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2015Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok 
(1884-1974) in Hilversum kwam werken. De gemeente Hilversum 
heeft daarom 2015 tot Dudokjaar uitgeroepen. Dit was de 
aanleiding voor de Gemeente Hilversum om in samenwerking met 
Stichting Docomomo Nederland een publicatie samen te stellen en 
een seminar te organiseren over het werk van deze architect en 
stedenbouwkundige.

Deze publicatie, bestaande uit 16 bijdragen van historici, 
architecten, monumentenzorgers en academici met een persoonlijke 
interesse of vakmatige bemoeienis met Dudoks oeuvre, geeft 
nieuwe inzichten en belicht bestaande kennis van een onbekende 
kant. Het werk van Dudok blijkt dusdanig veelzijdig te zijn en tot 
de verbeelding te spreken dat deze publicatie breed gebruikt kan 
worden. Niet alleen in het licht van Dudoks oeuvre, maar ter brede 
inspiratie, kennismaking en referentie voor iedereen met interesse in 
de omgang met jong gebouwd erfgoed.
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INLEIDING
Het werk van Dudok, 100 jaar betekenis

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok 
(1884-1974) in Hilversum kwam werken. De gemeente Hilver-
sum heeft daarom 2015 tot Dudokjaar uitgeroepen. Dit was de 
aanleiding voor de Gemeente Hilversum om in samenwerking 
met Stichting Docomomo Nederland een publicatie samen te stel-
len en een seminar te organiseren over het werk van deze archi-
tect en stedenbouwkundige.

Wido Quist, Harriën van Dijk & Maartje van Meer

W.M. Dudok heeft, in de 60 jaar dat hij werkzaam was als architect en steden-
bouwkundige, een bijzonder groot oeuvre nagelaten. Een groot deel van zijn 
werk is in Hilversum te vinden. Op 1 juli 1915 werd Dudok door het gemeen te-
bestuur aangesteld, eerst als directeur Publieke Werken en later als Gemeente-
architect. Bij zijn aanstelling kreeg hij twee opdrachten: het bouwen van een 
nieuw raadhuis en het maken van een stedelijk uitbreidingsplan. In de groei-
ende gemeente was er behoefte aan betaalbare huisvesting. Dudok koos voor 
een integrale benadering: met als doel goede en betaalbare woningen te bou-
wen stelde hij orde, samenhang en schoonheid centraal. Behoud van de om-
liggende natuur speelde een belangrijke rol. Hij ontwierp woonwijken volgens 
het tuindorp principe, die door de gemeente zelf en in samenwerking met de 
woningbouwverenigingen werden uitgevoerd. Het raadhuis in Hilversum wordt 
algemeen beschouwd als het belangrijkste werk van Dudok. Het kreeg in Neder-
land, maar met name ook in het buitenland veel waardering. Naast het raadhuis 
heeft Dudok als gemeentearchitect een breed scala aan gebouwen gerealiseerd, 
waaronder scholen, begraafplaatsen, sport- en recreatiegebouwen en andere 
dienstgebouwen. Naast zijn dienstbetrekking had hij een eigen bureau waar-
voor hij buiten de gemeentegrens verschillende opdrachten heeft uitgevoerd, 

Figuur 1 
Collége Néerlandais te 

Parijs. Foto: Collectie Van 
Hoogevest Architecten.

Figuur 2 
Patisserie Dudok.  

Bron:  
http://dudokpatisserie.nl/
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zoals de schouwburg in Utrecht en het collége Néerlandais in Parijs. Vele gene-
raties architecten raakten geïnspireerd door zijn architectuur. Het is daarom tijd 
om, 100 jaar later, te reflecteren op de betekenis van zijn werk voor de Neder-
landse architectuur en stedenbouw van vandaag. 

BIBLIOGRAFIE
Er zijn weinig Nederlandse architecten die meer hebben gepubliceerd en waar-
over meer is gepubliceerd dan Dudok.1 Waarom dan nog een publicatie toevoe-
gen aan deze omvangrijke collectie? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: 
omdat Dudok bij velen tot de verbeelding blijft spreken en omdat er nog steeds 
nieuwe aspecten in zijn werk worden ontdekt. Dit blijkt al uit het feit dat aan deze 
publicatie meerdere auteurs mee hebben gewerkt die reeds eerder over het werk 
van Dudok publiceerden. Daarnaast zijn veel van zijn gebouwen – al dan niet 
met (rijks)monumentale status – nog steeds in gebruik en hierdoor zal onderzoek 
en belangstelling ook de komende decennia nodig blijven vanwege onderhoud, 
renovatie en restauratie.
In deze publicatie wordt aan de hand van 16 bijdragen een breed overzicht 
gegeven van onderwerpen die met de architect en stedenbouwkundige Dudok 
samenhangen. Veel van de korte bijdragen komen voort uit een persoonlijke 
interesse en/of vakmatige bemoeienis van de auteurs met zijn oeuvre.

MEDIASTAD
Na bekend te zijn geweest als villadorp of tuinstad afficheert Hilversum zich 
tegenwoordig voornamelijk als ‘mediastad’. Dudok had deze naam zelf kunnen 
bedenken in de jaren ’20 van de vorige eeuw, gezien de grote internationale 
belangstelling die Dudok naar Hilversum trok en nog altijd trekt, zoals Herman 
van Bergeijk betoogd. Uit al deze bezoeken is een groot aantal internationale 
publicaties voortgekomen. Daarnaast leverde het buitenlands bezoek aan Hilver-
sum Dudok bijvoorbeeld de opdracht voor drie gebouwen in Calcutta, India op, 
zoals te lezen valt bij Bauke van der Pol. 
Dudok is sowieso een sterk merk, zoals ook blijkt uit de diverse brasserieën ‘Du-
dok’ die de afgelopen decennia in meerdere Nederlandse steden zijn geopend. 
Was de eerste vestiging aan de Meent te Rotterdam – geopend in 1991 – nog 
direct gerelateerd aan de architect Dudok vanwege de huisvesting in het kantoor-
gebouw “De Nederlanden van 1845” van zijn hand, de vestigingen in Tilburg 
en Arnhem hebben niets van doen met zijn architectuur. De “Dudok appeltaart” 
mag dan op menig menukaart aanwezig zijn, maar weinig mensen zullen zich 
bij het eten daarvan realiseren wat de betekenis van het architectonisch oeuvre 
van zijn naamgever is.

W.M. DUDOK (1884-1974)
Dudok was een architect en stedenbouwkundige die, aldus Annette Koenders 
in haar bijdrage, de mens centraal stelde. Zij wijst in haar artikel op de gevoe-
lige samenhang en verbindingen in de Hilversumse tuinwijken door alle schaal-
niveau’s heen. Harriën van Dijk en Mariël Polman schrijven in het verlengde 
hiervan over de extra laag die Dudok nauwkeurig in zijn werk aanbracht door 
met kleur te werken aan de uitstraling en sfeer van zijn gebouwen.
Het centraal stellen van de mens komt ook naar voren in de bijdrage van Marcel 
Teunissen over het werk van Dudok als stedenbouwkundige in Den Haag. On- 

1 Zie bijvoorbeeld de uitgebreide bibliografie in Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, Naarden 
1995, p. 328-338.
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danks dat Dudok hier weinig heeft gerealiseerd heeft hij duidelijk bijgedragen  
aan het openbreken van de gesloten bouwblokken, en het inbedden van de 
bouwstroken in de groene openbare gebieden. 
Toch zal Dudok vooral worden herinnerd en bejubeld om zijn iconische raadhuis 
van Hilversum. Een project dat hij vol trots toonde aan iedereen die het wilde 
zien. Zijn zorgvuldige composities van horizontale vlakken, verticale elemen-
ten en betekenisvolle entrees heeft hem zelfs de Engelse stijltypering “Dudokian 
Architecture” en vele stijlvolgers opgeleverd, tot op de dag van vandaag zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de woningen “met de signatuur van Dudok” in Hanzepark 
te Lelystad.
Arie den Dikken schetst aan de hand van de plantonwikkeling voor het raadhuis 
en de Noorder begraafplaats in Hilversum het beeld van een architect op zoek 
naar perfectie die elke mogelijkheid aangrijpt om zijn droomgebouw te realise-
ren. Conceptuele uitgangspunten en pragmatisch reageren op de gebouwde en 
ongebouwde context combineerde hij schijnbaar moeiteloos tot wat het raadhuis 
uiteindelijk is geworden. Het markante gebouw heeft een silhouet dat vele gene-
raties architecten in gedachten kunnen tekenen. Hiervan is overigens dankbaar 
gebruik gemaakt voor het logo “100 jaar Dudok Hilversum”. 

RAADHUIS
Dat we anno 2015 het raadhuis van Hilversum nog mogen ervaren op een ma-
nier zoals Dudok dat in de jaren ’20 van de twintigste eeuw had bedoeld komt 
doordat er in de periode 1989-1996 een 35 miljoen gulden kostende restauratie 
heeft plaatsgevonden waarbij het oorspronkelijke ontwerp als uitgangspunt is 
genomen. Architect Van Hoogevest gaat in zijn bijdrage in op de overwegingen 
die ten grondslag hebben gelegen aan de restauratie. Het is te danken aan 
deze restauratie en het beheer van het gebouw daarna dat Max Cramer, 35 
jaar na het eerste overzichtswerk van het werk van Dudok waaraan hij intensief 
bijdroeg, zijn bijdrage aan deze publicatie kon schrijven. Door middel van een 
beeldverhaal schetst Cramer een bezoek aan het raadhuis: hij neemt de lezer 
mee op een architectonische tour naar de trouwzaal.
Dat de restauratie van het raadhuis kon starten in 1989 heeft te maken met 
de Rijksmonumentale status die het object in dat jaar verkreeg. Hierdoor kon 
de financiering voor elkaar worden gebracht. Marieke Kuipers schetst in haar 

Figuur 3 
Koninklijk Atheneum te 

Deurne (B), 1936-1938, 
Eudard Van Steenbergen.  

Bron: APA 
(Architectuurarchief Provincie 
Antwerpen), archief Eduard 

Van Steenbergen

Figuur 4 
Nederduits Hervormde Kerk 

te Zeerust (SA), Hendrik 
Vermooten.  

Foto: Nicholas Clarke.
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bijdrage de discussie die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw plaatsvond 
op diverse niveaus en binnen vele gremia over de beschermingswaardigheid 
van het Jonge Erfgoed in het algemeen en het Dudok-erfgoed in Hilversum in het 
bijzonder. In het verlengde hiervan steekt binnen Docomomo-gelederen nog re-
gelmatig de discussie de kop op, of de architectuur van Dudok nu gerekend kan 
worden tot het erfgoed van de Moderne Beweging of niet. Een discussie die voor 
de stijlpuristen binnen de architectuurhistorici wellicht interessant is, maar voor 
gebruikers, architectuurliefhebbers en instandhoudingsprofessionals niet, omdat 
de kwaliteiten tegenwoordig alom herkend en erkend worden. In dit kader is het 
overigens frappant te noemen dat in geen van de bijdragen aan deze publicatie 
een bouwkundig detail is opgenomen. Blijkbaar zit de essentie van de architec-
tuur van Dudok hier niet in gevangen, zoals bij vele andere Moderne architecten 
wel het geval is. De architectuur van Dudok gaat vooral over samenhang en het 
ruimtelijk begeleiden van mensen door het verbinden van stad met wijk, wijk met 
buurt, buurt met straat en zo verder tot in de afzonderlijke, functionele ruimtes in 
zijn gebouwen. De bouwkundige details die hij hierbij gebruikte zijn gedegen 
ontworpen, maar tamelijk traditioneel van aard. 
Wordt het raadhuis van Hilversum algemeen erkend als meesterwerk, Dudok’s 
andere raadhuis, te Velzen wordt dat niet. Pieter Rings maakt ons in zijn bijdrage 
deelgenoot van zijn zoektocht naar de redenen hierachter.

MEER DAN RAADHUIS ALLEEN
De meest exotische architectonische productie van Dudok staat zonder twijfel in 
Kolkata, India (voorheen Calcutta). In zijn bijdrage doet cultureel antropoloog 
Van der Pol verslag van zijn zoektocht naar de Lighthouse Cinema, de Humayan 
Court flat en het Basil House. Een drietal projecten die Dudok – voor een groot 

Figuur 5 
Betonnen dakranddetail, 
Vondelschool Hilversum, 
1929.  
Bron: Streekarchief 
Hilversum.
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deel – op afstand ontwierp en waarvan in de foto’s duidelijk de architect te 
herkennen valt. Helaas moet voor de toekomst van de, enige jaren geleden tot 
supermarkt omgebouwde, Lighthouse Cinema worden gevreesd na een verwoes-
tende brand in april 2015.
Een groter contrast dan tussen de unieke, op de context afgestemde architectuur 
die Dudok in veel gevallen laat zien en de seriematige tankstations die Dudok 
in de jaren vijftig ontwierp is nauwelijks denkbaar. Agnes Kersten brengt met 
behulp van diverse archieftekeningen de ontwikkeling van de ESSO-stations in 
beeld.

NIEUW LICHT OP DUDOK
De eerder aangegeven samenhang tussen de schaalniveau’s is een onderwerp 
dat ook nadrukkelijk aan de orde komt in de bijdrage van Van Dijk en Polman 
over Dudok’s kleurgebruik. Een ander interessant aspect dat uit deze kleurrijke 
bijdrage blijkt is de ontwikkeling van kleurgebruik in het oeuvre van Dudok. Door 
zijn lange werkzame leven heeft hij zowel in het Interbellum als tijdens de We-
deropbouw bouwwerken ontworpen en gerealiseerd. Zijn oeuvre zou de basis 
kunnen zijn om verder onderzoek naar deze ontwikkeling te doen.
Dolf Broekhuizen is in zijn bijdrage in staat gebleken om een klein en onderbe-
licht, maar belangrijk onderdeel van de Dudok-scholen onder de loep te nemen: 
de Huppelveranda. Nadere bestudering van dit fenomeen zou van grote waarde 
kunnen zijn voor hedendaagse scholenbouw. 
Doordat Den Dikken zich in zijn artikel richt op de planontwikkeling van het 
raadhuis en de Noorderbegraafplaats te Hilversum komen ook hier een aantal 
niet of weinig bekende feiten aan het licht, mede door het zeer illustratieve 
beeldmateriaal.

RENOVATIE EN HERBESTEMMING
De laatste vijf bijdragen in deze publicatie gaan over het omgaan met het erf-
goed van Dudok. Joep van As beschrijft zijn zoektocht naar de overeenkomsten 
tussen het werk van Willem Dudok en Jan Wils in het kader van de renovatie van 
het Citroën I gebouw te Amsterdam. Een ander gebouw van Dudok, recentelijk 
gerenoveerd door Fokkema Architecten is het Havengebouw in Amsterdam. In 

Figuur 6 
De Lighthouse Cinema 

tijdens het nablussen van de 
brand op 25 april 2015.  
Bron: http://indiablooms.

com/ibns_new/news-
details/N/10072/

kolkata-fire-fighters-battle-
to-bring-supermarket-blaze-

under-control.html
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hun bijdrage beschrijven Laura Atsma, Marjan van Diepen en Patrick Levie hoe 
het verloren gegane interieur van Dudok hun heeft geïnspireerd tot het maken 
van een gefaseerd renovatie-ontwerp.
Inspiratie is ook een belangrijk ontwerphulpmiddel gebleken bij de grootscheep-
se renovatie van de wijk Liebergen in Hilversum. Braaksma & Roos architectenbu-
reau heeft hier een aantal woningbouwblokken opnieuw ontworpen, uitgaande 
van de kernwaarden van de – gesloopte – originele woningbouwblokken. Lucia 
van der Horst en Job Roos beschrijven hoe in het project is gestreefd naar het 
aanbrengen van een nog betere balans tussen het individuele woonbelang en de 
collectieve uitstraling van de stedenbouwkundige omgeving. 
Onder dit blokje renovatie en herbestemming mag ook de restauratie van het 
raadhuis te Hilversum niet onvermeld blijven, of zoals Van Hoogevest het zelf 
noemt: het herstel van het originele concept. De duidelijke stellingname over hoe 
technische ‘fouten’ op te lossen in het licht van het oorspronkelijke ontwerp zal 
altijd een interessante erfgoeddiscussie op blijven leveren, niet alleen in relatie 
tot Dudok maar veel breder.
Yvonne Severs en Janneke Bierman beschrijven het ontwerp van Bierman Henket 
architecten voor de transformatie van begraafplaats Zuiderhof tot gedenkpark. 
Het ontwerp balanceert tussen het verbinden van nieuw met oud en het aan-
brengen van een hedendaagse signatuur door te citeren uit het architectonisch 
vocabulaire van Dudok en het toepassen van moderne materialen. 

BESLUIT
Deze publicatie is de vijfde in een serie die Stichting Docomomo Nederland de 
afgelopen jaren heeft samengesteld. Na Eco_momo, Reco_momo, Temp_momo 
en Inside_momo is er één bij gekomen geheel gewijd aan Willem Marinus Du-
dok. Waren de thema’s van de eerste publicaties gekozen om inhoudelijke on-
derwerpen in brede zin te adresseren, het thema Dudok heeft ook geleid tot arti-
kelen met een breed spectrum aan onderwerpen. Hierdoor is het niet alleen een 
architectuurhistorisch document geworden, maar een publicatie die verleden, 
heden en toekomst aan elkaar relateert. Het werk van Dudok blijkt zo veelzijdig 
te zijn dat ook deze publicatie breed gebruikt kan worden ter inspiratie, ken-
nismaking en ter referentie door iedereen met interesse in de omgang met jong 
gebouwd erfgoed.

Figuur 7 
Fotostrip restauratie 
raadhuis.  
Bron: Stills uit 
Restauratie Raadhuis 
Hilversum (https://
www.youtube.com/
watch?v=ro76GLa022Y).
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DUDOK, DE MENSELIJKE MAAT

Het werk van Dudok is duurzaam gebleken en heeft hierdoor 
nog steeds een hoge actualiteitswaarde. Ondanks de uiteenlo-
pende waarderingen voor zijn werk vanuit architectonisch en 
architectuurhistorisch oogpunt in de loop der tijd, is uiteindelijk 
duidelijk geworden dat het een tijdloze kwaliteit vertegenwoor-
digt en nog steeds de gebruikers een aangename en geliefde 
omgeving biedt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan 
het feit dat Dudok de stedenbouw en architectuur vorm gaf door 
de mens centraal te stellen. In dit artikel wordt zijn werk vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt onderzocht in samenhang met zijn visie 
als architect en stedenbouwkundige op het geluk van de mens.1

Annette Koenders

EEN BEKWAAM STEDENBOUWKUNDIG ARCHITECT
Dudok is als stedenbouwkundige onderbelicht gebleven. Dat is jammer want juist 
door net als Dudok zelf de verbinding en samenhang van zijn stedenbouw en 
architectuur te beschouwen ontstaat er een dieper begrip van de kwaliteiten en 
positieve invloed op de gebruikers. 
Dudok kreeg tijdens zijn militaire opleiding het vak bouwkunde en hij ontdekte 
toen direct zijn liefde en talent voor architectuur. De stedenbouw adopteerde 
hij als vanzelfsprekend omdat hij vond dat architectuur en stedenbouw elkaar 
moesten steunen. In 1914 spreekt hij daarover in het Bouwkundig Weekblad 
naar aanleiding van zijn ontwerpen voor de militaire organisatie en deze visie 
zou goed van pas komen in Hilversum. De stedenbouw werd driedimensionaal 
vertaald in architectonische werken van artistiek en architectonisch belang. Toen 
bleek al dat hij in zijn werk orde en functionaliteit wilde combineren met artistici-
teit en architectonische betekenis. Als militair leerde hij discipline en doelgericht-
heid aan. Dudok zag zichzelf als kunstenaar. Het ontwerp was het resultaat van 
een scheppingsproces. Deze kijk op zichzelf ligt ten grondslag aan de behoefte 
elk onderdeel te beheersen en de moeite die hij had met, in zijn ogen, snel 
en oppervlakkig gevormde kritiek. Wat betreft praktische uitgangspunten, inte-
rieurafwerking en kleuren speelde ook zijn vrouw Marietje een belangrijke rol. 
De bouwopzichter van het woningcomplex aan het Edisonplein uit 1921 noteert 
in zijn dagrapport dat Dudok de keuze van de kleuren van het exterieur met 
zijn vrouw zou bespreken voordat de definitieve keuze zou worden gemaakt. 
In de correspondentie met opdrachtgevers lezen we de vraag of Marietje al 
voorstellen had gedaan voor de stoffen, materialen en kleuren van de inrichting. 
De inrichting van de studentenkamers in het Studentenpaviljoen in de Cité Uni-
versitaire in Parijs werd eind jaren twintig ook voorgelegd aan zijn dochter Mia, 
tenslotte kon zij zich inleven als eventueel latere Hollandse studente en bewoon-
ster, zo zei F. Vreede in de correspondentie uit Parijs.

