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Beste leden, 

 

Prof. dr. Nico Nelissen neemt ons mee op een (beeld)tocht door de geschiedenis van 

de architectuur. Hij begint met een theoretisch kader dat hij veelal gebruikt om 

architectuurprojecten te analyseren en te becommentariëren. Daarna zal hij de 

verschillende stromingen in de Europese architectuur de revue laten passeren, 

waarbij hij steeds illustratieve voorbeelden zal tonen aan de hand van beelden die hij 

maakte tijdens zijn studiereizen in Europa. De strekking van zijn verhaal is dat 

architectuur gezien moet worden als ‘versteende cultuur’, dat wil zeggen dat in iedere 

cultuurperiode architectuur de materiële expressie is van de maatschappelijke 

constellatie: de bestaande machtsverhoudingen, de beschikbare techniek, de 

heersende kunstopvattingen, de geldende (bouw)regels en uiteraard ook de aanwezige 

materialen en financiële middelen.  

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
- Antieke Oudheid: Griekenland (Athene, Olympia) 

- Magna Graecia (Agrigento, Paestum) 

- Romeinse Rijk (Rome, Pompeï, Trier, Xanten, Bramsche) 

- Karolingische bouwkunst (Reims, Aken) 

- Moorse bouwkunst (Granada, Cordoba) 

- Romaanse bouwkunst (Péronne, Montereggione, Pisa, San Geminiano) 

- Byzantijnse bouwkunst (Venetië, Palermo) 

- Gotische bouwkunst (Reims, Amiëns) 

- Renaissance (Florence) 

- Barok (Wenen) 

- Classicisme (Vicenza) 

- Rococo (Regensburg, München) 

- Frans Classicisme (Parijs) 



  
 

 

- Engels Classicisme (Londen) 

- Neoclassicisme (Berlijn, Helsinki) 

- Neogotiek (Pierrefonds, Maastricht) 

- Art Nouveau (Brussel) 

- Jugendstil (Darmstadt) 

- Modernismo (Barcelona) 

- Amsterdamse School (Amsterdam) 

- Expressionisme (Potsdam, Dornach) 

- Het Nieuwe Bouwen (Rotterdam, Hilversum, Poissy) 

- Bossche School (Mamelis) 

- Internationale stijl (Marseille) 

- Brutalisme (Londen) 

- Postmodernisme (Parijs) 

- High-tech architectuur (Parijs, Londen, Barcelona) 

- Ecologisch bouwen (Parijs) 

- Supermodernisme (Nijmegen) 

- Minimalisme (Essen) 

- Vedettenarchitectuur (Wachendorf, Duisburg) 

 

Voor de liefhebbers biedt Prof. Nelissen zijn meest recente, rijk geïllustreerde en 

boeiend geschreven architectuurboek, getiteld  ‘Hart voor Architectuur in Europa’, 

aan tegen de sterk gereduceerde prijs van € 10,00 (in de boekhandel € 22,50).  

 

Nico Nelissen is emeritus-hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij 

was daarnaast stafdocent aan de Academie van Bouwkunst te Maastricht. Hij was 

voorzitter van de welstands- en monumentencommissie van de gemeenten Nijmegen, 

Maastricht, Venray en ’s-Hertogenbosch. Hij is voorzitter van het Architectuur 

Centrum Nijmegen (ACN) en vervult talrijke functies op het gebied van de zorg voor 

de kwaliteit van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Hij heeft talrijke boeken en 

artikelen geschreven. Voor uitgebreidere informatie over zijn persoon en werk 

verwijzen wij u naar zijn website: www.niconelissen.nl. 

 

Bij een aantal leden is deze bevlogen spreker reeds bekend en de activiteiten-

commissie is enthousiast gemaakt. U bent verzekerd van veel beeldmateriaal waarbij 

diverse herkenbare gebouwen de revue zullen passeren. 

Wij nodigen u allen uit voor een gezellige avond onvervalst genieten.  

 

 

 

 

 


