te doen in de werkplaats van het Bauhaus. 

En Marcel Breuer was daar een belangrijke stimulator bij, maar aanvankelijk waren er eigenlijk ook nog 

helemaal niet de goede middelen voor toen hij daarmee begon, en zo ging hij zijn allereerste ontwerpen 

eigenlijk uitvoeren in een werkplaats bij een vliegtuigfabriek in de buurt van Dessau, de fabriek van Junckers. 

Want daar had hij veel meer middelen en machines, en materialen, en werktuigen om zijn ideeën om te zetten 

in zijn nieuwe experimenten eigenlijk. 

Marcel Breuer was één van de eerste die zich ging bezighouden met het ontwerpen van metalen stoelen voor 

de huiskamer. Als je ‘m eventjes van opzij bekijkt, dat je dan als het ware die hele strakke kubische vorm daar 

nog in ziet, dit is als het ware alsof de stoel is opgesloten in een rechthoek. En dat komt helemaal weer terug 

en dat was ook de vormentaal waarvan men vond, dat dat aansloot bij dat industriële: hoe strakker, hoe rechter, 

hoe geometrischer, hoe industriëler. 

De mensen vonden dat eigenlijk natuurlijk niks, de meeste mensen vonden dat kil en kaal, en ziekenhuis-

achtig, en fabriek-achtig, en die wilden dat niet, die vonden dat niet mooi. Maar andere ontwerpers en heel 

veel andere mensen, moderne mensen, die de moderne geest in zich voelden, die sprak het wel aan. En dat had 

tot gevolg dat ontzettend veel andere ontwerpers ook met die stalen buizen door zijn gaan experimenteren. 

Want in 1927 was er een grote tentoonstelling in Stuttgart en bij die tentoonstelling hoorde een wijk met 

huizen en allemaal bekende architecten zijn gevraagd om daar een huis neer te zetten, of een rijtje huizen, en 

dat moest dan ook weer helemaal passen in hun idealen. Het moesten huizen zijn waar iedereen zou kunnen 

wonen. 

En daar werden architecten voor gevraagd als Mies van der Rohe en De Corbusier, maar ook de Nederlandse 

architecten: Oud en Mart Stam. En Mart Stam had voor zijn huis het eerste model van zijn achterpootloze 

Freischwinger Stuhl gemaakt. En bij die gelegenheid hebben ontzettend veel mensen dat gezien en zijn daar 

later op doorgegaan. Het hele idee van eenvoud is eigenlijk een ontwikkeling, die zich heel langzaam maar 

zeker heeft doorgezet en waarvan je nu nog allemaal belangrijke elementen terugvindt in ook gewoon Ikea en 

in de Hema. 
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