1 De aanleiding voor deze bijdrage is mede gelegen in de rapporten die geschreven zijn ter 
voorbereiding op de aanwijzing van beschermde stadsgezichten; de visies beschermd gezicht 
Hilversum Zuid en Hilversum Oost, Hilversum 2012.
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In 1914 zocht Hilversum, om haar snelle ontwikkeling in goede banen te leiden, 
naar een bekwaam stedenbouwkundig architect die schoonheid kon creëren en 
met krachtige hand het ontwikkelproces zou begeleiden. De jonge Dudok kreeg 
van het gemeentebestuur de leiding en het vertrouwen. Zijn hoofdopdrachten 
waren het ontwerpen van een uitbreidingsplan en een nieuw raadhuis. Het was 
maar goed dat Dudok snel kon werken en niet te beroerd was al het nodige 
werk, ook het civieltechnische, aan te pakken. Dudok was een man van zijn tijd 
en ook zijn tijd ver vooruit. Dudok was goed op de hoogte van de geldende 
stromingen en opvattingen. Zijn grote inspiratiebronnen waren het werk van 
J.P. Fockema Andreae en H. Kampffmeyer. Hij is erin geslaagd daar een eigen, 
unieke invulling aan te geven die toekomstgericht bleek te zijn.

Figuur 1 
Tuindorp de Bloemenbuurt 
in Hilversum Zuid. De wijk 
werd met de bestaande 
Clemenskerk vervlochten om 
de relatie met de bestaande 
stad tot stand te brengen. 

Figuur 2 
De Tuindorpen in Hilversum 
Zuid werden toen op de 
bouwlanden gebouwd, 
voor de bewoners in 
een niemandsland, ver 
van het centrum en hun 
oude, bekende wijken en 
buren. De wijk groeide 
organisch door de straten 
en complexen aan elkaar te 
verbinden.
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INLEVING OP ALLE SCHAALNIVEAUS
Dudok bleek in staat zich in te leven in de mens en zijn omgeving op alle schaal-
niveaus. Hij bouwde niet alleen een woning, maar ook een straat, een wijk, zelfs 
een stad. Op al deze schaalniveaus was hij in staat de behoeftes van de mens 
te leren kennen, te verbinden en vorm te geven. In Hilversum heeft dit geleid tot 
een harmonisch samenhangende stad met unieke tuinwijken en de omvorming 
van het uitbreidingsplan naar een beëindigingsplan. In de schoonheid en samen-
hang ligt Dudok´s visie op het geluk van de mens besloten. 
Er waren aan het begin van de twintigste eeuw snel nieuwe woningen nodig. 
De woning, het domein van de persoonlijke levenssfeer, moest goedkoop maar 
goed gebouwd worden. Ook eenvoud kon volgens Dudok oorspronkelijk en 
smaakvol worden opgelost. Hij was niet bang om vanuit de gemeente het goede 
voorbeeld te geven. Daarvoor werd het gemeentelijk Woningbedrijf opgericht 
zodat ontwerpen en uitvoeren in eigen beheer konden plaatsvinden. Het Wo-
ningbedrijf heeft onmiskenbaar het kwaliteitsniveau mede mogelijk gemaakt. 
Dudok had een duidelijke lange termijn visie. Beslissingen en bezuinigingen 
voor de korte termijn raadde hij af. Deze toekomstwaarde straalt uit zijn werk en 
kunnen de gebruikers nog iedere dag beleven.
Om de goedkope woningen op de belevingswereld van de bewoner aan te laten 
sluiten en in samenhang een woonomgeving te laten vormen, maakte Dudok 
gebruik van afwisseling in plattegrond en woningtype, maar ook door de functi-
onele bouwonderdelen te behandelen als decoratieve elementen zoals deuren, 
ramen, schoorstenen en muurvlakken als wenkbrauwen boven de ramen. De 
keuze voor duurzame, traditionele materialen en ambachtelijk bouwen past hier-
bij. Door de eenheid, bereikt door complexen in maat en stijl op elkaar te laten 
aansluiten en de groene openbare ruimte als verbindend element te ontwerpen, 
voelden de bewoners zich onderdeel van de wijk. 

Figuur 3 
Woningen in de 

Bloemenbuurt. Recentelijk 
zijn de woningen 

gerenoveerd waarbij de 
karakteristieke elementen, 

zoals de houten ramen 
met roedenverdeling en de 
deuren, zijn teruggebracht. 
De daken met dakpannen 

liggen als een deken 
over de woningen en 

zorgen voor verbinding en 
eenheid. In de loop der tijd 

werden deze elementen 
verwijderd of aangetast 

waardoor de kwaliteit van 
de woonomgeving sterk 

achteruit ging. 
Links de situatie voor de 

renovatie, rechts de situatie 
na de renovatie.
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Openbare gebouwen dienden als oriëntatiepunten. De school is architectonisch 
herkenbaar en afwijkend in de wijk vorm gegeven en zichtbaar vanuit verschil-
lende straten in de wijk. Toch sluit de school aan bij de omliggende bebouwing 
in schaal, door de vleugels op ooghoogte te brengen bijvoorbeeld. Architecto-
nische overwegingen heeft de gedachte aan de kinderen, die gelukkige herin-
neringen aan de schooltijd mogen hebben, niet overschaduwd. Dudok streefde 
ernaar dat de kinderen zich veilig voelden en dat de school aansloot op hun 
belevingswereld. Door lager in de gevel geplaatste ramen kunnen kleuters naar 
buiten kijken. Zij kunnen droog buiten spelen en zich beschermd voelen onder 
een ver overstekend dak. De scholen voor middelbaar onderwijs mogen wat sta-
tiger zijn, aansluitend op de volgende fase in de ontwikkeling van het kind. De 
buitenruimte maakt onlosmakelijk deel uit van de school en biedt naast speelple-
zier ook ruimte voor groen en natuur. De gazons, die de beschouwer op enige 
afstand van het gebouw plaatst, is onderdeel van het grondplan van het gebouw. 

VAN UITBREIDING NAAR BEËINDIGING
Het uitbreidingsplan kwam in de loop van de tijd tot stand. Bij het ontwerpen 
van deelplannen heeft Dudok nooit de visie op het geheel uit het oog verloren. 
Het doel van samenhangende uitbreiding maakte plaats voor harmonische be-
eindiging. Van het intieme tuindorp ging Dudok over naar de ruimere tuinwijk 
die zichtbaar en beleefbaar werd verbonden met de omringende natuur. De 
natuurlijke omgeving dicteerde laagbouw. Door het groen langs plantsoenen 
de wijken in te trekken, kregen de bewoners in hun wijk het belangrijke contact 
met de natuur. Het stedenbouwkundig plan voorzag in een stratenplan met een 
functionele indeling in brede, rechte verkeersstraten en smallere, gebogen woon-
straten. De vertaling naar de architectuur leidde tot langere woningblokken en 
lijnen, zoals het dak dat als een deken over de woningen ligt en raamstroken 

Figuur 4 
Het plein voor de leeszaal. 
De architectuur en openbare 
ruimte zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 
De oorspronkelijke 
inrichting van het plein met 
gazons, muurtjes en een 
middenpad onder de poort 
door, vormden voor de 
bewoners een aangename 
buitenruimte. Nu de auto’s 
daar een plek moeten 
krijgen, blijkt een oplossing 
mogelijk met inbegrip van 
de kwaliteiten.
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op de verdieping. Via looproutes onder poorten en tussen de huizenblokken 
door kon men door de wijk lopen, naar de wijkwinkel, veilig naar school of de 
aansluitende wijk. 

INSPIRERENDE SAMENWERKING
Het is uitzonderlijk en uniek dat de tuinwijken in Hilversum niet op zichzelf staan, 
maar zich onderling weten te verbinden en met de rest van de stad en de natuur. 
Dudok werd steeds meer een regisseur en ontwierp minder woningcomplexen. 
Hij heeft met vele initiatiefnemers en architecten samengewerkt om de harmoni-
sche stad te bereiken. Dat vraagt de bereidheid en het vermogen de inspiratie, 
eisen en wensen over te brengen. Na de oorlog legt hij uit dat er geen belang-
rijk stedenbouwkundig plan kan ontstaan zonder de harmonische samenwerking 
van velen die zich inzetten om een gezamenlijk doel te bereiken. Een gecompli-
ceerd en veelzijdig probleem kan alleen maar door teamwerk tot stand worden 
gebracht. Dudok werkte altijd hard en hij vroeg dat ook van anderen. In een 
goede sfeer kon men begrijpen dat één man tenslotte de greep moet doen naar 
die synthese van de verschillende facetten, naar die harmonische samenhang 
die het werk tot een hoger plan brengt. De woningbouwverenigingen vroeg hij 
architecten aan te nemen die als ontwerper en vakman betrokken waren. Met 
hen zorgde hij voor een harmonische samenhang tussen de woningcomplexen. 
Dudok had als zelfstandig architect opzichters in dienst met wie hij goed kon 
werken en die hem begrepen, zoals K. van den Berg. Vanaf 1939 werkte hij 
samen met R.M.H. Magnée, die ook een belangrijke rol speelde bij de bouwbe-
geleiding en de latere samenwerking met ontwikkelaars zoals Matser.

Figuur 5 
Panorama Kamrad met 

openheid tussen de 
bebouwing voor het zicht 

op de heide. In 2015 
samen met tuindorp Zuid 

en Plan Zuid aangewezen 
als rijksbeschermde 

gezichten. Tot de 
kernwaarden behoren de 
groene openbare ruimte 

en de bebouwing die 
verscheidenheid kent binnen 

het beeld van eenheid.

Figuur 6 
Beeld van recente 
wijzigingen door 

individuele eigenaren in een 
complex. Hoewel de wijken 
vanwege de hoge woon- en 

beeldkwaliteit zeer geliefd 
zijn, is het instandhouden 
van de eenheid in maat, 

schaal en materiaal geen 
eenvoudige opgave.
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Dudok heeft zelf veel aan de verspreiding van zijn opvattingen gedaan. Dudok 
probeerde altijd zelf de bezoekers aan Hilversum te ontvangen en rond te leiden. 
Onder deze bezoekers zaten potentiële opdrachtgevers, zoals A. de Bois Shros-
bree die hem in 1936 een opdracht in India gunde. Niet alleen zijn uitleg bleek 
goed, Dudok zat ook bovenop de kwaliteit van de foto’s van zijn werk. Hij schrok 
er niet voor terug om een fotograaf precies uit te leggen van welke kanten de 
gebouwen gefotografeerd moesten worden. Dudok had naar eigen zeggen een 
zeer gelukkig huwelijk en een open huis. Samen met Marietje ontving hij tal van 
vrienden en collega’s thuis. Uiteenlopende onderwerpen werden levendig be-
sproken. Muziek was een vast onderwerp, maar ook het gezin en zijn werk. De 
steun van het gemeentebestuur is heel belangrijk geweest. Dudok en Hilversum 
waren op slag wereldberoemd met de eerste tuinwijken en scholen. Het raadhuis 
vormde een hoogtepunt. De gemeente Hilversum was daar trots op en verheugde 
zich in de kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van de stad en de invloed die 
dat had op de bouwers en inwoners. 

VANZELFSPREKENDE KWALITEIT?
Dudok gaf ruimtes vorm, ruimtes waarin je prettig kon functioneren en je goed 
kon voelen. Dudok wilde antwoord op de vraag of de mensen gelukkig waren in 
zijn woningen en wijken. Functionele en economische eisen hoefden wat Dudok 
betreft schoonheid niet in de weg te staan. Dit gold buiten en binnen het gebouw. 
De gebouwen en wijken hebben nog steeds de hoogwaardige kwaliteiten en 
worden breed gewaardeerd. Een belangrijke reden daarvoor is dat Dudok zich 
kon inleven zowel in de individuele levenssfeer en het gezin (de woning) als 
in groepen bewoners en gebruikers (de wijk en de stad) en de behoeftes kon 
vertalen in zijn kunst. Hij was niet gebonden aan een bepaalde architectuurstijl. 
Het zegt veel over Dudok als mens dat hij in staat was om in de menselijke maat 
en het menselijke perspectief te denken en de architectuur en stedenbouw zo 
universeel dienstbaar te maken om mensen een prettige en mooie omgeving te 
bieden en hen gelukkig te maken. Dudok gebruikte ook woorden die dit duide-
lijk maken: mooi, smaakvol, lieflijk, gelukkig, ordelijk, afwisseling, evenwicht, 
harmonie. Tegen Dimitri Frenkel Frank zei hij tijdens een rondleiding in 1960, lo-
pend tussen de bebouwing in het Kamrad: “Kijk, en hier begint de hei en verder 
mag er niet gebouwd worden. Hier wonen de mensen toch gelukkig; zeg nou 
eerlijk, hier wonen ze toch beter dan waar ook ter wereld”.
De architectuur en de tuinwijken zijn nog steeds relatief gaaf en geliefd. Hieruit 
blijkt dat de visie van Dudok een uitzonderlijke toekomstwaarde had. Het is aan 
de erfgenamen om de kwaliteiten en samenhang in stand te houden. Inleving in 
het leven en in de visie van Dudok kan hierbij zeer behulpzaam zijn, zodat niet 
alleen zijn werk maar ook de omgang daarmee zich op internationale aandacht 
mag blijven verheugen.

Annette Koenders is Senior Beleidsadviseur monumentenzorg en archeologie bij de 
gemeente Hilversum.
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DUDOKS VERANDEREND HANDSCHRIFT 
VAN RAADHUIS EN AULA

Dudok heeft voor sommige opdrachten meerdere ontwerpen ge-
maakt, elk met een eigen handschrift, verwant aan soms totaal 
verschillende architectuurstijlen. Het is natuurlijk fictie, maar als 
alle schetsontwerpen tot serieuze plannen waren uitgewerkt en 
gerealiseerd, hadden we in Hilversum langs minstens tien zeer 
verdienstelijke raadhuizen kunnen lopen. In Hilversum-noord 
hadden de overledenen vanuit twee zeer verschillende aulacom-
plexen ten grave kunnen worden gedragen.

Arie den Dikken

Dudok heeft zich steeds rekenschap gegeven van gewijzigde omstandigheden 
en nieuwe eisen als gevolg van andere bouwlocaties. Soms maakte hij eigener 
beweging een overstap van de ene stijlopvatting naar de andere. Met het groot-
ste gemak wisselde hij een op Frank Lloyd Wright geïnspireerd ontwerp met 
overstekende kappen in voor een bouwwerk zonder kappen, vlak afgedekt en 
glad gepleisterd.
Daarbij was hij een meester in het beheersen van het ruimtelijke spel. Hij dacht 
vaak vanuit zichtlijnen en daarom moesten bijzondere gebouwen bij voorkeur 
een belangrijke toegangsweg afsluiten en beheersen. Hij dacht ook vanuit plei-
nen en schuwde niet aan zijn gebouwen decoratieve waarde toe te kennen ter 
begrenzing van die stedelijke ruimten. Waar elke referentie van het bestaande 
ontbrak ‘dichtte’ hij in zijn teksten over de Noorderbegraafplaats een eigen vi-
sioen, zoals van een grafveld: ‘een vertrek waarvan de wanden het geboomte, 
en het dak de hemel is’.1

1 W.M. Dudok, Toelichting bij eerste ontwerp aanleg Noorderbegraafplaats, d.d. 22 december 
1927

Figuur 1 
Eerste schetsontwerp voor 

een raadhuis aan de 
Kerkbrink, september 1915. 

Figuur 2 
Eerste schetsontwerp 

voor een raadhuis aan 
de ’s-Gravelandseweg, 

december 1917. 
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RAADHUIS

Ontwerp Kerkbrink – asymmetrisch met kappen
Alle hiervoor aangeduide ingrediënten zijn in de wordingsgeschiedenis van het 
Hilversumse raadhuis terug te vinden. De bouw van een raadhuis was één van 
de hoofdtaken van de jeugdige architect, die op 1 juli 1915 in Hilversum begon. 
In zijn eerste schetsontwerp van september 1915 situeerde hij het nieuwe raad-
huis aan de Kerkbrink. Het diende behalve als nuttig raadhuis ook als verfraai-
ing van het stadsbeeld. Als geboren Amsterdammer vond hij de Kerkbrink voor 
Hilversum even belangrijk als de Dam voor Amsterdam.2 Net als het Paleis op 
de Dam gaf Dudok zijn ‘paleis’ op de Kerkbrink schuine kappen en een toren 
boven het hoofdvolume. Boven de entree in het hoofdvolume schetste Dudok een 
beeldenreliëf, iets minder hoog in de gevel dan de Amsterdamse stedemaagd in 
het indrukwekkende timpaan boven de Dam (figuur 1).

Plan 1 ’s-Gravelandseweg – symmetrisch in vlakbouw
Binnen drie maanden had Dudok zijn handschrift onder invloed van Berlage ge-
wijzigd, alhoewel de hoofdopzet van het raadhuis aan de Kerkbrink weinig ver-
anderde. In het najaar van 1916 kreeg Dudok de kans om voor een terrein ‘om 
de hoek’ aan de ’s-Gravelandseweg een ‘schaduw’-plan te ontwikkelen. En voor 
dat plan ging hij meteen symmetrisch te werk (figuur 2). Het hoofdvolume kreeg 
vrijwel dezelfde plattegrondopbouw als die van het Paleis op de Dam, compleet 
met twee identiek gesitueerde binnenplaatsen en een hoge toren bijna op dezelf-
de plaats als die van de Amsterdamse koepeltoren (figuur 3). Omdat Hilversum 
geen hoofdstad is, werd het bouwvolume iets lager en de voetprint driekwart van 
het Amsterdamse origineel. Aan weerskanten gaf Dudok zijn hoofdvolume lage 
vooruitspringende ‘armen’ om aansluiting te zoeken met de bestaande bebou-
wing. In het ontwerp voor de ’s-Gravelandseweg koos Dudok voor het eerst voor 
vlakbouw, maar hij experimenteerde oneindig met gemetselde versieringen, die 
- als alternatief voor de schuine kappen - een beëindiging moesten geven aan de 
oprijzende gevels. Gelijktijdig deed hij dergelijke oefeningen voor zijn ontwerp 
aan de Kerkbrink.

2 W.M. Dudok, Toelichting eerste raadhuisontwerp Kerkbrink, d.d. 26 augustus 1915

Figuur 3 
Kaart van Hilversum rond 
1915 met daarop de 
aanvankelijk voor het 
nieuwe raadhuis beoogde 
bouwlocaties Kerkbrink en 
‘s-Gravelandseweg.  
Onderaan: situatie raadhuis 
westzijde Kerkbrink. 
Hiervoor moest het Oude 
Raadhuis uit 1882 
verdwijnen, maar het staat 
er gelukkig nog steeds.  
Bovenaan: situatie raadhuis 
’s-Gravelandseweg. 
Rechts is over die situatie 
de voetprint van het 
Amsterdamse Paleis op 
de Dam weergegeven, 
opgeveer driekwart van het 
origineel. 
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Plan Langgewenst – schakeling rechthoekige volumes
Begin 1922 zag Dudok een kans om zijn raadhuis op een ongedacht mooie 
plek te situeren, die voort kwam uit de mogelijke opschuiving van de spoorlijn in 
oostelijke richting (figuur 4). Een nieuw station in Hilversum-oost zou een geknikte 
toegangsweg naar de dorpskom kunnen opleveren en aan het eind daarvan, op 
het huidige Langgewenst / Marktplein, zou dan het nieuwe raadhuis kunnen op-
rijzen, in hoofdzaak opgebouwd uit geschakelde rechthoekige volumes. Op één 
van de hoeken plaatste hij een uit verticale kolommen opgebouwd torenlichaam 
(figuur 5). Deze toren zou – gezien vanaf de Groest – diametraal komen te staan 
tegenover de toren van de Sint Vituskerk aan de zuidzijde van de Groest. Dudok 
zag een driehoek voor zich, waarin de kern van de eigenlijke dorpskom lag. De 
driehoek zou gemarkeerd zijn door de toren van zijn raadhuis, de toren van de 
Sint Vituskerk en de middeleeuwse toren van de Grote Kerk aan de Kerkbrink. 
Omdat de spoorlijn niet werd verlegd viel dit stedebouwkundige optimum in 
duigen.

Plan 2 ’s-Gravelandseweg – verstrakking volumes
Vanaf medio 1922 werkte Dudok verder aan zijn ontwerp voor een raadhuis 
aan de ’s-Gravelandseweg. Hij nam grote afstand van symmetrie en schuine kap-
pen dan wel alternatieven daarvoor. Net als voor het Langgewenst oefende hij 
voort met het schakelen en stapelen van rechthoekige volumes. De hoge volumes 
zette hij in het midden van het gebouw rond een binnenplaats en meestal rechts 
op een hoek een hoge toren. Aansluitend aan het hoge middengedeelte scha-
kelde Dudok op elke hoek een lage vleugel aan, ‘waardoor het gebouw zich 
niet plotseling verheft, maar als het ware aansluiting zoekt met de omliggende 
tuinarchitectuur’.3 (figuur 6)

Plan Witten Hull – romantisch kubisme 
Het terrein aan de ’s-Gravelandseweg was uiteindelijk niet te koop. De eigenaar, 
een eerwaarde notaris, zette de voet dwars. De aandacht werd verlegd naar 
landgoed ‘Witten Hull’ aan de Witten Hullweg, dat de gemeente medio 1923 
aankocht. Dudok maakte zijn ontwerp voor de ’s-Gravelandseweg in grote lijnen 
pas voor de landgoedlocatie (figuur 7). Hij kon hier in de verste verte niet voor 

3 W.M. Dudok, Nota van toelichting bij raadhuisontwerp voor de Witten Hullweg, 4 juni 1924 

Figuur 4 
Wandelkaart van 

Hilversum rond 1920 
met daarop een nieuwe 
geknikte toegangsweg 

vanaf een verlegd tracé 
van de spoorlijn naar een 

nieuw raadhuis op het 
Langgewenst / Marktplein, 
1922. Rechts de driehoek 

van torens, die Dudok rond 
de kern van de eigenlijke 
dorpskom voor zich zag: 

de raadhuistoren, de toren 
van de Sint Vituskerk en 
de middeleeuwse toren 

van de Grote Kerk aan de 
Kerkbrink.



1919

Figuur 5 
Schets voor een raadhuis 
op het Langgewenst / 
Marktplein, 1922. 

Figuur 6 
Zuid-oostelijke gevel van het 
tweede raadhuisontwerp 
voor de ’s-Gravelandseweg, 
medio 1923.

Figuur 7 
Het in 1931 op landgoed 
‘Witten Hull’ geopende 
raadhuis, naar een ontwerp 
van 4 juni 1924.  
Foto: Arie den Dikken. 
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elkaar krijgen, dat zijn raadhuis aan één van de belangrijke pleinen kwam te lig-
gen en evenmin aan één van de belangrijke doorgaande wegen. Zijn kunstwerk 
zou een kleinschalig villapark van rond 1900 als blijvende biotoop krijgen. Dit is 
heel opmerkelijk, omdat de bouwmeester aanvankelijk zo’n verheven referentie 
uit de hoofdstad voor ogen had en later zijn kans greep als zich in zijn dorp 
een uitgelezen bouwlocatie aandiende, waar een raadhuis een markant anker 
in het stadsbeeld zou kunnen opleveren. Vreemd genoeg had Dudok helemaal 
geen moeite met het bouwen op landgoed ‘Witten Hull’. Hij maakte zich blij met 
‘het element van verrassing’, dat ontstaat als je het raadhuis vanuit één van de 
toegangswegen ‘te midden van een fraaien parkaanleg verrijzen ziet’.4 Begin 
1924, toen Dudok zijn definitieve plan nog niet had gepresenteerd, leek er toch 
even een mogelijkheid, dat het raadhuis op zijn huidige plek via een lijnrechte 
monumentale dubbelbaans toegangsweg vanaf de ’s-Gravelandseweg bereik-
baar en zichtbaar zou worden (figuur 8). Hier trof de gemeente een buitenge-
woon hoogleraar in de pedagogiek, die een strook grond voor veel teveel geld 
wilde verkopen, waardoor de gemeente van aankoop moest afzien. Onbedoeld 
zorgde deze hoogleraar er wel voor, dat het niet onbelangrijke villapark ‘Ouden 
Engh’ in tact bleef.

AULA NOORDERBEGRAAFPLAATS

Eenvoudig en bescheiden
In het eerste ontwerp van oktober 1927 voor de Noorderbegraafplaats situeerde 
Dudok enkele ‘hulpgebouwen’ tussen een vierkant voorplein en de eigenlijke 
begraafplaats. De belangrijkste ruimte, de uitvaartzaal, projecteerde Dudok aan 
de zuidzijde als monumentale begrenzing van een grote vijver. Dudok noemde 
zijn architectuur ‘eenvoudig en bescheiden en in overeenstemming met de plech-
tige sfeer die op deze plaats moet heerschen.’ De ‘eenvoudige en bescheiden’ 
architectuur van Dudok had in dit ontwerp nog een vrij traditioneel Frank Lloyd 
Wright-achtig karakter met grote pannengedekte kappen (figuur 9).

4 W.M. Dudok, Toelichting bij ontwerp toegangsweg van ’s-Gravelandseweg naar raadhuis op 
landgoed ‘Witten Hull’, 15 februari 1924

Figuur 8 
Wandelkaart van Hilversum 
rond 1920 met links situatie 

tweede ontwerp voor 
raadhuis ’s-Gravelandseweg 

(1923) en rechts ontwerp 
situatie voor raadhuis 

landgoed ‘Witten Hull’ 
(1924). Rechts ook de in 

februari 1924 door Dudok 
ontworpen toegangsweg 
van ’s-Gravelandseweg 

naar raadhuis op ‘Witten 
Hull’.
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Het vraagstuk opnieuw bezien
Begin april 1929 maakte Dudok een gewijzigd plan voor de gebouwen. Hij 
had zijn eerste ontwerp voor de aulagebouwen ‘opnieuw bezien’. In zijn advies 
bij het gewijzigde plan verbloemde Dudok, dat hij de opzet en de architectuur 
van het hele gebouwencomplex totaal over een andere boeg had gegooid.5 De 
situering van de gebouwen was drastisch veranderd, de uitvaartzaal was een 
kwartslag gedraaid met uitzicht op het grote middengrasveld van de begraaf-
plaats. Maar dat was nog niet alles. De gebouwen waren ontdaan van de Frank 
Lloyd Wright-achtige architectuur, de gebouwen kregen platte daken met over-
stekende dakranden. De ramen en deuren waren veranderd van hout in staal. In 
combinatie met gepleisterde gevels kregen de gebouwen de uitstraling van een 
heel andere architectuurstijl, het Nieuwe Bouwen. Deze enorme omslag mag wel 
een prestatie van formaat worden genoemd (figuur 10).

Vanwaar de nieuwe stijl ?
Dudok heeft zijn ommezwaai – voor zover bekend – nergens toegelicht. In zijn 
eigen oeuvre is geen eerder voorbeeld te vinden van een vlak afgedekt en glad 
gepleisterd gebouw met stalen ramen. Medio 1928 was aan de andere kant van 
Hilversum, in het Loosdrechtse Bos, een heel bijzonder vlak afgedekt en glad ge-
pleisterd gebouw gereedgekomen, het hoofdgebouw van het wereldberoemde 
Zonnestraal van de architecten J. Duiker, B. Bijvoet en J.G. Wiebenga (figuur 11). 

5 W.M. Dudok, Toelichting bij tweede ontwerp gebouwen Noorderbegraafplaats, 8 april 1929

Figuur 9 
Ontwerpen van Dudok 
voor ‘hulpgebouwen’ 
Noorderbegraafplaats. 
Links enkele aanzichten van 
het ontwerp van oktober 
1927 met Frank Lloyd 
Wright-achtige kappen. 
Rechts enkele aanzichten 
van het ontwerp van april 
1929 met Nieuwe Bouwen-
achtige kenmerken als platte 
daken, pleisterwerk op 
gevels en stalen ramen.

Figuur 10 
Situaties bij ontwerpen 
voor ‘hulpgebouwen’ 
Noorderbegraafplaats. 
Links ontwerp oktober 1927 
en rechts ontwerp april 
1929.
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Zou Dudok hier zijn inspiratie voor zijn gewijzigde (tweede) ontwerp voor de ge-
bouwen op de Noorderbegraafplaats hebben gevonden? Op meerdere punten 
bleef hij overigens zijn eigen plan trekken: anders dan bij Zonnestraal gaf hij de 
gevels wel een dragende functie. Waar Duiker c.s. het pleisterwerk aanvankelijk 
onbehandeld lieten en later wit schilderden, koos Dudok meteen voor een sili-
caatverf in een lichte okerkleur op de wanden en voor behoorlijk gele dakranden 
(figuren 12 en 13).

AANGENAAM VOOR MENSEN
Dudok wilde zijn gebouwen aangenaam laten zijn voor de mensen die ze ge-
bruiken, maar ook voor de mensen die er tegenaan moeten kijken. Voor de 
tijdelijke gebruikers van het raadhuis (bij trouwerijen) en van het aulacomplex 
(bij begrafenissen) bedacht Dudok logische routes door de complexen, zelfs al 
vanaf de openbare weg.
Tijdens de ontwerpprocessen kreeg hij soms stevige kritiek op de programmati-
sche of logistieke aspecten. Een gemeentesecretaris leverde bijvoorbeeld zware 
kritiek op één van zijn raadhuisontwerpen voor de Kerkbrink. Enkele raadsleden, 
waaronder collega-architect J. van Dillewijn, kraakten Dudoks logistiek in het 
eerste ontwerp voor de hulpgebouwen van de Noorderbegraafplaats. 
In beide gevallen nam hij de kritiek ter harte en loste hij de programmatische 
of logistieke mankementen naar genoegen op. En passant gooide hij de uitein-
delijke vorm van het gebouw en de architectuurstijl over een andere boeg. Dan 
werd ineens duidelijk, dat Dudok voortdurend bleef experimenteren met de ver-
schijningvorm en de beleving van het te ontwerpen gebouw. 

OP HET NIPPERTJE
Soms kwam een wijziging op het allerlaatste moment tot stand na een verre 
dienstreis. In december 1929 maakten Dudok en loco-burgemeester B.H. Bakker 
(tevens verdienstelijk architect) een dienstreis naar Rome. Terwijl de verdieping 
van het raadhuis al in aanbouw was, had deze reis gevolgen voor het ont-
werp van de burgerzaal. Het ontwerp voorzag in een zaal, die als een aparte 
ruimte was afgescheiden van de gang en bovendien enkele treden hoger zou 
komen dan de gang. Dudok liet de scheidingswand achterwege en ontwierp in 
plaats daarvan een colonnade. De vloeren van de zaal en de gang kwamen 

Figuur 11 
Het wereldberoemde 

Zonnestraal van de 
architecten J. Duiker, B. 

Bijvoet en J.G. Wiebenga 
in het Loosdrechtse 

Bos bij Hilversum. Het 
hoofdgebouw werd op 12 

juni 1928 geopend. Het 
vormde mogelijkerwijs voor 
Dudok een nabije referentie 

om zijn ontwerp voor de 
‘hulpgebouwen’ van de 

Noorderbegraafplaats over 
een andere boeg te gooien. 
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op dezelfde hoogte te liggen. Zodoende werd de burgerzaal groter en kon het 
publiek, lopend door de gang, de burgerzaal bekijken. Bij het bezoeken van 
de groote gebouwen [in Rome] zijn de verschillende verhoudingen nagegaan 
en toen bleek, dat de burgerzaal niet aan den grooten kant was.6 Reizen naar 
andere steden was voor de gemeente van groot belang, vond loco-burgemeester 
Bakker (figuren 14a, b en c).
De vakbroeders Dudok en Bakker vormden in Hilversum een bijzonder span. In 
de gemeenteraad was het architectengehalte ook hoog. Dudok had een open 
vizier op wat zijn vakbroeders in en buiten Hilversum deden. Dudoks handschrift 

6 Loco-burgemeester B.H. Bakker in verslag raadsvergadering 3 december 1929.

Figuur 12 & 13 
De gebouwen van de 
Noorderbegraafplaats. 
Foto’s: Arie den Dikken.
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Figuur 14a, b, en c 
Tijdens een dienstreis naar 

Rome kwam Dudok er 
achter, dat de burgerzaal 

groter moest worden. 
Hij wijzigde het ontwerp 

tijdens de bouw. De 
scheidingswand tussen de 

gang en de hoger gelegen 
zaal liet hij vervallen, 

bracht de vloeren op gelijke 
hoogte en plaatste er een 

colonnade.
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was nooit in beton gegoten. Als referenties uit Rome direct van invloed waren, 
dan kan het niet anders dan dat een opvallende creatie in het Loosdrechtse Bos 
ook gevolgen had voor Dudoks handschrift. 

BRONNEN

Dikken, Arie den en Cramer, Max, Raadhuis Hilversum, een gebouw voor eeuwen, Zwolle 
2006.

Dikken, Arie den, ‘De Noorderbegraafplaats’, in: Oases van Rust, Geschiedenis van de 
Hilversumse begraafplaatsen, Hilversum 2010, pp. 114-127

Arie den Dikken was vele jaren beleidsmedewerker monumentenzorg bij de gemeente 
Hilversum en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de ‘kanjer’-restauraties van Raadhuis, 
Gooiland, Zonnestraal en Sint Vituskerk. Hij begeleidde daarnaast nog vele andere 
restauraties en herbestemmingen van (jonge) monumenten in Hilversum.  
Na zijn pensionering is hij adviseur monumentenzorg, lid van de commissie van de 
Raad voor Cultuur, die de minister adviseert over de Professionele Organisaties voor 
Monumentenbehoud (POM), lid van het auditteam van de Vereniging van Architecten 
Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en secretaris van de Stichting Pierre Palla 
Concertorgel te Hilversum.
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RAADHUIS HILVERSUM, EEN 
FASCINEREND DECOR

Het meesterwerk van gemeentearchitect Willem Marinus Dudok 
(1884-1974) is iedere week het decor bij bijzondere gebeur-
tenissen, zoals de ontvangst van vooraanstaande gasten en 
bruidsparen. Toeschouwers en de bezoekers genieten volop van 
deze plechtige momenten. Het gebouw biedt daartoe alle moge-
lijkheden. Daarmee heeft Dudok bij het maken van zijn ontwerp 
bewust rekening gehouden. Keer op keer wordt het beslissende 
moment uitgesteld en wordt de spanning verhoogd.

Max Cramer

COULISSENWERKING
In de toelichting op zijn raadhuisontwerp besteedt Dudok aandacht aan het 
theatrale effect van het gebouw: “Die wisselende beelden, dat zien van hoogere 
bouwmassa’s over lagere gevel heen; dat voortdurend verschuiven van die bouw-
deelen ten opzichte van elkaar, naarmate de toeschouwer zich verplaatst, die 
z.g. ‘coulissenwerking’, dat is ten slotte toch een plastische rijkdom, met zuivere 

Figuur 1 
De vijver voor het raadhuis 

houdt het publiek op 
afstand.
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bouwkunstige middelen bereikt”.1 Daarbij houdt Dudok ook rekening met zo-
wel de toeschouwers als de gasten. Beide groepen zijn nodig om de plechtige 
ontvangst tot een feest te maken. “Op deze weg is er niets, dat het waardige 
naderen van het gebouw storen zal. Het publiek wordt gemakkelijk op een af-
stand gehouden en kan van de overzijde van den vijver het optrekken van den 
stoet naar het gebouw gadeslaan”.2 Vanaf daar heeft men inderdaad een goed 
zicht op de plechtigheden. Langzaam ziet men de stoet langs de vijver bewegen, 
de gouden kolommen spiegelen tegen de blauwe achtergrond. Ook de gasten 
worden zich door het architectonisch spel van de bouwdelen bewust van het 
bijzondere moment, of zoals Dudok schrijft: “Men loopt langs den vijver naar 
de hoofdingang; hetzij bij slecht weder onder den overdekten colonnade, hetzij 
langs den onoverdekten weg. Voor zich uit ziet men hier een breede monumen-
tale bordestrap, onder een machtige, schaduwwerpende luifel naar het ruime 
voorportaal opgaan”.3

Door de tegelpatronen op de vloer lijkt het wel alsof de loper is uitgelegd. Het 
moment van het naar binnengaan wordt nog even uitgesteld. Eerst moet de stoet 
- via een aantal treden, die ook in de borstwering worden verbeeld - naar een 
hoger niveau. Vanaf het bordes, onder de enorme luifel, werpen de bezoekers 
een laatste blik over de vijver met de hoog spuitende fonteinen naar de toeschou-
wers aan de overzijde van de vijver. 
In zijn eerste ontwerp heeft Dudok zelfs vergulde klokken aan de toren gedacht, 
die – bewogen door de wind – de ontvangst nog meer allure moesten geven 
zodat ‘het opgaan tot het gebouw een feest zou worden’.

TELEURSTELLING?
Onder de dramatisch overstekende luifel, maakt de stoet een haakse bocht naar 
rechts. Gouden pijlers begeleidden de overgang van binnen naar buiten. De 
wit marmeren hal, waar het borstbeeld van Dudok zich bevindt, is ruim genoeg 
voor alle gasten. Toch is er misschien even een licht gevoel van teleurstelling: de 
hal is met zijn vier meter hoogte veel lager dan op basis van ervaring wellicht 

1 W.M. Dudok, Toelichting bij het ontwerp. Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
2 Ibid.
3 Ibid.

Figuur 2 
Het entreegebied met 
bordes en luifel op de 
achtergrond.

Figuur 3 
De witmarmeren entreehal 
met buste van Dudok.
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zou mogen worden verwacht. Toeschouwers aan de rand van de rechthoekige, 
met marmer beklede hal hebben daarentegen tijd genoeg om de stoet in ogen-
schouw te nemen. 
Opnieuw maakt het gezelschap een haakse bocht naar rechts, want daar be-
vindt zich de monumentale trap. Hier lijkt het wel alsof het kostbare marmer als 
een kleed ligt uitgespreid. Tree voor tree lopen de bezoekers naar boven. De 
voetstappen resoneren tegen de marmeren wanden van de trap. Dan, onver-
wacht, verandert de klank; boven het bordes bevindt zich een enorme ruimte 
waarin boven een gouden zon stralend op de stoet neerziet. 
Dudok heeft dit verrassingseffect bewust geënsceneerd. “Deze vestibule is be-
trekkelijk laag (ca. 4M); des te groter is het effect, wanneer men van hieruit de 
hoofdtrap bestijgende, plotseling een ca. 16 M hooge ruimte boven zich ont-

Figuur 4 
De hoofdtrap van het 

raadhuis.

Figuur 5 
Boven de trap torent zich 

een enorme ruimte met 
gouden zon uit.

Figuur 6 
De hoge torenruimte van het 

raadhuis van Stockholm.
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waart”. Dit aspect heeft Dudok vermoedelijk van het raadhuis in Stockholm over-
genomen, dat hij in 1923 voor een studiereis heeft bezocht. Daar wordt de tra-
ditioneel vormgegeven torenruimte door het gouden zonlicht dat via de glazen 
daklantaarn binnenvalt, gekleurd.

UITSTEL
De verwachting stijgt verder als de stoet - na een draai en nog een paar treden 
- de eerste verdieping bereikt. Wat krijgt men nu te zien? Vanuit deze ruimte 
heeft men even zicht op de raadszaal. Een paar treden leiden de voorruimte in, 
waarna men aan de korte zijde onder het lage balkon de ‘zetel van het gezag’ 
betreedt. 
Van hieruit heeft men zicht op de gehele ruimte. Vloerkleden, wandbespannin-
gen en gordijnen versterken de stilte. Links op een podium staan voor een gou-
den wand de hoge stoelen van het College van Burgemeester en Wethouders. 
Ook dit effect doet aan het raadhuis in Stockholm denken, maar ook nu strakker 
en eigentijdser door Dudok vormgegeven.
Deze prachtige ruimte is voor bruidsparen echter niet het einddoel van de tocht. 
In de vestibule voor de raadzaal markeren twee oranjekleurige lichtelementen 
een wat donkere, lagere entree. Daarachter flankeren ranke, gouden kolommen 
een marmeren loper met een donkere baan in het midden. Links geven de met 
gouden tegeltjes beklede vensters zicht op een binnenhof, rechts achter de flon-
kerende kolommen bevindt zich de burgerzaal, een lichte feestzaal voor grote 
bijeenkomsten. Deze kleuren zijn, zo heeft Dudoks medewerker Robert Magnée 
wel gezegd, geïnspireerd op byzantijnse voorbeelden. Maar het kan heel goed 
zijn, dat Dudok de opzet van deze ruimte ook van Stockholm heeft overge-
nomen. Daar bezit de ‘Prinsengalerij’ een zelfde opzet. Diepliggende vensters 
geven licht aan een gang, die door dubbele kolommen van de hoofdruimte is 
afgescheiden. Dudok heeft echter het theatrale effect door het toepassen van 
gouden tegeltjes bij vensters en kolommen versterkt.

Figuur 7 
De vestibule met de 
verhoogde entree naar 
de raadzaal en rechts 
de door lichtornamenten 
gemarkeerde entree naar 
de burgerzaal.
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Figuur 8 
De burgerzaal met in de 

achtergrond de toegang tot 
de trouwzaal.

Figuur 9 
De prinsengalerij in het 
raadhuis van Stockholm
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EINDBESTEMMING
Aan het eind van de lange gang naast de kolommen trekt een rode deur met 
daarboven het woord ‘trouwzaal’ de aandacht. De banen in de vloer vergroten 
de lineaire werking. In de trouwzaal is er opnieuw een moment van uitstel; de 
stoet betreedt de prachtig aangeklede ruimte aan de achterzijde; op het bijzon-
dere vloerkleed staan voldoende stoelen, maar ook langs de wand biedt een 
lange bank nog plaats aan de gasten. 
Aan de andere zijde van de zaal staan de halfronde stoelen voor het bruidspaar 
gereed. Achter de tafel, waar de handtekeningen gezet moeten worden, zijn 
de statige stoelen met hun hoge rugleuningen als wachters opgesteld. Na deze 
bijzondere rondgang door het raadhuis, kan het feest beginnen en zijn de gas-
ten en toeschouwers door de rondgang door het raadhuis in de juiste stemming 
gekomen.

Max Cramer is architectuurhistoricus en werkzaam bij bureau Monumentenzorg van de 
gemeente Amersfoort. Hij is mede-auteur van de catalogus ‘W.M. Dudok 1884-1974, 
Monografieën van de Stichting Architectuur Museum, Amsterdam 1981.

Figuur 10 
De trouwzaal.
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SCHOLEN VAN DUDOK
Internationale en nationale invloeden 

Het is bekend dat Dudok’s schoolgebouwen uit de jaren twintig, 
die in Hilversum nog steeds op een indrukwekkende wijze onder-
deel uitmaken van het straatbeeld, van (internationale) invloed 
zijn geweest op andere architecten die scholen ontwierpen. 
Auteurs noemen bijvoorbeeld doorwerking in België en het Ver-
enigd Koninkrijk.1 Minder bekend is waar Dudok zich door heeft 
laten inspireren en informeren bij zijn ideevorming over scholen-
bouw.

Dolf Broekhuizen

HET KLEUTERSTEHUIS
In de literatuur over Dudok’s theorievorming wordt met name de publicatie Het 
Kleuterstehuis. Handleiding bij het bouwen van ‘bewaar’-scholen genoemd, een 
door Dr. E. Bonebakker, op dat moment chef van de afdeling onderwijs van de 
gemeente Utrecht, geschreven publicatie uit 1920 die nog nauwelijks verder 
is onderzocht.2 Dit artikel gaat in op de internationale inspiratiebronnen die 
ten grondslag liggen aan Het Kleuterstehuis.3 Voor de vernieuwing van de plat-
tegrond van bewaarscholen, de latere kleuterscholen, blijkt dat Dudok niet te 
rade ging bij de architecten of kunstenaars uit de moderne beweging, maar 
bij gemeentearchitecten, directeuren publieke werken en onderwijsvernieuwers 
die vooral in de gemeente Utrecht, Groningen en Amsterdam aan scholenbouw 
werkten. Bij collega-architecten in gemeentedienst dus. De in Het Kleuterstehuis 
genoemde Engelse openluchtschool-beweging en een negentiende-eeuws ont-
werp van Friedrich Fröbel speelden een opvallende rol.

ZOEKEN NAAR NIEUW TYPE BEWAARSCHOOL
Eén van de hoofdelementen die in Het Kleuterstehuis worden geanalyseerd, is 
die van het combineren van spelen en werken door het dubbelgebruik van ruim-
tes. Voor de hoofdactiviteiten van kleuters zijn twee ruimtes nodig: voor het leren 
en werken is een leerlokaal nodig, met tafeltjes en stoelen, waar kinderen zittend 
en onder leiding van een leerkracht iets leren. Daarnaast is een speellokaal no-
dig om te kunnen spelen, rennen en huppelen. Voor die activiteit is voor dezelfde 
groep een grotere ruimte nodig. De traditionele bewaarschool kende daarom 
leslokalen voor vaste groepen en een groter speellokaal waar de groepen afwis-
selend gebruik van maakten. Het nadeel hiervan was dat een leslokaal leeg staat 
als de groep in het speellokaal is: dat is duur. En een extra groep standaard 

1 Zie voor de voorbeeldwerking in Vlaanderen: F. van Hoof (e.a.), Onderwijs en scholenbouw in 
België en Nederland, Antwerpen 1931; M. Dubois, Invloed van de architectuur van W.M. Dudok 
in Vlaanderen, M. Cramer (e.a.), W.M. Dudok 1884-1974, Amsterdam 1980, p. 40-42; Voor 
Verenigd Koninkrijk: C.G. Stillman, R.C. Cleary, The Modern School, London 1949, p. 17.

2 E. Bonebakker, Het Kleuterstehuis. Handleiding bij het bouwen van ‘bewaar’-scholen, Zaltbommel 
1920.

3 Zie voor het noemen van Het Kleutertehuis als inspiratie: H. van Bergeijk, Willem Marinus Dudok. 
Architect-stedenbouwkundige 1884-1974, Naarden 1995, p. 27; T. Ruhe (e.a.), Onderwijs in 
Hilversum, Hilversum 2005, p. 47.
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gebruik laten maken van het lege lokaal (een ‘wissellokaal’) kende praktisch zeer 
grote bezwaren bij kleuterleidsters vanwege de tijdsdruk die het oplegde en het 
verschil in netheid van de leerkrachten.4

Als oplossing stelden de Utrechtse onderzoekers die aan de vernieuwing van 
bewaarscholenbouw werkten een gecombineerd ‘speel- en leslokaal’ voor. Beide 
activiteiten vinden afwisselend plaats door het gedeelte van de gang bij het lo-
kaal als een wisselelement te gebruiken. Het stuk gang kan met schuifwanden bij 
het lokaal worden getrokken zodat het rechthoekige leslokaal vergroot tot een 
vierkant speellokaal. De kinderen helpen mee aan het wisselend gebruik doordat 
ze zelf lichte meubels verplaatsen. Om het lokaal tijdens het speeluur voldoende 
te luchten is een buitenveranda langs het lokaal ontworpen, en schuifwanden, 
terrasdeuren en grote ramen die open gezet kunnen worden. Bij goed weer kun-
nen de kinderen deze buitenveranda als uitwijkruimte gebruiken. Als na het spe-
len de leerlingen weer in het lokaal gaan werken is de lucht voldoende ververst. 
Niet alleen bij de bouw van bewaarscholen maar ook door de openluchtschool-
beweging in Nederland zou dit model worden nagevolgd.5

HET VERANDAGEVOEL VAN FRIEDRICH FRÖBEL
Als inspiratiebron voor deze ‘speel- en leslokalen’ noemt Bonebakker concrete 
bronnen. Voor de grote glazen schuifwanden tot aan de grond voert hij een 
Engelse openluchtschool-publicatie op uit 1915.6 Maar ouder is het enkele pa-
gina’s later beschreven bewaarschoolontwerp van de beroemde Duitse onder-
wijzer en onderwijsvernieuwer Friedrich Fröbel die een gebouw met gang en 
de veranda voorstelt. Fröbel wilde met de veranda een groter contact tussen het 
onderwijs/spelen en buiten realiseren, en noemde deze bewaarschool een kin-
dertuin. In een Duits handboek voor fröbelonderwijs uit 1887 is Fröbels ontwerp 
gepubliceerd en het wordt door Bonebakker afgebeeld (figuur 1).7 Door middel 
van compositorische assen, de positie van deuren en trappen zijn gebouw, tuin 
met speelplaats en schooltuin sterk tot een eenheid gesmeed. 

4 Vergelijk: J. Hobma, Voorbereidend onderwijs. De bewaarschool, Groningen 1921, p. 44-49.
5 Zie voor navolging D. Broekhuizen, Openluchtscholen in Nederland, Rotterdam uitgeverij 010,  

p. 129 vv.
6 [T.N. Kelynack], Yearbook of open-air-schools and children’s sanatoria, I, London 1915
7 M. von Marenholtz-Bülow, Handbuch der Fröbelschen Erziehungslehre, Kassel 1887, deel II,  

p. 150; Bonebakker 1920, p. 19.

Figuur 1 
F. Fröbel, Ontwerp voor 
een Volkskindergarten, 
1886. 
Bron: Bonebakker 1920 
p. 19.
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IDEAAL- EN TESTONTWERPEN
De Utrechtse gemeentearchitect S.F. Loeb combineerde het middel van verdie-
pingshoge vensters of schuif- of vouwdeuren tot aan de vloer met de ruimtelijke 
opzet met lokaal, gang, veranda en tuin en paste het toe in drie door Bonebak-
ker gepubliceerde ideaalontwerpen, die van invloed zijn geweest op de bouw 
van bewaarscholen (figuur 2). Rond het verschijnen van de ontwerpen in Het 
Kleuterstehuis 1920 werden elementen van de ideeën getest door (gemeente)ar-
chitecten zoals Jhr. Op ten Noort in Enschede, Ir. Mulock Houwer in Groningen, 
S.F. Loeb in Utrecht, en architect A.R. Hulshoff in Amsterdam.8 Bonebakker noemt 
bijvoorbeeld de openbare Fröbelschool in de Vosmaerstraat in Utrecht waar de 
buitenveranda (zonder binnenveranda) van de kleuterlokalen zo is gesitueerd 
dat het gespeel en gehuppel de oudere leerlingen van de naastgelegen lagere 
school niet kan verstoren (architect S.F. Loeb).9 In Schiedam realiseerde de ge-
meente een nieuwe openbare bewaarschool aan de Laan, gebouwd in een buurt 
met sloppen om de gezondheid van kinderen te verbeteren.10

8 Bonebakker 1920, p. 5, 14-15.
9 Bonebakker 1920, p. 26.
10 Redactie, Gemengd nieuws, in: Leidsch Dagblad, 16 november 1921, p. 2.

Figuur 2 
S.F. Loeb, Ontwerp voor 

een ‘Kleuterstehuis der 
naaste toekomst’, type 
3, met een binnen- en 

buitenveranda aan een 
schoolplein.  

Bron: Bonebakker 1920, 
p. 34.
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HUPPELVERANDA VOOR BEWAARSCHOLEN
Na 1920 integreerde Dudok de veranda in zijn ontwerpen voor bewaarscho-
len in Hilversum. Hij combineerde de vernieuwende ideeën van Fröbel en de 
Engelse openluchtschool-beweging met zorgvuldige stedenbouwkundige inpas-
sing. De architect paste de huppelveranda in de buitenlucht toe in zijn bewaar-
scholen. Maar niet aansluitend aan een gang (een ‘binnenwarande’). In plaats 
daarvan plaatste hij de lokalen in een middenrij met aan de ene kant een gang 
(grenzend aan de straat) en aan de andere zijde de veranda in de buitenlucht 
(de lokaalwand aan speelplein- of tuinzijde). Het bovenlicht boven de luifel zorgt 
voor voldoende daglichttoetreding in het lokaal. Dit model is in Engeland vanaf 
1920 toegepast bij scholen in Derbyshire als openluchtschool voor gezonde 
kinderen, zoals Somercotes School (1924) en Lady Manners School (1934), 
ontworpen door de County architect George Widdows (figuur 3).11 
Met de veranda creëert Dudok een overgangsgebied tussen binnen en buiten. 
Kleuters zijn op die manier minder opgesloten. Hij kiest ook een schaal die 
aansluit bij de maat van het kind: de veranda heeft bijvoorbeeld een relatief 
vrij lage luifel. Naast de lokalen met huppelveranda bezitten de scholen aparte 
speellokalen. Dudok paste de huppelwarande altijd aan aan de context. Als er 
een lagere school aan het complex is gekoppeld voorkomt Dudok dat veranda-
gebruik (geluid, beweging) overlast kan veroorzaken aan de oudere leerlingen. 
Stedenbouwkundig oriënteert hij de veranda bij voorkeur aan een rustig gebied 
(rustige straat, groen, speelplein) en gebruikt de gang als een buffer tussen on-
derwijs en straatverkeer. Hij paste de huppelveranda niet toe in lagere scholen; 
het ‘Bouwbesluit’ in de lager onderwijswet verbood in die tijd (1924) de toepas-
sing van deuren van reguliere leslokalen in onmiddelijke gemeenschap met de 
buitenlucht.12

11 Stillman, Cleary 1949, p. 14-1.
12 E.J. Rothuizen (e.a.), Scholenbouw, Goes 1924, p. 133.

Figuur 3 
Systeem van Derbyshire-type 
openluchtschool-klaslokalen 
voor gezonde kinderen, met 
veranda aan beide zijden. 
Bron: Stillman, Cleary 
1949, p. 13.
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VERSTERKEN ONTWIKKELING VAN KLEUTER
Dudok beschouwt de veranda als overdekte speelplaats, waar de gemeente fi-
nanciering voor kon vinden. Bij de toenmalige Nienke van Hichtumschool voor 
kleuters (1929, ’s-Gravesandelaan 56), de kleuterschool Catharina van Renesse-
school (1925-1927, Egelantierstraat 115) en de Nelly Bodenheimschool (1929, 
Minckelersstraat 38) is de veranda direct toegankelijk vanuit het lokaal, met 
grote luifel, betegelde vloer en halfhoge gemetselde tuinmuur en nog steeds goed 
zichtbaar (Figuren 4, 5, 6). Door de verandadeuren open te zetten tijdens lestijd 
konden de kleuters gemakkelijk op de veranda werken, als extra lokaalruimte. 
Verder weg van de leerkracht werken stimuleert de ontwikkeling van zelfstandig-
heid. Het huppelen bevordert de lichamelijke ontwikkeling en (grove) motoriek. 
Tijdens het buitenspelen konden kinderen op de veranda vanwege de langgerek-
te vorm goed huppelen, daarom werd het wel ‘huppelwaranda’ genoemd. Dat 
was moeilijker in een kortere, maar eveneens overdekt ‘speelprieel’, of ‘speel-
loods’ al dan niet met een zandbak, die hij in de school aan de Mickelersstraat 
toepaste.

NIEUWE STIMULANS?
In de huidige bouw van basisscholen en kindcentra komen overdekte speelplaat-
sen en bordessen vanwege krappe budgetten nauwelijks voor. Dat is jammer, 
want het vergroot de mogelijkheid tot buitenspelen en daarmee de ontwikke-
lingsmogelijkheden en gezondheid van de kinderen. Mogelijk biedt deze kijk op 
Dudoks huppelveranda een nieuwe stimulans.

Architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen werkt sinds 2000 als zelfstandig onderzoeker. 
Broekhuizen is specialist op het gebied van de vooroorlogse modernistische avant-garde, 
naoorlogse architectuur en onderwijsvoorzieningen. Tussen 2010-2015 was hij tevens 
gastdocent op de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en werkte hij 
aan een onderzoek naar schoolgebouwen en sociale voorzieningen. In 2015 verscheen 
onder zijn redactie de Scholenbouwatlas over het verbouwen van basisscholen en 
kindcentra.

Figuur 4 
W.M. Dudok, 

Huppelveranda van de 
voormalige Nienke van 

Hichtumschool, Hilversum. 
Foto: Dolf Broekhuizen 

2015.
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Figuur 5 
W.M. Dudok, 
Huppelveranda aan de 
tuin van de voormalige 
Catharina van 
Renesseschool, Hilversum. 
Foto: Dolf Broekhuizen 
2015.

Figuur 6 
W.M. Dudok, 
Huppelveranda aan het 
huidige schoolplein van de 
voormalige Catharina van 
Renesseschool, Hilversum. 
Foto: Dolf Broekhuizen 
2015.
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KLEUR ALS RODE DRAAD IN HET WERK 
VAN DUDOK

W.M. Dudok heeft een lang en productief leven gehad. Zijn om-
vangrijke oeuvre is in verschillende perioden onder te verdelen.1 
Het vroege werk is beïnvloed door Berlage en vertoont invloeden 
van de Amsterdamse School. De gebouwen zijn meestal ontwor-
pen op een symmetrische plattegrond. Vanaf de jaren twintig 
komt Dudok tot een strakkere en minder gedecoreerde vormge-
ving, waar hij, zowel door vakgenoten als door andere (buiten-
landse) geïnteresseerden, veel waardering voor krijgt. De gebou-
wen zijn verankerd in de stedenbouwkundige situatie en kenmer-
ken zich door een asymmetrische compositie van horizontale en 
verticale, blokvormige, volumes. Het ontwerp voor het Raadhuis 
is hiervan het bekendste voorbeeld. In de periode na de Tweede 
Wereldoorlog versoberen zijn ontwerpen onder invloed van het 
functionalisme tot meer ingetogen, doelmatige gebouwen. 

Alle gebouwen hebben een uitgesproken kleurstelling. De kleuren 
zijn niet zomaar gekozen, maar spelen een belangrijke rol in de 
beleving van de architectuur. De betekenis ervan blijkt geduren-
de de architectonische ontwikkeling van Dudok te wijzigen. In dit 
artikel zal het kleurgebruik van Dudok in relatie met zijn architec-
tuur worden behandeld.

Harriën van Dijk & Mariël Polman

KLEUR IN HET VROEGE WERK VAN DUDOK
In 1913-15 ontwerpt Dudok de HBS in Leiden. In dit traditionele gebouw geeft 
Dudok al blijk van zijn gevoel voor kleur en detail doordat hij de ramen in helder 
groen en de kozijnen, boeidelen, luifels, roeden en stopverfranden in een lichte 
okergele kleur laat schilderen.2 Zijn gevoel voor kleur komt ook tot uitdrukking in 
de polychromie van materiaalkleuren van baksteen, natuursteen en glas-in-lood, 
en inherent daaraan de textuur en de glans van de materialen. De Synergie 
van kleurgebruik, detaillering en materiaaltoepassing blijft als een rode draad 
terugkomen in zijn werk. 
Als directeur Publieke Werken ontwierp Dudok vanaf 1915 vele gebouwen in 
Hilversum. De in 1916 ontworpen, geheel in hout uitgevoerde politiepost op de 
Kerkbrink (verplaatst naar de Larenseweg) was donker blauwgroen geschilderd 
met okergele ramen en dakgoten. Het interieur werd sober, doelmatig en vrien-

1 H. van Bergeijk, Willem Marinus Dudok . Architect-stedebouwkundige 1884-1974, Naarden 
1995.

2 Verkennend kleuronderzoek S. Fischer, Oegstgeest, juni-aug 2014.
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delijk geschilderd in licht okergeel en steenrood. De kleuren van dit gebouwtje 
zijn zwaarder van toon dan de latere ontwerpen uit de beginperiode (figuur 1).3

De tribune van het gemeentelijke Sportpark (1919) heeft nog de decoratieve 
vormgeving van de Amsterdamse School stijl. Het centrale deel met de hoofden-
tree kreeg overdekte tribunes. In de lagere zijvleugels bleven de tribunes open. 
De overdekte orkestopbouw steekt boven het dak van de tribune uit en vormt het 
centrale accent boven de hoofdentree. De opvallende ornamenten (als abstracte 
trompetten) en de vaandelmasten vergroten de feestelijke uitstraling die Dudok 
voor ogen had voor het gebouw dat de toegangsweg naar het Sportpark in 
architectonisch opzicht af moest sluiten (figuur 2).
De tijdens de restauratie aangetroffen kleuren zijn teruggebracht.4 Met een be-
perkt kleurenpalet maakte Dudok er een uitbundig geheel van. Het grotendeels in 
hout uitgevoerde bouwwerk was licht okergeel en helder groen geschilderd. De 
kozijnen, ramen en deuren waren zwartgroen en heldergroen in combinatie met 

3 Verkennend kleuronderzoek, Polman kleur & architectuur, 1999.
4 Kleuronderzoek Tribune, Polman, 1997-1998 en natuurwetenschappelijk onderzoek, M. de 

Keijzer e.a. ICN Amsterdam, september 1997.

Figuur 1 
Politiepost uit 1916 in de 
huidige gereconstrueerde 
toestand. De blauwgroene 
en okergele kleur van 
het eerste door Dudok 
ontworpen gebouw in 
Hilversum oogt zwaarder 
dan de navolgende 
gebouwen .  
Foto: Mariël Polman.

Figuur 2 
De zwartgroene, helder 
groene en lichtokergele 
kleur van de tribune van het 
gemeentelijk Sportpark uit 
1919 draagt in combinatie 
met de oranje accenten bij 
aan de feestelijke uitstraling 
van het entreegebouw.  
Foto: Gemeente Hilversum.
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okergele roeden en -stopverfranden. Het oranje was vooral decoratief toegepast. 
Opvallend is de oranje geschilderde, verticale belijning op de naden van de licht 
okergele planken van de façade van het centrale gedeelte. Hierdoor oogt het 
vlak van ver als één geheel, in een andere kleurnuance dan de zijvleugels, maar 
hebben de afzonderlijke planken van dichtbij hun eigen autonomie. De biezen 
sluiten aan op decoratieve klossen in de daklijst, zodat het oranje zowel een 
decoratie is als een onderdeel van bouwkundige gevelelementen.
Een verwante bonte kleurencombinatie paste Dudok toe op de Politiepost achter 
het station (1919) en het Pompgemaal in het park Laapersveld (1920).5 Alleen 
het oranje ontbreekt. Ook hier waren de roeden en stopverfranden okergeel 
geschilderd in contrast met het zwartgroen en heldergroen van de kozijnen, 
ramen en deuren (figuur 3 en 4). Ook voor de in dezelfde tijd gerealiseerde 
woningbouwcomplexen blijkt Dudok een voorkeur te hebben gehad voor groene 
en okergele kleuren.6

De in 1919 ontworpen Rembrandtschool lijkt de overgang naar een strakkere, 
plastische architectuurstijl te weerspiegelen. Het in metselwerk opgetrokken ge-
bouw heeft nog de expressionistische vormentaal van de Amsterdamse School. 
Echter de asymmetrische compositie van de verschillende blokvormige bouwvolu-
mes vertoont al de voortekenen van de sculpturale gebouwen van de nakomende 
periode. De entrees en trappenhuizen zijn in verticale volumes herkenbaar on-
dergebracht ten opzichte van de horizontale volumes voor de lokalen en de 
gymzaal. De donkere loodgrijze kleur van de kozijnen en het okergeel van de 
ramen spelen in de architectuur een veel minder uitgesproken rol dan bij de 
voorgaande gebouwen (figuur 5).7

KLEUR IN DE PERIODE 1920-1940
In de strakkere, blokvormige architectuur uit de periode na 1920 lijkt het kleur-
gebruik in het werk van Dudok een andere betekenis te krijgen. Met ongeveer 
hetzelfde kleurenpalet als in de voorgaande periode wordt het kleurgebruik min-
der decoratief ingezet, maar krijgt kleur een meer elementaire betekenis in de 
expressie van de architectuur. 

5 Kleuronderzoek Pompgemaal, M. Polman, 1996-1997 en natuurwetenschappelijk onderzoek, 
M.de Keijzer, ICN, Amsterdam, 1996.

6 Verkennend kleuronderzoek woningbouw Liebergen, M. Polman i.s.m., E. Geldhof, R. Jongsma, 
J. Tegelaar en E. Verweij, mei 2004. Verkennend kleuronderzoek woningbouw Spreeuwenstraat, 
M. Polman 2002-2003. Verkennend kleuronderzoek woningbouw Duivenstraat, M. Polman, aug 
2001.

7 kleuronderzoek Rembrandtschool, M. Polman en natuurwetenschappelijk onderzoek, M. de 
Keijzer e.a. ICN Amsterdam, nov 2000, 

Figuur 3 
De politiepost uit 

1919 is in de huidige 
gereconstrueerde toestand 

in een lichtgroene, 
donkergroene en okergele 

kleur geschilderd.  
Foto: Gemeente Hilversum.

Figuur 4 
Het pompgemaal uit 
1920 is in dezelfde 

donkergroene, lichtgroene 
en okergele kleur 

geschilderd als de 
politiepost.  

Foto: Gemeente Hilversum.
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In de periode 1920-1940 heeft Dudok in Hilversum verschillende scholen ont-
worpen. Hoewel elke school anders is, kenmerken de gebouwen zich door een 
uitgebalanceerde compositie van horizontale en verticale volumes. De entree 
wordt meestal geaccentueerd door een verticaal, torenachtig volume of een 
slanke schoorsteen, vaak in combinatie met een luifel. Door de rechte paden, 
geometrische grasperken en speelplaatsen in combinatie met gemetselde muur-
tjes en bloembakken zijn de scholen verankerd in de omgeving. De ligging aan 
een plein, op een straathoek of op het eind van een zichtlijn geeft de scholen een 
belangrijke stedenbouwkundige betekenis.
De ontwikkeling naar een strakke, minder decoratieve architectuur is goed te zien 
in de in 1921 ontworpen Bavinckschool. De horizontale en verticale volumes, 
die in de Rembrandtschool al zichtbaar zijn, worden in de Bavinckschool uitge-
werkt tot een blokvormige baksteenarchitectuur. De plasticiteit wordt versterkt 
door de diep in het metselwerk geplaatste vensters. De ramen zijn net als bij de 

Figuur 5 
De kleuren van de 
Rembrandtschool uit 
1919 spelen een minder 
nadrukkelijke rol in de 
uitstraling dan bij de 
voorgaande gebouwen.  
Foto: Gemeente Hilversum.

Figuur 6 
De kleuren van de 
Bavinckschool uit 1921 
leveren in combinatie 
met het metselwerk een 
harmonieus kleurenbeeld op 
dat de massiviteit van het 
gebouw versterkt.  
Foto: Gemeente Hilversum.
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Rembrandtschool okergeel geschilderd met donkere kozijnen.8 In combinatie met 
het metselwerk levert dit een harmonieus kleurenbeeld op dat de massiviteit van 
het gebouw versterkt (figuur 6). 
Vanaf 1925 worden de kleuren van de scholen uitgesprokener en zijn felle kleu-
ren gebruikt. Tegelijk wordt de architectuur lichter en opener. De nieuwe theorie-
en over onderwijs en huisvesting lijken hieraan ten grondslag te liggen.9 Hoewel 
de gebouwen blijven bestaan uit een compositie van horizontale en verticale vo-
lumes krijgen ze een minder massief voorkomen. Dit wordt onder andere bereikt 
door toevoeging van grote glaspuien, erkers en serreachtige uitbouwen. Ook 
worden de afzonderlijke vensters gekoppeld tot horizontale vensterstroken, die 
het metselwerk als het ware doorsnijden. 
Hoewel de meeste scholen uit deze periode in vormgeving en opzet op elkaar 
lijken, is elke school uniek. Zo zijn de Julianaschool/Catharina van Rennes-
school (1926-27), Minckelersschool/Nelly Bodenheimschool (1927-1929), 
Nassauschool (1928), Vondelschool (1929), Nienke van Hichtumschool (1929), 
Calvijnschool (1929-30), Lorentzschool (1930), Multatulischool (1931) en Snel-
liusschool (1931-33) allen familie van elkaar, maar zijn ze toch ook allemaal 
anders. Afhankelijk van de gebruiker (kleuterschool of lagere school), de grootte 
(hoeveelheid kinderen), de wijk (omliggende bebouwing) en de stedenbouwkun-
dige situatie leverde Dudok maatwerk en een op de situatie afgestemd ontwerp.
De gevelopeningen spelen een belangrijke rol in de architectuur en kleurbe-
leving van de scholen. In de meeste scholen zijn de vensters van staal.10 Als 
hoofdkleuren gebruikte Dudok voor de scholen oranje, ultramarijn, licht oker-
geel en gebroken wit, in samenhang met het licht geelbruine metselwerk en 
de matzwart verglaasde dakpannen.11 Het beeldbepalende groen van het vroe-
gere werk verschuift naar de achtergrond en wordt in het exterieur nauwelijks 
meer toegepast.12 Het voorheen alleen als accentkleur gebruikte oranje wordt de 
hoofdkleur.13 
Uit kleuronderzoek blijkt dat de stalen ramen overwegend oranje geschilderd 
zijn geweest (figuur 7). 14 Maar niet alle stalen vensters waren oranje van kleur. 
De kleur is niet automatisch gekoppeld aan het materiaal, maar meer aan de 
betekenis die de gevelelementen hebben in de architectuur. Zo lijken met name 
de vensters, puien en erkers die bepalend zijn voor (de volumewerking van) de 
architectuur oranje geschilderd. De deuren zijn vaak in een afwijkende kleur 
geschilderd zoals blauw of rood. Stalen vensters die ondergeschikt zijn en al-
leen nodig als scheiding tussen binnen en buiten lijken in een onopvallende, 
licht okergele kleur geschilderd. Dit betreffen met name de vensterstroken van de 

8 Kleuronderzoek exterieur Bavinckschool, M. Polman, 2004. Kleuronderzoek interieur, E. Geldhof, 
2005. Natuurwetenschappelijk onderzoek, M. de Keijzer e.a. ICN, januari 2004 en december 
2005.

9 E. Bonebakker, Het Kleuterstehuis. Handleiding bij het bouwen van ‘bewaar’-scholen, Zaltbommel 
1920

10 De raampartijen van de leslokalen van de lagere scholen zijn meestal wel in hout uitgevoerd. 
11 De Snelliusschool is hierop een uitzondering omdat het kleuraccent juist wordt gevormd door het 

oranjerode metselwerk en de gevelelementen in lichte (okergele) kleuren zijn uitgevoerd. kleu-
ronderzoek Snelliusschool R. Jongsma, Amsterdam, augustus 1999 en natuurwetenschappelijk 
onderzoek, M. de Keijzer e.a. ICN, Amsterdam, april 1999.

12 In het raadhuis gebruikte Dudok nog wel groen voor de binnendeuren en de afwerking van de 
raadzaal. 

13 Dudok gebruikte gedurende zijn oeuvre maar een beperkt kleurenpalet. Kleuren als okergeel, 
donkergroen, heldergroen, blauw, oranje, zwart en wit zijn kenmerkend voor zijn werk. Door de 
kleuren in verschillende combinaties toe te passen ontwikkelde hij gedurende de tijd met dezelfde 
kleuren een veranderd kleurenbeeld.

14 Kleuronderzoek Nynke van Hichtumschool, Polman, 1997 en natuurwetenschappelijk onderzoek, 
M. de Keijzer e.a. ICN, Amsterdam, 1997. Monumenten & Landschap, kleuronderzoek van 
moderne gebouwen, de Nienke van Hichtumschool in Hilversum, M. Polman, juli-augustus 2000.
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Figuur 7 
De stalen vensters van de 
Nienke Van Hichtumschool 
uit 1929 zijn in de oranje 
kleur geschilderd die bij 
het kleuronderzoek is 
aangetroffen.  
Foto: Mariël Polman.

Figuur 8 
De stalen elementen 
van de Vondelschool 
uit 1929 die bepalend 
zijn voor de architectuur 
zijn oranje geschilderd. 
De ondergeschikte 
stalen vensters zijn licht 
okerkleurig. De kolommen 
zijn met blauwe tegels 
betegeld, gelijkt de houder 
van schoolklok. De entree 
is voorzien van oranje 
en blauw geglazuurde 
bakstenen.  
Foto: Gemeente Hilversum.

Figuur 9 
De gang van de 
Minckelersschool uit 
1927-29 is voorzien van 
metselwerk lambriseringen 
en tegelvloer met 
zwarte banen voor de 
lokaaldeuren. De kleur van 
de gesinterde plintsteen 
was oorspronkelijk op 
de kozijnen van de 
lokaaldeuren aangebracht. 
De stalen vensters waren 
oorspronkelijk aan de 
binnenzijde licht okergeel 
geschilderd in plaats 
van oranje. De oranje 
tegels op de kolommen 
zijn daarentegen wit 
overschilderd. De zwarte 
pui is later toegevoegd.  
Foto: Gemeente Hilversum.
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gangen, die als een horizontale snede in het metselwerk zijn vormgegeven.15 De 
betegelde kolommen of afgeschuinde muurdammen geven hier juist het kleurac-
cent. Als deze zich aan de buitenzijde van de vensters bevinden zijn ze blauw 
betegeld, als ze aan de binnenzijde staan zijn ze met oranje tegels afgewerkt 
(figuur 8).16

De oranje en blauwe kleur geven de scholen een sfeer van opgewektheid die 
bijdraagt aan een prettige omgeving om te leren en te spelen. Door kleur bewust 
in te zetten om gevelelementen die van betekenis zijn in de compositie van de 
gebouwen te accentueren, is kleur een onlosmakelijk onderdeel geworden van 
de architectuur. 
Ook in het interieur van de scholen heeft Dudok kleur niet zonder doel gebruikt. 
De scholen hebben meestal een structuur die bestaat uit een entreezone met trap-
penhuis en gangen naar de leslokalen, die ervaarbaar zijn als overgangsruimte 
tussen buiten en binnen. Dit is zichtbaar gemaakt door het metselwerk van buiten 
als lambrisering naar binnen door te laten lopen. Deze lambriseringen hebben 
een plint van paars gesinterde bakstenen. In verschillende scholen blijken de 
deurkozijnen oorspronkelijk in dezelfde paarsbruine kleur geschilderd te zijn 
geweest.17 Hiermee bereikte Dudok het effect dat de plint van de gangmuur bij 
elk lokaal werd opgetild en de kinderen als door een poort de lokalen werden 
ingeleid, wat het gevoel van geborgenheid in de lokalen versterkte. Deze bewe-
ging wordt ondersteund door de zwarte banen in de tegelvloeren, die bij elk lo-
kaal als een soort zebrapad zijn uitgevoerd. De deuren hadden een afwijkende 
heldere kleur (figuur 9). In de Nienke van Hichtumschool ontbreekt de metselwerk 
lambrisering en zijn de gangen kleurrijk afgewerkt. (Oker)geel in combinatie met 
oranje en blauw geven de gangen en het speellokaal een zonnige uitstraling als 
vervolg op de optimistische sfeer van het exterieur. 
Het okergeel speelt ook een belangrijke rol bij de uitstraling van het Raadhuis, 
bijvoorbeeld bij de bakstenen. Anders dan bij de scholen zijn alle stalen vensters 
in een bijpassende okergele kleur geschilderd zodat ze onopvallend in het met-
selwerk lijken opgenomen. In vergelijking met het wapen van Hilversum wordt de 
geel-blauwe kleurencombinatie bereikt door de blauw betegelde gevelelemen-
ten, met de klokken van de toren als gezichtsbepalende onderdelen. Goudkleuri-
ge tegels en zilverkleurig geschilderde deuren dragen bij aan de representatieve 
uitstraling, die binnen door de marmeren afwerking wordt doorgezet. 
Dudok ontwierp het raadhuis op zodanige wijze dat het getrapt uit het omliggen-
de parklandschap opklimt. Door de lage vleugels is het gebouw in de omgeving 
verankerd. In de huidige situatie lijk het gele metselwerk dit effect te ontkrachten 
omdat het gebouw solitair in zijn omgeving staat. Echter veel van de omlig-
gende, gepleisterde en nu wit geschilderde villa’s waren ten tijde van de bouw 
van het raadhuis okergeel van kleur, wat de samenhang tussen het Raadhuis en 
de omgeving versterkte.
Bij het monument met uitkijktoren op de Afsluitdijk (1933) heeft Dudok verge-
lijkbare elementen als bij het raadhuis toegepast, zoals de karakteristieke luifel. 
Omdat Dudok een ontwerp in samenhang met de omgeving zag kreeg

15 Dit blijkt onder andere uit recente kleurverkenningen bij de Vondelschool, Minckelersschool en 
Calvijnschool. (verkennend) kleuronderzoek exterieur Vondelschool, Bureau voor Bouwhistorie en 
Architectuurgeschiedenis, Saskia van Ginkel-Meester, Utrecht, 28 november 2013.

16 De blauwe tegels zijn ook vaak gebruikt bij bijzondere gevelelementen zoals bijvoorbeeld bij de 
schoolbel of als accent langs puien of op de torenbekroning. 

17 Dit blijkt onder andere uit recente kleurverkenningen bij de Vondelschool, Minckelersschool en 
Calvijnschool. Dit onderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd door Monumentenzorg Hilversum. 
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het geheel hier door de licht witgele bepleistering en het donkere muurwerk een 
robuustere uitstraling, afgestemd op de sfeer van de afsluitdijk en het ‘eindeloze’ 
water.18 

NAOORLOGSE PERIODE
In de periode na de Tweede Wereldoorlog krijgt de architectuur van Dudok 
onder invloed van het functionalisme een doelmatiger en soberder karakter.19 
Lichte kleuren als lichtgeel en wit voeren de hoofdtoon. Echter, ook dan blijven 
weloverwogen gekozen kleuraccenten een belangrijke rol spelen in de beleving 
van de architectuur. Zo bepalen de lichtblauw geschilderde, betonnen cassette-
plafonds van de galerijen van de begraafplaats Zuiderhof (1964) in combinatie 
met de lichtblauw betegelde vijver in belangrijke mate de sfeer die de bezoekers 
uit de dagelijkse beslommeringen moet leiden naar de rust van de begrafenisce-
remonie en omgekeerd (figuur 10). 
De onlangs uitgevoerde kleurreconstructie van enkele flats van het Kamrad laat 
zien dat de lichtblauw geschilderde, betonnen panelen in combinatie met de

18 Verkennend kleuronderzoek, S. Fischer, Oegstgeest, februari 2015.
19 De betonnen cassetteplafonds, die bij de begraafplaats Zuiderhof ( 1964) zichtbaar zijn gelaten 

en een belangrijke rol spelen in de architectuur van de galerijen paste Dudok al in de jaren 
twintig toe. In deze periode waren echter alleen de betonnen dakranden zichtbaar en werd de 
onderzijde van prefab cassetteplaten weggewerkt achter gepleisterde plafonds.

Figuur 10 
De blauwe kleur op het 
plafond van de galerij van 
de Zuiderhof uit 1964 
bepaald in belangrijke 
mate de sfeer die moet 
leiden naar de rust van de 
begrafenisceremonie.  
Foto: Gemeente Hilversum.
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witte kaders van de galerijen en balkons deze elementen ten opzichte van het 
lichtgele metselwerk de architectuur verbijzonderen en de individualiteit van de 
woningen accentueren (figuur 11 en 12).20

CONCLUSIE
Kleur speelt in de architectuur van Dudok een belangrijke rol. Voor het schilder-
werk gebruikte Dudok in feite maar een beperkt kleurenpalet. Kleuren als oker-
geel, donkergroen, heldergroen, blauw, oranje en wit zijn kenmerkend voor zijn 
werk. Door de kleuren in verschillende combinaties toe te passen ontwikkelde 
hij gedurende de tijd met dezelfde kleuren een veranderd kleurenbeeld. Naast 
verf gebruikt Dudok baksteen, tegels, dakpannen, glas, metaal, en specie om 
zijn architectuur kleur te geven. In zijn vroege ontwerpen zijn de kleuren vooral 

20 Verkennend kleuronderzoek, Lambert Architecten, Amsterdam, 2015.

Figuur 11 
Kamrad-flat voor renovatie 

en kleur-reconstructie. 
Foto: Gemeente Hilversum

Figuur 12 
Kamrad-flat na renovatie. 

De gereconstrueerde 
lichtblauwe kleur op 

de betonnen panelen 
verbijzonderd de 

architectuur en accentueert 
de individualiteit van de 
woningen meer dan de 
voormalige lichte beige 

kleur.  
Foto: Gemeente Hilversum.
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decoratief van aard. Met kleur is een extra laag aangebracht die bijdraagt aan 
de uitstraling en sfeer van het gebouw. Als in de jaren twintig Dudok tot een strak-
kere, minder decoratieve vormgeving komt blijft kleur bepalend voor de architec-
tonische uitstraling. Met name in de scholen weet Dudok met kleur de functie van 
de gebouwen tot uitdrukking te brengen. In plaats van decoratief is het kleurge-
bruik elementair van aard. Kleur is niet gekoppeld aan een bepaald materiaal, 
maar is ingezet om gevelelementen die van betekenis zijn in de architectuur te 
accentueren. Elementen die onderschikt zijn kregen een minder opvallende kleur. 
Ook in de periode na de Tweede Wereldoorlog blijven kleuraccenten belangrijk 
in de beleving van zijn architectuur. 
Ondanks dat het kleurgebruik gedurende de tijd veranderde bleef de inzet het-
zelfde. Dudok streefde niet alleen een architectonisch beeld na, maar stemde de 
kleur ook af op de omgeving om het gebouw in de omgeving te verankeren. Te-
vens gebruikte hij kleur om de gebruiker of bezoeker naar en door een gebouw 
te leiden. Door middel van kleur creëerde hij een sfeer die paste bij de functie, 
met als doel een goede en mooie omgeving te creëren waar men prettig kon 
verblijven.21 

Harriën van Dijk is bouwhistoricus en restauratiearchitect en als beleidsmedewerker 
monumentenzorg werkzaam bij de gemeente Hilversum. 

Mariël Polman is docent historische binnenruimten aan de opleiding conservering en 
restauratie van cultureel erfgoed van de Universiteit van Amsterdam en specialist kleur & 
schilderingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

21 Uit de door Dudok geschreven documenten blijkt zijn doelstelling om door de ontwerpen te 
komen tot een goede en aangename omgeving, dienend aan de functie van het gebouw. Streek-
archief Hilversum. 
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BUITENLANDS BEZOEK AAN HILVERSUM
De populariteit van een architect

De architectuur van Dudok, maar ook van andere architecten die 
in Hilversum werkzaam waren, trok in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw vele jonge architecten van over de gehele 
wereld naar de Gooise stad. Vele architectuurtijdschriften publi-
ceerden over het raadhuis en gelijkgestemden waren lovend in 
lokale kranten en vaktijdschriften.

Herman van Bergeijk

Weinig architecten hebben in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
zo’n algehele bekendheid genoten als Willem Marinus Dudok. Hij droeg daar 
zelf in hoge mate aan bij onder meer door bezoekers steeds door zijn stad rond 
te leiden en zijn bedoelingen te verduidelijken. Toen in 1924 het internationale 
stedebouwcongres in Amsterdam werd georganiseerd werd op één der laatste 
dagen een excursie gemaakt naar het ‘liefelijke’ Hilversum. Daar wachtte een 
comité onder leiding van burgemeester en Dudok hen op om de grote stoet rond 
te leiden langs de verschillende bouwprojecten die sinds de komst van Dudok 
als directeur van de dienst Publieke Werken in 1915 waren gerealiseerd. Speci-
aal voor de gelegenheid had de jonge directeur van Publieke Werken ook een 
boekje samengesteld met een kaart en afbeeldingen van meerder werken, niet 
alleen van hemzelf maar ook van de andere architecten die in Hilversum werk-
zaam waren. Als directeur van Publieke Werken beschouwde Dudok zich als een 
dirigent die verantwoordelijk was voor het geheel en daarbij ook mogelijkheden 
aan anderen bood om zich te ontplooien. Vanaf het begin had hij zich gestoord 
aan de stersgewijze ontwikkeling van de stad door lintbebouwingen en aan 
het grillige dorpsbeeld. Hij hield dan ook een pleidooi voor het openbreken en 
veraangenamen van het dorp met een interessant ontwerp van een monumentale 
straat tussen het stationsplein en de Kerkbrink. Volgens hem was dorpsbouw 
weliswaar kamermuziek, “maar ook kamermuziek kan wel orkestraal gedacht 
zijn”.1 Om zijn gedachten te verduidelijken had Dudok het boekje in maar liefst 
vier talen uitgegeven. Voor de deelnemers aan het congres had hij ook een ten-
toonstelling samengesteld waarin hij met veel visueel geweld zijn ontwerp van 
het nieuwe raadhuis presenteerde in de hoop dat hij de nodige bijval zou krij-
gen. Zulke propagandamiddelen gebruikte hij graag. Dudok schuwde de pers 
zeker niet en gebruikte elke gelegenheid om zijn visie op de Gooistad te geven. 
Het boekje zou nog verschillende herdrukken kennen en ging grif van de hand. 
Het vormde echter niet alleen een introductie tot het werk van Dudok zelf maar 
ook tot dat van architecten als “Andriessen, Bakker en Bunders, De Groot en Van 
Laren, Verschuyl, Vorkink en Wormser”. Deze architecten lijken niet geheel in de 
schaduw van Dudok te zijn verdwenen maar verdienen het om ook weer op het 
toneel te worden gebracht.
Sinds Dudok in Hilversum werkzaam was en met zijn woningbouwontwerpen en 
andere gebouwen de aandacht op zich had gevestigd was Hilversum dikwijls 
de plaats geworden waar buitenlandse architecten, politici en andere groepen 
dachten dat ze zich een goed beeld konden vormen van de architectuur in Ne-

1 W.M. Dudok, Hilversum. A short introduction to the recent plans of extension, Hilversum 1927,  
p. 23.



49

derland. Aanvankelijk werden de woningbouw en gebouwen als de gemeen-
tewerf of het abattoir, later vooral de scholen graag bezocht. Zijn stedebouw-
kundige opvattingen over de bloemachtige groei van een stad konden in de 
buitenwijken van Hilversum worden afgelezen. In 1928 konden de leden van 
de Duitse tuinstadvereniging deze projecten bewonderen en concluderen dat 
Duitsland “verre achter bleef bij Nederland, en in het bijzonder bij Hilversum”. 
Dudok stond al gauw gelijk aan de modernste ontwikkelingen in de Nederlandse 
architectuur en vooral het ontwerp van het raadhuis belichaamde de hoop op 
een nog mooiere toekomst. Zelfs de burgemeester en latere minister Paul Rey-
mer steunde hem ijverig en had het oude raadhuis aan de Kerkbrink met zijn  
‘deftige’ opgang toch een hondenhok genoemd en “het kerkje daarneven is om 
te gapen, zoo vervelend”.2

In de zomer van 1920 tuften maar liefst 60 buitenlandse bouwkundigen op een 
dag door de stad om de nieuwe en oude architectuur te bekijken. Dudok gaf 
zijn opvattingen, verstrekte inlichtingen en voelde zich zichtbaar vereerd door 
de enorme belangstelling. Het was niet de eerste keer en zou ook niet de laatste 
zijn. Steeds weer was de architect gewillig zijn werk toe te lichten “Veel was er 
te leeren, op alle gebied als. Verhoudingen, aanleg, kleuren-combinatie, toepas-
sing verlichting enz.” meldde eens een krant.3 Uit vrijwel elk land in de wereld 
kwamen jonge bouwkundigen kijken naar zijn werk, ook al voordat de beslis-
sing tot de bouw van het raadhuis was gevallen. Dudok maakte gebruik van zijn 
faam. Hij besefte terdege dat hij de druk op de Gemeenteraad kon opvoeren 
en dat hij zichzelf ook tot grote hoogten kon laten stimuleren. De ontwikkeling in 
het ontwerpproces van het raadhuis laat duidelijk zien hoe Dudok steeds meer 
afstand nam van een architectuur zoals die in andere steden kon worden gezien 
en zijn eigen ‘verstillende’ wijze van ontwerpen ging gebruiken om tot een bij-
zondere, evenwichtige compositie te komen. Toen het ontwerp voor het raadhuis 
in 1924 in het opvallend tijdschrift Wendingen werd gepubliceerd waren velen 
geheel overdonderd van de enorme schoonheid die het gebouw liet zien. Het 
was dan ook wel duidelijk dat het gebouw er moest komen. En in 1931 kon 
het bouwwerk door de trotse stad in gebruik worden genomen. Het werd gelijk 
een pelgrimsoord voor al diegenen die de moderne architectuur een warm hart 
toedroegen. En Dudok was steeds bereid om uit de doeken te doen wat hem had 
bewogen bij het ontwerpen. De Hilversumse fotograaf Cornelus Albertus Deul 

2 H.M.K., Burgemeester Mr. Paul Reymer over Gooische belangen, De Tijd, 28 augustus 1926.
3 Excursie van R.K. Mijntechnici, Limburger Koerier, 3 juni 1931.

Figuur 1 
Prentbriefkaart van de 
Brink met de door Dudok 
ontworpen pleinversiering.
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fotografeerde het bouwwerk uit alle standen en hoeken. Zijn foto’s verschenen 
niet alleen in vele vaktijdschriften en meer populaire bladen maar werden ook 
als prentbriefkaarten verkocht. Ook de foto’s van de Duitse architectuurfotografe 
Else Seifert bevielen Dudok uitermate.4

Die enorme belangstelling zou na de opening op 14 juli 1931 alleen maar 
toenemen. Het gebouw werd dikwijls geheel opengesteld voor het grote publiek 
die een kwartje moest betalen om de toren te beklimmen en het fonds voor het 
carillon groeide gestaag. De architect ontving talloze gelukwensen van vrienden 
en collega’s uit binnen- en buitenland. Velen kenden het ontwerp reeds maar wa-
ren onder de indruk van de werkelijke verschijningsvorm. Dudok liet zich fêteren 
en de dag na de opening met vrouw en kind voor het gebouw fotograferen. Hij 
staat onberispelijk afgebeeld in een maatpak. Uit alle huldeblijken werd duide-

4 Voor de foto’s van Seifert en de gebouwen van Dudok, zie: L.Th. van der Waals, Over fotografie 
en het werk van Else Seifert, Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, 1933, pp. 217-225. Enige 
correspondentie tussen Dudok en Siefert bevindt zich in haar archief in het Sächsische Landes-
bibliothek.

Figuur 2 
Prentbriefkaart van de 

Oranjeschool.

Figuur 3 
Achterkant prentbriefkaart.
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lijk dat het bouwwerk algemeen werd gezien als een absoluut hoogtepunt in de 
moderne architectuur. Vrijwel elk architectuurtijdschrift in Europa wilde het publi-
ceren en de architect kreeg steeds weer het verzoek om illustratiemateriaal te le-
veren. De drommen belangstellenden die hij door het gebouw heeft geleid in die 
eerste jaren na de oplevering was enorm groot. Velen lieten, zoals toen nog de 
usance was, hun kaartje bij de portier achter of gaven het aan de architect. En 
Dudok bewaarde de meeste. Hij had al snel een behoorlijke verzameling. Bijna 
tweehonderd zijn er bewaard gebleven. Opvallend is dat er nauwelijks kaartjes 
zijn van de meer radicale aanhangers van de moderne architectuur. Het waren 
meestal jonge, onbekende architecten uit de Verenigde Staten, Japan, Australië, 
Duitsland of een ander land die een blijk van waardering wilden achterlaten. Er 
is ook een kaartje van Walter Gropius, maar dat diende slechts als introductie 
voor Carl Flieger, die destijds op het bureau van Gropius werkte. De directeur 
van het Bauhaus was waarschijnlijk niet zo gecharmeerd door de architectuur 
van Dudok, die hij toch te romantisch vond en te weinig zakelijk. Wel is er een 
kaartje van de jonge Noorse architect Arne Korsmo en van de Finse, maar in 
de Verenigde Staten wonende, architect Eliel Saarinen, die met een groep stu-
denten, het raadhuis bezocht en duidelijk onder de indruk was. Gelijkgestemde 
konden hun waardering echter nauwelijks verhullen en gaven in lokale kranten 
en in vaktijdschriften blijk van hun waardering voor, zoals Hans Möckel in een 
onbekende krant schreef: “Der größte der holländischen Architekten”. Maar het 
plaatsen van iemand in een dergelijke schijnwerper leidt er wel toe dat we blind 
zijn voor zijn directe omgeving. De andere architecten in Hilversum hebben nog 
steeds te weinig aandacht gekregen en verdienen het om eveneens te worden 
bekeken en bestudeerd.

Herman van Bergeijk is universitair hoofddocent architectuurgeschiedenis aan de faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. Hij is gespecialiseerd in de architectuur van het Interbellum 
en heeft hier veel over gepubliceerd. Bij de uitgeverij Vantilt zal binnenkort een studie 
over de architect Jan Duiker verschijnen. Van Bergeijk is redacteur van het tijdschrift 
Eigenbouwer. 

Figuur 4 
W.M. Dudok, ca. 1932.
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DUDOK IN CALCUTTA 

Hoe staat het met het erfgoed van Dudok in Calcutta na bijna 
tachtig jaar? Bestaan de Lighthouse Cinema en de Humayan 
Court flat nog altijd. En de Basil villa is die wel ooit gebouwd? In 
2012 en 2014 deed ik er onderzoek naar.1

Bauke van der Pol

‘KOLONIALE WENSCHELIJKHEDEN’
Op 9 januari 1936 stapt architect Willem Dudok (1884-1974) aan boord van 
het KLM-toestel de ‘Nachtegaal’ voor zijn eerste en enige bezoek aan Calcutta 
(nu Kolkata). “Gebruind door de tropenzon”, keert hij op 28 februari met de 
‘Sperwer’ terug in Nederland. Wat vond hij van zijn bezoek aan Calcutta en van 
de opdracht, zo vroegen journalisten hem bij terugkomst in Nederland?2 Dudok 
zei onder andere dat de “koloniale wenschelijkheden” van Calcutta van invloed 
waren op de stijl van de gebouwen: “… het probleem van het zonlicht dat men in 
Nederland zooveel mogelijk toegang moet verlenen, maar in Brits-Indië zooveel 
mogelijk moet trachten buiten te sluiten, dus bijv. veel schaduw door het voorbou-
wen van brede veranda’s.” Hoe de gebouwen er in detail uit kwamen te zien, 
wist Dudok nog niet, maar wel dat het een “staalconstructie wordt met baksteen 
opgevuld en van buiten bepleisterd”. En de uitvoering zal niet onder zijn leiding 
plaatsvinden, “dat is nu eenmaal onmogelijk”. Verder vond hij de bouwmateria-
len slecht evenals de werklieden die ze te verwerken hebben. Het geheel zo zegt 
hij gaat niet uit zeer royale beurs: “… de bedoeling is een gebouw te stichten 
waarmee men geld verdient … waardoor ik mijn decoratieve verlangens moet 

1 Dit artikel is een samenvatting van het hoofdstuk Dudok in Calcutta, een van de hoofdstukken uit 
Van der Pol’s nog te publiceren boek Holland aan de Ganges.

2 Dudok’s ervaringen in Calcutta zijn te vinden in: Dudok was mijn vader (Mia Rethmeier-Dudok, 
Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk, april 1994), Bergeijk, Herman van, Willem Marinus 
Dudok, Architect-stedenbouwkundige (1884-1974) en in kranten uit die periode (o.a. De Tijd van 
29 februari 1936, Koninklijke Bibliotheek).

Figuur 1 
De Humayan Court flat en 

Lighthouse Cinema rond 
1940.
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beperken.” Of het gebouw op ‘Hilversum’ lijkt, zo vroeg een van de journalisten 
hem tenslotte: “Neen, maar toch kan men zien dat ik het gemaakt heb.”
Dudok aanvaardde de opdracht in het verre Calcutta vanwege “de beklemd-
heid van ons vaderlandsche bouwkundig leven”, in die tijd, zo schrijft hij aan 
zijn vriend Wijdeveld. Zijn dochter Mia heeft het over de “dreigende tijd voor 
de oorlog” waarin haar vader geen keus had: “een schilder, schrijver of musi-
cus kan zijn scheppingsdrang uitleven zonder opdrachten, maar een architect 
kan dat niet”. Dat Dudok de opdracht kreeg kan ook zijn omdat hij zich bij de 
Engelsen in de kijker had gespeeld nadat hij in 1935 een prestigieuze Engelse 
architectuurprijs had gewonnen. 

DE LIGHTHOUSE CINEMA
Dudok was in Calcutta op uitnodiging van Albert de Bois Shrosbree (1883-
1939), de directeur van Humayan Properties, een Brits-Indisch entertainmentbe-
drijf met meerdere bioscopen in Calcutta. Shrosbree was daarnaast ook architect 
en stadsplanner geweest. Hij was onder de indruk van Dudok’s raadhuis dat hij 
tweemaal bezocht had en vraagt hem om een moderne cinema te ontwerpen 
die aan nieuwste eisen op het gebied van geluid, projectie en klimaatcontrole 
voldoet. 
De cinema gold is als één van de modernste en grootste van Brits-Indië met een 
capaciteit van 1500 zitplaatsen.3 Door de afwezigheid van botsende kleuren, 
zo is te lezen in de Star of India, wordt er een sfeer van eenheid gecreëerd dat 
in weinig gebouwen gevonden wordt. Het gebouw is opgetrokken uit een stalen 
frame met bepleisterde bakstenen als opvulling waarin wetenschap en kunst bij-
een zijn gebracht. In de filmzaal is de licht oplopende vloer zo gebouwd dat alle 
bezoekers vanuit hun fauteuils goed zicht hebben op het filmdoek. De wanden 
en het plafond in de hoofdzaal zijn champagnekleurig en zonder muurdecoratie. 
De warmte en de kleur van het interieur wordt verkregen door een artistiek en in-
genieus systeem van ingetogen indirecte verlichting. Verder is er een ultramodern 
geluidsysteem aangebracht dat helder en natuurlijk klinkt. En de airconditioning 
behoorde tot de modernste van zijn tijd. 

3 Zie de openingsbijlage van de Star of India uit 1938. Deze speciale bijlage bevindt zich in het 
Dudok archief van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Figuur 2 
De Humayan Court flat en 
Lighthouse Cinema anno 
2015.
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In een speciaal programmaboekje dat bij de opening verscheen zegt Shrosbree 
dat de architectuur van het gebouw een verademing is in vergelijking met de 
laissez faire in Calcutta “… here are plain lines and balanced mass set in perfect 
proportion”. Hij sprak verder zijn bewondering uit voor de nieuwe cinema waar 
“comfort, schoonheid en licht” de boventoon voeren en besluit met: “Let the pic-
tures do the talking - The Lighthouse must speak for itself!”

VERINDIANISEERT
Omdat er in 2002 een overcapaciteit aan cinema’s was besloot de toenmalige 
(en huidige) eigenaar de Lighthouse om te bouwen tot supermarkt. Het gebouw 
ligt vlakbij de hoofdstraat Chowringhee Road, in een druk bezocht gebied met 
markten, winkels en eet- en uitgaansgelegenheden. Van buitenaf is nu niet meer 
te zien dat het een bioscoop is geweest. Het gebouw is verindianiseert. De origi-
nele gevel met de strakke raampartijen is bijna geheel aan het zicht onttrokken 
door manshoge reclameborden. Maar in de filmzaal is de licht oplopende vloer 
nog waarneembaar, alleen de fauteuils hebben plaatsgemaakt voor schappen 
vol met sokken, zakdoeken en etenswaren. Op de treden van de marmeren trap 
staan nu koffers uitgestald met aan de roestvrij stalen trapleuningen, kleurrijke 
kunstbloemen. Op de eerste verdieping waar eens de teakhouten dansvloer, de 
bar en de brasserie waren, staan nu rekken met westerse kleding en Indiase 
sarees. De halfronde vorm van de bar is in de vloer nog terug te vinden evenals 
de indirecte plafondverlichting. 
Tijdens onze eerste ontmoeting in 2012 vraagt de eigenaar mij naar mijn be-
langstelling voor het gebouw waarop ik hem vertelde dat het een uniek bouw-
werk betrof van een bekende Nederlandse architect. Hij zegt zich als “door 
een bom getroffen te voelen” maar wist wel dat het een heritage building was 
omdat in 2002 heritage officials zich nog verzet hadden tegen de unauthorised 
changes van het gebouw.4

4 Pas als gebouwen op de lijst van de Archaeological Survey of India (ASI) staan, hebben ze een 
beschermde status. Maar de Dudok-gebouwen staan daar niet op.

Figuur 3 
Voorgevel van de 

supermarkt voorheen de 
Lighthouse Cinema.

Figuur 4 
Interieur van de Lighthouse 

waar eens de halfronde 
bar was gesitueerd met de 

marmeren vloer en indirecte 
plafondverlichting.
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Ik werd rondgeleid door het gebouw door dhr. Lobo, die de cinema op zijn duim-
pje kent. Hij zegt altijd onder de indruk van de filmzaal te zijn geweest waar 
iedereen ongehinderd door pilaren of elkaar, uitzicht had op het filmdoek. Ook 
herinnert hij zich dat voor de cinema mensen stonden te wachten tot de deuren 
opengingen en zich zo laafden aan de koele lucht van de airconditioning die 
naar buiten stroomde. Tijdens latere bezoeken, nadat het ijs gebroken was, liet 
Lobo me steeds meer interessante dingen zien; zoals de foundation stone die on-
zichtbaar achter verpakkingsmaterialen verscholen lag, het stoffige bronzen por-
tret van Shrosbree, een herinneringsboekje van het 50-jarig jubileum uit 1988 
met de handtekening van Alfred Hitchcock die de cinema in 1955 had bezocht. 
De Armeniërs, zo zei de huidige eigenaar, waren in de jaren 1936 de be-
langrijkste financiers van het Dudokcomplex. Maar een in Calcutta wonende 
Nepalese minister - Mahabir Shamsher Bahadur Rana - had een minderheids-
belang in het gebouw. In 1987 erfden de huidige eigenaar en zijn vrouw het 
complex na het overlijden van haar grootvader, de Nepalese minister. Op mijn 
vraag waarom hij de Lighthouse Cinema had omgebouwd tot supermarkt zei de 
eigenaar dat het zich daar uitstekend voor leende. Alles is recht en hoekig, een 
ruime toegang en een brede trappartij, kortom ideaal voor een supermarkt die 
veel mensen moet verstouwen. Ook het dak van gewapend beton, zo zei hij, is 
hecht en geeft weinig kans op lekkage. Er hoefde kortom niet veel veranderd te 
worden.5

HUMAYAN COURT FLAT
Als Dudok eind februari 1936 uit Calcutta terugkomt, heeft hij het niet alleen over 
de bouw van de Lighthouse Cinema maar ook over de aangrenzende Humayan 
Court flat. Een gebouw met winkels, kantoren, appartementen en een dakterras. 
De Star of India noemde dit gebouw bij de opening in 1938 “… a beginning of 
the building of the Calcutta of To-morrow”. 
Humayan Court is als gebouw redelijk in tact gebleven, op de dichtgetimmerde 
veranda’s na die nu bij de verdiepingen zijn getrokken. Op de begane grond, 
net als bij de Lighthouse Cinema, zijn buitenom talloze winkels, restaurantjes en 
theestalletjes te vinden. Op de eerste verdieping houdt een uitgeverij kantoor die 
er tevens zijn opslag heeft. De gehele tweede verdieping wordt nu ingenomen 

5 Op 27 april 2015 is de Lighthouse Cinema door brand getroffen. Wat de gevolgen zijn voor het 
gebouw is mij (nog) niet bekend. 

Figuur 5 
Humayan Court flat rond 
1940.

Figuur 6 
Humayan Court flat anno 
2015.
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door een modevakschool. De bovenste drie etages bestaan uit appartementen 
die via het atrium licht van boven krijgen. Het dakterras heeft wel een andere 
functie gekregen. Daar wonen nu een aantal families te midden van zend- en ont-
vangstmasten, in een door Dudok ooit voor opslag bedoelde ruimte. Een andere 
familie woont in een losse betonkubus die op het dak is geplaatst. 

DE BASIL VILLA
Behalve de Lighthouse Cinema en Humayan Court heeft Dudok ook nog een 
villa ontworpen. Van Bergeijk omschrijft die alsvolgt: “Het gebouw bestaat uit 
twee tegen elkaar geschoven blokken. Een groot blok, het eigenlijke woonhuis, 
en een kleiner blok met de kamers voor de bedienden met de keuken en de 
garage. Tussen de twee blokken is een derde geschoven met daarin de hal en 
het trappenhuis. In de gevels is gezocht naar een spel van gesloten en open 
muurvlakken. Het huis is plat afgedekt en heeft een overdekte veranda op beide 
verdiepingen.”6

Op een schets uit 1936 staat de naam van de opdrachtgever vermeld, mr. S.A. Basil. 
Na een zoektocht per fietstaxi door de zuidelijk wijk Ashok Nagar, ontdekte ik de 
straat en de woning, herkenbaar aan het ronde toegangsgebouw en de gevel met de 
karakteristieke ronde vensterramen, zoals die op Dudok’s schets stonden ingetekend.  
Toen ik aan tafel in de eetkamer werd uitgenodigd, ontwaarde ik in de wand een 
doorgeefluik naar de naastgelegen keuken, iets wat ongebruikelijk is in Indiase 
huizen, maar herkenbaarder is in Nederlandse huizen. Dudok is een onbekende 
naam bij de huurders van het huis die er al sinds 1966 wonen. 
Toen ik twee jaar later terug kwam bij het huis kreeg ik toestemming om het huis 
van binnen te bekijken. Achter de voordeur ligt de gang met een gestileerde 
zwart-wit marmeren vloer. De gang kwam uit in een ruime centrale woonkamer 
met naastgelegen guestrooms waarvan de zoon des huizes er één in gebruik 
had. Zijn kamer had een plafond met de karakteristieke indirecte verlichting. In 
de gang is eveneens de trap naar de bovenverdieping waar ook enkele woon- 
en slaapkamers te vinden zijn. Achter het huis rondom de binnenplaats ligt de 
servants-quarter met een eigen toiletgebouw dat Dudok in zijn schets had ingete-
kend als Indian lavatories. Ook de bediendes van de huidige bewoners wonen 
in dit speciale servants-quarter. Vanaf de binnenplaats is ook het dak te bereiken 

6 H. van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, p. 237.

Figuur 7 
Atrium in de Humayan 

Court flat met op de 
bovenste drie verdiepingen 

appartementen.
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via een ingebouwde smalle gietijzeren trap met gestileerde spijlen die eruit zien 
als vuurtorens met lichtstralen. Een identieke trap is ook in de Lighthouse Cinema 
te vinden waar die ooit als brandtrap dienst deed. Het aanzicht, het interieur en 
de indeling van de Dudok villa is grotendeels intact gebleven en wordt bewoond 
door een klassieke Indiase joint-family, bestaande uit twintig personen, grootou-
ders en hun drie zonen met families. 

Bauke van der Pol is antropoloog met India als specialisatie. De laatste jaren heeft hij 
zich toegelegd op het Nederlandse (VOC) erfgoed in India. Zijn tot nog toe verschenen 
boeken, waaronder De VOC in India, hebben alle die historische relatie India – 
Nederland als thema. 

Figuur 8 
Vooraanzicht Basil villa.

Figuur 9 
Dudok zijn schets van de 
villa voor mr. Basil.
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DUDOK EN DEN HAAG

Den Haag is slechts één uitgevoerd architectonisch ontwerp van 
Dudok rijk. Ook van de plannen die hij als onafhankelijk ste-
denbouwkundig ontwerper van de gemeente maakte is weinig 
of niets uitgevoerd. Zijn invloed is echter voelbaar in de open 
verkaveling en de inbedding van de bouwstroken in openbare 
groengebieden die nog jarenlang – na zijn vertrek in 1952 - 
toonaangevend bleef in de Haagse stedenbouw. 

Marcel Teunissen

Villa Sevensteyn aan de Alexander Gogelweg 20 uit 1921 is het enige uitge-
voerde architectonisch ontwerp van Dudok in Den Haag. Het ontwerp maakte hij 
in 1920 waarbij hij samenwerkte met Hendrik Wouda, die het interieur voor zijn 
rekening nam. Dudok liet zich in deze periode inspireren door de opkomende 
baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School. In het ontwerp van Villa 
Sevensteyn – de latere ambassade van Israël – is de invloed van deze lokale, 
gematigd moderne bouwstijl onmiskenbaar. Dudok en Wouda konden een ar-
chitectonisch statement maken, mede omdat de opdrachtgever hen nagenoeg 
volledig de vrije hand gaf (figuur 1).
Tijdens de uitvoering van het woonhuis werden in Den Haag de 68 midden-
standswoningen aan de Papaverhof voltooid, naar een ontwerp van Jan Wils. 
Dudok was onder de indruk van het tuinstadbuurtje en koesterde enige tijd zelfs 
plannen met Wils een architectenbureau te beginnen. Zover is het nooit geko-
men. Dudok ging voor Den Haag een andere rol van betekenis spelen. Na veel 

Figuur 1 
Definitief ontwerp voor Villa 
Sevensteyn in opdracht van 

C.K. van Erk.
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discussies in de Haagse raad werd hij in 1935 aangesteld als onafhankelijk 
stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente. De status aparte van zijn voor-
ganger H.P. Berlage zou Dudok nooit ten deel vallen. Hoewel hij een groot 
stempel op het naoorlogse stadsbeeld heeft gedrukt, kende hij in Den Haag twee 
moeilijke perioden. In november 1952 nam hij geëmotioneerd ontslag.
Van de plannen die Dudok in de periode 1935-1940 maakte, is op het eerste 
deel van Moerwijk na, weinig of niets uitgevoerd. Zijn eerste uitbreidingsplan 
als stadsbouwmeester maakte hij in 1935 voor de Escamppolder-Madepolder-
Ockenburgh. Met het ambitieuze ontwerp werd de begrenzing van de gehele 
zuidwestelijke stadsrand geprojecteerd. Niet lang daarna vervaardigde hij het 
uitbreidingsplan Reigersbergen-Mariahoeve, voor de andere kant van de stad 
(figuur 2).
Vanwege de economische crisis en het overschot aan middenstandswoningen 
in Den Haag kon Dudok deze plannen niet op een ongunstiger tijdstip presen-
teren. Wel werd – net als in volgende vooroorlogse plannen – een verkavelings-
opzet geïntroduceerd die nieuw was in Den Haag en bepalend zou worden 
voor de wederopbouwjaren. Dudok nam afstand van de structuur van gesloten 
bouwblokken rond privétuinen. Zijn stedenbouw was niet gericht op het creëren 
van monumentale stadsbeelden en de beslotenheid van pleinen en plantsoenen, 
zoals zijn voorganger Berlage dat in de bloeiperiode van de Nieuwe Haagse 
School had nagestreefd. Kenmerkend voor de verkavelingsopzet van Dudok was 
een rechthoekig stratenpatroon en de toepassing van evenwijdige, langgerekte 
bouwstroken met op de koppen kortere stroken, ter begrenzing van openbaar 
toegankelijke, groene binnenterreinen.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog keerde Dudok terug naar Hilver-
sum. Kort voor de bevrijding, werd hij door de demissionaire burgemeester Salo-
mon de Monchy benaderd om zich voor te bereiden op zijn rol als regisseur van 
de wederopbouw en uitbreiding van Den Haag. De opgaven waren niet gering, 
waarbij de periode 1945-1952 steeds meer in het teken van conflicten kwam te 
staan, met name tussen Dudok en Frits Bakker Schut, vanaf 1948 de algemeen 
directeur van de dienst Wederopbouw en Stadsontwikkeling.

Figuur 2 
Uitbreidingsplan 

Escamppolder-Madepolder-
Ockenburgh 1935.
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Wat betreft de wederopbouw van de op 3 maart 1945 door de Royal Air Force 
per vergissing gebombardeerde delen, werd het wederopbouwplan voor het 
Korte Voorhout in 1951 door de gemeenteraad aanvaard. Het in 1947 gepre-
senteerde plan voor de wederopbouw van het Bezuidenhout-Spuikwartier kreeg 
politieke bijval, maar werd uiteindelijk afgekeurd door de regering (figuur 3). 
De belangrijkste voorgestelde ingrepen waren het opheffen van de bufferwer-
king van het sporentracé van het treinstation Staatsspoor en de bouw van een 
regeringscentrum rond het nieuwe Plein 1945, in het verpauperde Spuikwartier. 
(figuur 4) Ook de Raad van Vijf voorzag onoverkomelijke problemen, terwijl 
dit college van Haagse architecten in wezen was ingesteld om Dudok te advi-
seren. Het meest geslaagde wederopbouwplan betrof de herstructurering van 
de anti-tankgrachtzone langs de Haagse Beek, tussen Kijkduin en Zorgvliet. De 
waardering gold zowel de speelse stedenbouwkundige opzet – waaronder de 
gedeeltelijke zaagtandverkaveling langs de Segbroeklaan – en de architectoni-
sche uitwerking, waaraan Piet Zanstra een belangrijke bijdrage leverde. Van het 
door Dudok voorgestelde culturele centrum, in het verwoeste deel van villapark 
Zorgvliet, werd alleen het Nederlands Congresgebouw gerealiseerd. Het idee 

Figuur 3 
Wederopbouwplan 

Bezuidenhout-Spuikwartier 
1947.

Figuur 4 
Impressie van Dudok van 

Plein 1945 uit 1947.
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om zowel het (gemotoriseerd) verkeer als de stedelijke functies te spreiden over 
een nieuw orthogonaal patroon te spreiden, vond te weinig draagvlak. Door 
het vroegtijdig ontslag kreeg bovendien niet Dudok maar zijn vriend J.J.P. oud 
de ontwerpopdracht voor het pas in 1969 voltooide Congresgebouw (figuur 5).
De vanaf 1946 gemaakte uitbreidingsplannen – voor de wijken in Den Haag 
Zuid-West, Waldeck, Leyenburg en Mariahoeve – werden in 1949 ingebed in 
het Structuurplan voor Groot ’s-Gravenhage. Het werd niet door de gemeente-
raad aanvaard, maar wel jarenlang als ‘richtlijngevend’ door de dienst voor 
Wederopbouw en Stadsontwikkeling gebruikt. 
Er was van meet af aan veel weerstand tegen de uitgangspunten, vooral van 
de kant van de modernisten. Een belangrijk punt van kritiek was dat Dudok een 
afgerond stadsbeeld voorstelde en daarmee de stedenbouwkundige discipline te 
statisch benaderde. Het onder meer op CIAM-principes gebaseerde, alternatieve 
Plan 2000 vond niet alleen bijval van veel jonge (Haagse) architecten, het werd 
openlijk gesteund door Frits Bakker Schut. 
Tijdens de uitvoering van de wijken Moerwijk en Morgenstond in Zuid-West 
werd de monotonie van de rechthoekige verkaveling in de kwadranten van de 
groene assenkruisen in toenemende mate bekritiseerd. Dudok zag het orthogo-
nale patroon als typerend voor de structuur van de historische stad en daarom 
‘typisch Haags’. Bovendien kon volgens hem door het gebruik maken van de 
rechtlijnige verkavelingstructuur van de poldergebieden sneller en goedkoper 
worden gebouwd. 
Ook de eenzijdige typologie van portieketagewoningen in drie en vier bouw-
lagen kon het gevelbeeld van de nieuwe wijken nauwelijks verlevendigen. In 
tegenstelling tot zijn voorganger Berlage was Dudok echter nauwelijks betrokken 
bij de ruimtelijke opbouw en het woningbouwprogramma van de nieuwe wijken 
(figuur 6).
Al tijdens de uitvoering van Morgenstond werd daarom in kleine gebieden meer 
variatie in de verkavelingstructuur aangebracht, zonder dat de hoofdopzet van 
Dudok geweld werd aangedaan.
Voor de volgende wijk Bouwlust werd het stratenplan van Dudok alleen als on-
derlegger gebruikt. De verkaveling en de woningontwerpen werden gemaakt 
door een architectwerkgroep, onder leiding van Jo van den Broek.

Figuur 5 
Impressie van Dudok voor 
een cultureel centrum in 
Zorgvliet 1946.
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Figuur 6 
Moerwijk in 1951 volgens 

stedenbouwkundig plan 
Dudok.

Figuur 7 
Concept-uitbreidingsplan 

Dudok voor Waldeck 
1947.
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De in 1947 door Dudok gemaakte uitbreidingsplannen voor de wijken Wal-
deck en Leyenburg konden niet door de raad worden vastgesteld omdat totaal 
geen rekening was gehouden met de voor de Haagse economie belangrijke tuin-
bouwgebieden in het in 1923 geannexeerde Loosduinen (figuur 7). Het uitbrei-
dingsplan voor de wijk Mariahoeve werd niet aan de raad voorgelegd, omdat 
het probleem van de diagonaal in het plangebied aanwezige Hofpleinspoorlijn 
volgens het college niet naar behoren was opgelost. De plannen voor Waldeck, 
Leyenburg en Mariahoeve werden uiteindelijk gemaakt door de gemeentelijke 
stedenbouwkundige Frits van der Sluijs, waarbij vooral lering moest worden ge-
trokken van de fouten” in het eerste deel van Den Haag Zuid-West. De door 
Dudok geïntroduceerde open verkaveling en de inbedding van de bouwstroken 
in openbare groengebieden bleef nog jarenlang toonaangevend in de Haagse 
stedenbouw. 

Marcel Teunissen (1961) is architectuurhistoricus en gespecialiseerd in de 
stedenbouwkundige en architectonische geschiedenis van Den Haag en Rotterdam. Hij is 
onder meer werkzaam als publicist, onderzoeker en docent.

Figuur 8 
Wel gerealiseerde plan 
voor Waldeck. Ontwerp 
Frits van der Sluijs van de 
dienst Stedebouw (1956).
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DE ESSO-STATIONS VAN WILLEM DUDOK

In 1953 ontwierp Willem Dudok een benzinestation voor Esso 
waarvan er tot 1967 in totaal 112 langs de Nederlandse wegen 
werden geplaatst. Het karakteristieke station van beton, glas en 
staal vormde tot begin jaren 1970 het gezicht van Esso en be-
hoort inmiddels tot het industrieel erfgoed.

Agnes Kersten

EEN EIGEN GEZICHT
Het idee om de Esso-stations langs de nieuwe rijkswegen van een eigen gezicht 
te voorzien, stamde uit 1951. Esso’s oude type met grote luifel was door de 
naoorlogse materiaal schaarste te duur geworden en daarnaast hadden markt-
analyses aangetoond dat het autorijdend publiek meer geneigd was om benzine 
af te nemen bij opvallende verkooppunten.1

Esso slaagde er echter niet in om zelf een ontwerp te produceren dat aan de 
eisen van inrichting, uiterlijk en welstand voldeed die Rijkswaterstaat na de 
Tweede Wereldoorlog voor nieuwe benzinestations langs de rijkswegen had 
opgesteld. Andere oliemaatschappijen, zoals Purfina, Shell en Caltex, kampten 
met hetzelfde probleem. Om zich te verzekeren van ontwerpen die door de 
kritische schoonheidscommissies goedgekeurd zouden worden, zagen ze zich 
genoodzaakt de expertise van gerenommeerde architecten in te roepen. Zo ook

1 Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv. nr. d245: genoteerde herinneringen van Ir. A. van 
Bodegom, medewerker van het aannemersbedrijf Geerdink dat een groot aantal Esso-stations tot 
uitvoering heeft gebracht, 29 januari 1995. 
Het Nieuwe Instituut, archief Dudo, inv. nr. d244: brief van Esso Nederland aan W.M. Dudok,  
6 maart 1953. 
Kersten, Agnes, Blikvangers langs de weg, Bulletin KNOB 113 (2014) 2, pp. 92-106, ihb. 96. 
Zie ook Blijdenstijn, Roland e.a., ‘Buiten Bedrijf. Benzinestations’, Zeist 1995: 3.

Figuur 1 
Gastanks station, Willem 

Dudok, 1941. De 
opdrachtgever voor het 

station was de gemeente 
Hilversum, in 1946 werd 
het station overgenomen 

door Esso. 
Bron: SAGV/

gooienvechthistorisch.nl.
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Esso, die in 1953 Willem Dudok in de arm nam om een esthetisch verantwoord 
benzinestation voor de oliemaatschappij te ontwerpen.2

Begin 1953 kwam de directeur van Esso Nederland Dudok bij toeval in Amerika 
tegen en nodigde hem uit om een nieuw benzinestation voor Esso te ontwerpen. 
Gezien de reeks industriële opdrachten die Dudok op zijn naam had staan – 
transformatorhuisjes, bruggen, pompgemalen, een verkeershuis en een gastank-
station – was het niet verwonderlijk dat de keuze op hem viel, al zal het vermoe-
delijk zijn grote staat van dienst zijn geweest die de doorslag gaf (figuur 1).3

2 Kersten: 96.
3 Kersten: 101. Zie ook: Blijdenstijn, e.a.: 6.

Figuur 2 
Studie van een Esso-
benzinestation, type I 
(uitsnede), Willem Dudok, 
1953  
Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.:  
t 229.

Figuur 3 
Studie van een Esso-service 
station met doorsmeerruimte, 
type II (uitsnede), Willem 
Dudok, 1953  
Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.:  
t 229.

Figuur 4 
Studie van een Esso-service 
station met doorsmeer- 
en wasruimte, type III 
(uitsnede), Willem Dudok, 
1953. 
Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.:  
t 229.
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UNIFORME BOUWWIJZE
Op 6 maart 1953 stuurde Esso een brief aan Dudok waarin ze haar wensen 
voor een nieuw benzinestation, een service station met doorsmeerruimte en een 
service station met doorsmeer- en wasruimte kenbaar maakte. De oliemaatschap-
pij eiste een zekere uniformiteit in het uiterlijk van de nieuwe verkooppunten, en 
wilde dat ze grotendeels met dezelfde bouwwijze konden worden uitgevoerd. 
Omdat Esso de Amerikaanse ontwerpen in het Esso-handboek Standard Service 
Station Designs als meest representatief voor haar organisatie beschouwden, 
vroeg ze Dudok deze stations als uitgangspunt voor zijn ontwerp te nemen.4

Een week later leverde de architect een eerste studie van de drie typen stations 
aan. Hiervan mocht alleen het benzinestation langs de rijkswegen geplaatst wor-
den. Elk type kenmerkte zich door een V-vormig dak met aan weerszijden, in de 
knik, het ovale Esso-logo. Het geheel rustte op twee taps toelopende platte pila-
ren waartussen Dudok een glazen kubus plaatste. De architect kwam hiermee 
tegemoet aan Esso’s wens om een zo transparant mogelijk station te ontwerpen 
dat ook ’s nachts als blikvanger kon dienen (figuur 2, 3 en 4).5

4 Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv. nr. d244: brief van Esso Nederland aan Dudok, 6 maart 
1953. Het is niet bekend of Dudok de ontwerpen uit het Esso-handboek ook daadwerkelijk als 
uitgangspunt voor zijn ontwerp genomen heeft.

5 Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv.nr. t229: Studie Esso Benzine SS, R.H.M. Magnée, 12 
maart 1953. 
Kersten: 101. Zie ook: Vissers, Rob, Dudoks Esso-station: Een industrieel erfgoed, Reflex, 2004: 
13. Blijdenstijn, e.a.: 3.Figuur 5 

Studie van de 
rechterzijgevel van het 

Esso-benzinestation, Willem 
Dudok, 1953.  

Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.  

t 229.

Figuur 6:  
Definitief ontwerp van de 

rechterzijgevel van het 
Esso-benzinestation, Willem 

Dudok, 1953. 
Bron: Het Nieuwe Instituut, 

archief DUDO, inv.nr.: 
199M.113.
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Dudoks medewerker, R.H.M. Magnée, werkte het definitieve ontwerp van het 
benzinestation (type I) uit. In juni 1953 waren die van het service station met 
doorsmeerruimte (type II) en het service station met doorsmeer- en wasruimte 
gereed (type III).6 In de definitieve ontwerpen had het ovale Esso-logo op de 
zijgevel plaatsgemaakt voor de rode E-S-S-O-letters op de rand van de betonnen 
luifel en waren de pompen, die in Dudoks eerste studie nog recht voor de stations 
stonden, naar een afzonderlijk eiland voor de kiosk verhuisd. Daarnaast was de 
glazen doos van het benzinestation naar het midden verplaatst zodat ook de 
achterkant van het station een luifel kreeg (figuur 5 en 6).7

De luifel van de stations had een standaard lengte van 2 x 6 m, maar hier mocht 
van afgeweken worden als de situatie daar om vroeg (figuur 7). Vooral in steden, 
waar de ruimte beperkt was, bleek het namelijk niet altijd mogelijk om een luifel 
van een dergelijk formaat in te passen. In dat geval werd de luifel ingekort – tot 

6 Kersten: 101. Zie ook: Blijdenstijn, e.a.: 5. 
7 Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv.nr. 199M.113: Tekening voor een ‘Filling Station a/d 

rijksweg no. 13 nabij de Doenkade te Overschie’, R.H.M. Magnée, 27 mei 1953.

Figuur 7 
De luifel van een Esso-
station in aanbouw. Het 
is niet bekend om welk 
Esso-station het gaat, noch 
wanneer de foto genomen 
is. 
Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.: 
ph116.

Figuur 8 
Standaard type Esso-
station (type I). Dit 
benzinestation stond van 
1953 tot 1995 aan de 
Rijksweg 2, ten hoogte 
van Vinkeveen. In 1995 is 
het op spectaculaire wijze 
over water en weg naar 
de Autotron in Rosmalen 
verhuisd. Sinds 2004 
staat het op het terrein van 
auto-importeur Louwman & 
Parqui in Rosmalen. 
Foto: Erfgoedhuis Utrecht.
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soms wel 2 x 3,50 m – en de glazen kubus minder diep gemaakt, zodat de 
algemene indruk van het station bewaard bleef. Grotere luifels, van 2 x 7,50 m, 
kwamen evenwel ook voor.8

BLIKVANGER LANGS DE WEG
De plattegrond van het benzinestation, de kleinste van de drie typen, bestond 
hoofdzakelijk uit twee ruimten: een verkoopruimte en een magazijn. Bij type II 
werd hier een doorsmeerruimte, en bij type III een doorsmeer- en wasruimte aan 
toegevoegd. Conform de eisen van Rijkswaterstaat was het benzinestation voor-
zien van een rode kruiskast, een mannen- en vrouwen-wc en een publieke tele-
foon. Voor de buitenkant van de stations had Dudok de rood-witte kleuren van het 

8 Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv. nr. d245: genoteerde herinneringen van Ir. A. van 
Bodegom. 
Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv.nr. t224: Plan voor een benzinestation aan de Statenweg 
te Rotterdam, 23 januari 1958. Dit station kreeg een luifel van 2 x 3,50 m.  
Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv.nr. Tekening van een ‘Filling Station Lijsterbesstraat/Laan 
van Meerdervoort te ’s Gravenhage’, 11 december 1957. Dit station had een luifel van 2 x 4, 
25 m.
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Figuur	9:	Service	station	aan	de	Soestdijkerweg	in	Hilversum,	type	II,	‘Aanbouw	voor	een	
autowasinstallatie	door	verbreding	van	de	perronkap	met	1	travee’,	Willem	Dudok,	ongedateerd	
(Het	Nieuwe	Instituut,	archief	DUDO,	inv.nr.	199M.113)	
	

	

	

	

Figuur 9 
Service station aan de 

Soestdijkerweg in Hilversum, 
type II, ‘Aanbouw voor 
een autowasinstallatie 
door verbreding van 
de perronkap met 1 

travee’, Willem Dudok, 
ongedateerd. 

Bron: Het Nieuwe Instituut, 
archief DUDO, inv.nr.: 

199M.113.
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Esso-logo als uitgangspunt genomen. Doordat de onderkant van het dak en de 
stalen kozijnen van de gebouwtjes geheel wit waren, sprongen de rode E-S-S-O- 
letters op het dak, de rode rand op de luifel en rode borstwering direct in het 
oog. Om ze ook na zonsondergang als blikvanger te laten fungeren, verwerkte 
de architect tl-verlichting in de luifel, kregen de neonletters witte lampen en wer-
den zowel de pompen als de stations door lichtmasten geflankeerd (figuur 8).9

Het eerste benzinestation volgens dit ontwerp kwam in 1953 in Wouw te staan. 
Voorbeelden van type II en III stonden respectievelijk aan de Soestdijkerweg in 
Hilversum en aan het Kaapseplein in Den Haag (1955) (figuur 9). Het enige 
benzinestation dat van deze typen afwijkt, is het nog in bedrijf zijnde Dudok-
station aan de Turfsingel in Groningen uit 1954. Hier heeft Esso destijds, op 
verzoek van de gemeente, een transformatorhuisje met een benzinestation ge-
combineerd, waardoor het station vrijwel de gehele lengte van het V-dak in 
gebruik neemt (figuur 10).10

Als gevolg van de schaalvergroting en verdere standaardisering van benzine-
stations na de oliecrisis in de jaren 1970 is de carchitecture van de Wederop-
bouw grotendeels verloren gegaan. Slechts een klein aantal benzinestations is 
bewaard gebleven, waaronder de twee stations van Dudok in Raamsdonkveer 
en Groningen. Met hun onderscheidende en karakteristieke uiterlijk vormen ze 
belangrijke monumenten van de toenemende automobiliteit tijdens de Wederop-
bouw.11

Kersten schreef in 2013 een bachelorscriptie over de architectuur van benzinestations 
in Nederland tussen 1945 en 1975, waarvan in 2014 een bewerking in het Bulletin 
KNOB is gepubliceerd. Daarna leverde ze tijdens een stage bij ARCAM een bijdrage 
aan de Architectuurgids Amsterdam-Zuid en schreef ze een waardestelling voor het 
Cuypers genootschap voor het benzinestation van Arthur Staal aan de Hobbemakade in 
Amsterdam (1954). Binnenkort voltooit ze de Master Architectuurgeschiedenis met een 
scriptie over het ontstaan van het Nederlandse rijkswegennet. 

9 Kersten: 101.  
Het Nieuwe Instituut, archief DUDO, inv.nr. d244, omschrijving electricienswerkzaamheden, 
ongedateerd.

10 Kersten: 102. Blijdenstijn, e.a.: 5.
11 Kersten: 104. Zie ook: Blijdenstijn, e.a.: 23.

Figuur 10 
Het enige nog in bedrijf 
zijnde ‘Esso’-station aan de 
Turfsingel in Groningen. Ten 
tijde van deze foto betrof 
het een BIM-benzinestation.
Tegenwoordig is het een 
GULF-benzinestation. 
Foto en bron: Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed
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HET STADHUIS VAN VELSEN

Dudok was 40 jaar toen hij in 1924 zijn beroemde raadhuis van 
Hilversum ontwierp. Meer dan veertig jaar later wordt in Velsen 
een ander stadhuis van hem geopend. Dit laatste stadhuis is veel 
minder geliefd. Waarom is dat zo? Wordt het tekortgedaan?

Pieter Rings

Allereerst, de stijl van het stadhuis in Velsen is anders. Het raadhuis in Hilversum 
is gebouwd in de stijl van het ‘romantisch kubisme’. Aan het eind van de jaren 
twintig worden de ontwerpen van Dudok ‘moderner’: de lijnen in zijn latere 
ontwerpen zijn langer, de volumen groter, de compositie met deze bouwvolumen 
minimaler. Er zijn minder kleuraccenten en nog minder ingebouwde planten-
bakken. Het zou te ver gaan om Dudok nu een modern architect te noemen: 
schoonheid moet nog steeds geholpen worden en vloeit niet automatisch voort 
uit functionaliteit. Torens, tuinen, marmer en gouden accenten: in zijn representa-
tieve gebouwen is het allemaal nog steeds terug te vinden.
Ten tweede, het eerste ontwerp voor Velsen waarvan de bouw begon in 1962 is 
gebaseerd op een dertig jaar oud ontwerp van een stadhuis in Den Haag. Deze 
gang van zaken vormt een groot contrast met dat van zijn raadhuis voor Hilver-
sum. Vanaf zijn aantreden in Hilversum in 1915 tot aan 1924 zoekt hij naar het 
definitieve ontwerp. Wie de talloze ontwerpen chronologisch achter elkaar legt, 
ziet dat niet alleen de bouwlocatie verandert, regelmatig gooit Dudok het over 
een andere boeg. In Velsen ligt de plek al meteen vast. Dat geldt ook voor de 
compositie met een over het voorplein uitstekende raadzaal, een kantoorvleu-
gel en daartussen een toren. Op enige stijlonzekerheid is Dudok nauwelijks te 
betrappen. Integendeel, het lijkt erop of hij besloten heeft dat hij het definitieve 
ontwerp al had gevonden. Alleen onvoorziene factoren zorgen nog voor iets 
nieuws, zoals de binnentuin, die pas in een later stadium een onderdeel van het 
gebouw werd.

Figuur 1 
Eén van de weinige 

ansichtkaarten van het 
stadhuis van Velsen. De 

bloembakken, bankjes en 
de wipkippen zijn inmiddels 

weer weggehaald.  
Foto: fotograaf onbekend.
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STERARCHITECT
Is zijn latere raadhuis zo anders, omdat Dudok zelf veranderd was? Hij heeft 
immers ooit eens gezegd “Kijk maar naar mijn werk, dan weet je wie ik ben.” 
Kun je dit ook omdraaien door het werk van Dudok beter te leren kennen door 
naar de persoon Dudok te kijken? Met andere woorden, zou het bestuderen van 
de persoon van Dudok ons iets wijzer maken over de bouwwerken die hij heeft 
gebouwd? En specifieker, zou het gedrag van Dudok dat hij in Velsen tentoon 
spreidde, ons iets zeggen over zijn stadhuis in Velsen?
In de laatste oorlogsmaanden wordt Dudok als stedebouwkundige en architect 
gevraagd door de nog ondergedoken burgemeester Kwint van Velsen. De rest 
van het ondergedoken gemeentebestuur vraagt los daarvan en tegelijkertijd 

Figuur 2 
Schets voor het stadhuis 
van Den Haag (1932).  
Bron: uit één van de 
Dudokarchieven, Het 
Nieuwe Instituut.

Figuur 3 
Persfoto die Dudok van 
zichzelf verspreidde. 
Foto: fotograaf onbekend, 
archief Tata Steel.



72

volkshuisvester Willem van Tijen en zijn compagnon Huig Maaskant. Met z’n 
drieën maken ze het wederopbouwplan voor Velsen. Hierbij gaat Dudok ak-
koord met de uitgangspunten van het CIAM, de denktank van de Moderne archi-
tecten. Wanneer de samenwerking niet meer lukt (Van Tijen: “Met Dudok valt nu 
eenmaal niet samen te werken.”), delen ze Velsen op. Dudok krijgt IJmuiden. In 
IJmuiden gedraagt Dudok zich als het architectonisch geweten, als de wereldbe-
roemde sterarchitect aan wiens ontwerpen niet getwijfeld mag worden. De pers-
foto die hij in die tijd verspreidt, spreekt boekdelen: gezag uitstralend, solitair, 
autonoom, alsof (alleen) hij het geheim van goede architectuur kent.
Naar de buitenwereld poseert hij als de eminence grise van de architectuur. Hij 
is formeel tegenover gemeentebestuurders, onverzettelijk tegenover mensen die 
zijn plan in de weg staan en uitgesproken autoritair tegenover ondergeschik-
ten. Nauwgezet bewaakt hij de grenzen van zijn bevoegdheden. Een conflict 
met de jonge honden van de Moderne architectuur, Jo van den Broek en Jaap 
Bakema, doet hem als supervisor van het wederopbouwplan opstappen. Naar 
ondergeschikten kan hij hevig uitvallen. Tijdens mijn onderzoek naar Dudok heb 
ik vele mannen ontmoet die nog als jong broekie op de één of andere manier 
met Dudok te maken hebben gehad en die ongevraagd de incidenten vertelden 
waarmee Dudok zijn autoriteit onderstreepte. Een fout gemetseld muurtje kon hij 
eigenmachtig onderuit trappen ten overstaande van de metselaar. 

VITRAGE
De parallellen tussen zijn houding en zijn ontwerp voor het stadhuis van Velsen 
liggen voor het oprapen. Het stadhuis van Velsen is formeel, afstandelijk, en hië-
rarchisch.1 Het staat op een afstand van het doorgaande verkeer, boven op een 
immense plint, bijna ongenaakbaar. De talloze ramen aan de pleinzijde kijken 
van boven neer op het plein. Terugkijken lukt de voorbijganger niet: alle bui-
tenramen hebben vitrage. Geen enkel gebouw van Dudok heeft zoveel vitrage. 
Het is verleidelijk te speculeren dat de stijl van Dudok gelijk opgaat met zijn per-
soonlijke manier van optreden. Maar: elke persoonlijkheid heeft zoveel facetten 
en elk gebouw van Dudok ook, dat het onmogelijk is ze één op één op elkaar 
te leggen. Verder dan speculeren, hoe verleidelijk ook, gaat deze methode niet. 

1 Zie ook: Hilde de Haan en Ids Haagsma, Willem Marinus Dudok. Een begenadigd bouwmeester, 
Willem Marinus Dudok. Stadsbouwmeester van wereldallure, Baarn 1993

Figuur 4 
Pannenbier in Velsen. Het 
stadhuis heeft zijn hoogste 

punt bereikt. Dudok met 
vlinderdas staan vooraan 

tussen de burgemeester en 
de wethouders. Achteraan 

de bouwvakkers.  
Foto: Piet Roos.
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Laten we het er maar op houden dat Dudok geen Matisse is die op latere leeftijd 
gekleurd papier is gaan knippen. Of een Mondriaan die in zijn laatste jaren nog 
de boogiewoogie is gaan dansen.
De aandacht voor het stadhuis van Velsen uit de academische wereld en vanuit 
monumentenzorg is niet veel meer dan plichtmatig. Cultuurhistorische belangstel-
ling begint aarzelend op gang te komen nu het stadhuis al weer meer dan vijftig 
jaar geleden is geopend. Anders dan het raadhuis in Hilversum wordt het stad-
huis van Velsen door weinig mensen liefdevol omarmd en in het hart gesloten. 
Een belangrijke reden daarvoor is het gebrek aan van, wat ik zou willen noemen 
‘de architectonische sensatie’: het gevoel dat in en om een bouwwerk alles past, 
dat alles op z’n plaats valt: ruimte, verhoudingen, functie, materiaal, kleur.2 
Dat Dudok zich bij zijn ontwerp van het voorplein heeft laten inspireren door het 
San Marcoplein in Venetië lijkt nu niet meer dan een goeie grap.3 Plein 1945 
mag dan nooit volgens het plan van Dudok zijn afgebouwd, nergens benadert 
het zijn Italiaanse voorbeeld. Binnen het stadhuis is de burgerzaal niet uitnodi-
gend of feestelijk. Je hebt er altijd het gevoel dat je op visite bent. De raadzaal 
is een oprit die doodloopt op vitrage: te smal en zonder voeling met de buiten-
wereld.
Is er dan niets ten goede van het stadhuis van Velsen te zeggen? Jazeker wel! Het 
blijft natuurlijk een echte Dudok. De uiterste doordachtheid van elk aspect blijft 
adembenemend. Wie ander werk van Dudok kent, ziet dat hij veel uit eerder 
werk citeert. Je kunt het stadhuis zien als een bloemlezing van zijn oeuvre.
En dan is er natuurlijk nog de binnentuin die Dudok speciaal voor Velsen heeft 
ontworpen, nadat er een extra kantoorvleugel nodig was. Hier maakt hij iets 
geheel nieuws. Hier werkt die architectonische sensatie opeens weer wel. Het is 
één van zijn laatste, grote creatieve momenten. Alleen al daarom is het stadhuis 
van Velsen meer dan een jonger broertje van het raadhuis van Hilversum.

Pieter Rings is zelfbenoemd Dudokexpert, beheerder van de website  
www.architect-dudok.nl en deed het afgelopen jaar onderzoek naar het 
wederopbouwplan van Dudok, Van Tijen en Maaskant voor de gemeente Velsen.

2 Zie ook: Buffinga, A., Op Velsens mathematische midden, Elseviers Weekblad, 11 september 
1965.

3 De verwijzing naar het San Marcoplein gebruikte Dudok in zijn mondelinge toelichtingen bij zijn 
ontwerp. Net zoals hij zich voor de Lange Nieuwstraat in IJmuiden liet inspireren door de Rue de 
Rivoli in Parijs.

Figuur 5 
De binnentuin in het 
stadhuis van Velsen.  
Bron: Noord-Hollands 
Archief.
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DE WISSELENDE WAARDERING VAN 
DUDOKS ERFGOED

Het uitgevoerde werk van W.M. Dudok (1884-1974) is door 
de tijd heen wisselend gewaardeerd. Aanvankelijk oogstte de 
plastische esthetiek van verspringende bakstenen volumes veel 
lof. Tijdens het interbellum werd deze ‘Dudokiaanse’ architec-
tuur volop nagevolgd, o.a. in Engeland, België en Zuid-Afrika. 
Daarna werd Dudoks nagestreefde synthese van monumentaliteit 
en moderniteit steeds meer bekritiseerd. Die kritiek werkte lang 
door in de historiografie en vervolgens in de discussies rond de 
selectie en het behoud van de moderne monumenten, ook binnen 
DOCOMOMO-verband. Inmiddels wordt Dudoks erfgoed breed 
gekoesterd.

Marieke Kuipers

MODERNE KWETSBAARHEID
Bijna niemand protesteerde toen in 1959-60 het restant van Dudoks Bijenkorf in 
Rotterdam werd afgebroken om plaats te maken voor een fictief ‘Venster op de 
Rivier’. Bij de opening, dertig jaar eerder, was het luxe warenhuis alom geroemd 
als het grootste en modernste van Europa. Helaas sloeg het mei-bombardement 
van 1940 een grote bres in de lange vleugel. Op de kop van de Coolsingel bleef 
het volume met de markante ‘minaret’ weliswaar fier overeind als noodwinkel tij-
dens en na de oorlog. Maar volgens het Basisplan van 1946 was deze Bijenkorf 
een sta-in-de-weg geworden bij de voorziene a-historische wederopbouw van het 
verwoeste stadshart. Samen met nog ruim honderd andere ‘overlevende’ gebou-
wen werd het alsnog gesloopt (al bleef Dudoks tegenoverstaande Erasmushuis 
gespaard) (figuur 1).1

Het voorval typeert de tijdgeest van het radicaal vernieuwende Rotterdam in 
de jaren ’50 en ’60, die zo sterk is beïnvloed door het gedachtegoed van het 
Nieuwe Bouwen. Zelfs als er destijds al een monumentenwet van kracht zou zijn 
geweest, zou die nauwelijks bescherming hebben geboden voor de nog geen 
vijftig jaar oude architectonische meesterwerken tegen sloopplannen. Er was al 
meer dan genoeg te doen om de wettelijke bescherming van de duizenden nog 
ongeregistreerde monumenten van vóór 1850 te regelen.

TUSSEN MONUMENTALITEIT EN MODERNISME
Anders dan de architecten van ‘de 8’ en ‘Opbouw’, die steeds de nieuwheid 
en functionele organisatie van hun gebouwen en wijken benadrukten in contrast 
met de oude, zocht Dudok bij zijn architectuur- en stedenbouw-ontwerpen naar 
blijvende schoonheid en harmonie met het reeds bestaande in een plastische, 
eigentijdse vormentaal. De functionalisten vonden die houding ‘romantisch’ en 
niet passend bij het ware modernisme van totale vernieuwing en vooruitgangs-
geloof. Zij wilden bij de wederopbouw bewijzen dat hun modernistische ideeën 

1 Hollander, J. den, Ooit gesloopt Nederland, Amsterdam 1985, p. 20-25; Dudoks Bijenkorf staat 
prominent op de cover van het boek.
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over woning- en stedenbouw de beste waren om snel te voldoen aan de eisen 
van wonen, werken, verkeer en recreatie in naoorlogs Nederland (en daar niet 
alleen). Maar zij moesten, net als voor de oorlog, een zware strijd leveren om 
aan concrete opdrachten te komen.
Dudok, daarentegen, had volop werk tot op hoge leeftijd. Hij was tot 1954 ac-
tief als gemeentearchitect van Hilversum en werkte daarnaast aan plannen voor 
de wederopbouw en uitbreiding van Den Haag en Velsen, individuele projecten 
en een prototype voor benzinestations van Esso.2 Al doende heeft Dudok, die 
zijn loopbaan begon als genie-officier, een omvangrijk en veelzijdig oeuvre na-
gelaten. Daarmee kwamen vanzelf de vragen hoe met die werken moet worden 
omgegaan: pragmatisch of prudent. Monument of niet?

MOEIZAME MONUMENTEN-ERKENNING
In 1970 publiceerde het maandblad Plan een lijst van 135 ‘jonge monumenten’ 
uit 1900-1940; vijf daarvan waren van Dudoks hand.3 Maar op de vraag of 
jonge bouwwerken makkelijk zouden zijn in te passen in de Monumentenzorg 
antwoordde de toenmalige directeur restauratie van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg, Ruud Meischke: “Ik ben eigenlijk erg pessimistisch. In de eerste 
plaats zijn alle machinale, fabrieksmatig ontstane onderdelen niet te herstel-
len.… In de tweede plaats wordt behoud moeilijker naarmate de functie van 
het object gespecialiseerder is. Iedere school, gebouwd door Dudok of door ir. 
X is ten dode opgeschreven: Wat moet je met een school die niet meer voldoet 
aan de eisen van het onderwijs? Ik zie niet welke andere functie hij kan krijgen. 
Dit pessimisme geldt trouwens niet alleen voor de jonge monumenten, ook voor 
de oude … Er moet een algemeen verlangen zijn bij ‘het publiek’ om te gaan 
beschermen.”4 Meischkes pessimisme werd mede ingegeven door een traditio-
nele visie op het restauratievak en de beperkt beschikbare middelen, al zag hij 
ook de kwaliteiten van Dudoks werk.

2 Zie voor overzicht van Dudoks oeuvre: Cramer, M., Grieken, H. van en Pronk, H. W.M. Dudok, 
1884-1974, Amsterdam 1981; Herman van Bergeijk, Willem Marinus Dudok. Architect-stede-
bouwkundige, 1884-1974, Naarden 1995.

3 Villa Sevensteyn te Den Haag, het Badhuis aan de Bosdrift, de Bavinckschool, het Raadhuis en 
de Noorderbegraafplaats te Hilversum en de Stadsschouwburg te Utrecht; Plan. Maandblad voor 
ontwerp en omgeving 1970 nr. 4, p. 243-244.

4 Ruler, D.A. van, Pessimisme over monumentenzorg, Plan. Maandblad voor ontwerp en omgeving 
1970 nr 4, 226-228.

Figuur 1 
Gezicht op de Coolsingel 
te Rotterdam, met links het 
Erasmushuis uit 1939-40 en 
rechtsachter het resterende 
volume van warenhuis 
de Bijenkorf uit 1930, 
beide van Dudok, voor de 
afbraak. 
Bron: https://www.
flickr.com/photos/
jansluijter/5443098940.
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Door toenemende druk van buiten volgde in 1979 een grondige beleidswijzi-
ging. Behandeling van externe beschermingsverzoeken werd beperkt en een 
speciale Subcommissie van de Monumentenraad moest de Staatssecretaris advi-
seren over de aanpak van de jongere bouwkunst. Eén van de aanbevelingen was 
om snel een selectie van ‘evidente’ monumenten van (inter)nationale betekenis te 
beschermen. Dit gold met name voor de twee ‘scharnierstukken’ van de Neder-
landse architectuur, sanatorium Zonnestraal en de Van Nellefabriek, en andere 
werken van het Nieuwe Bouwen.5 Juist die groep werd het meest bedreigd met 
aantasting of afbraak en verdiende volgens de Subcommissie voorrang vanwege 
het bijzondere pionierskarakter. Ironisch genoeg achtte zij het Hilversumse Raad-
huis eerst te monumentaal om met voorrang te beschermen. Het was niet modern 
genoeg in de zin van radicaal vernieuwend. Maar na interne discussie werd 
het toch in de selectie van jonge topmonumenten opgenomen, met inbegrip van 
het interieur (figuur 2). En Villa Sevensteyn te Den Haag (vermeld in Plan) werd 
geselecteerd voor de aanvullende lijst van ‘witte villa’s’, ook al was het noch wit 
noch villa, en inmiddels in gebruik als Israëlische Ambassade.

HILVERSUM – JONGE MONUMENTENGEMEENTE
De bescherming van Dudoks Raadhuis als rijksmonument was meer dan welkom 
in Hilversum. In 1980 telde de gemeente slechts acht rijksmonumenten, maar 
het potentieel was veel groter door het omvangrijke ‘Dudok-bezit’, naast twee 
‘Duikers’. Zonder erkende monumentenstatus was er bij het rijk geen geld voor 
restauratie en dat was een serieus probleem voor de gemeente, die ook eige-
naar was van Dudoks publieke werken en woningbouwcomplexen. Volgens het 
Gemeentelijk Herstelplan jonge architectuur in Hilversum (1984) verkeerden de 
scheppingen van Dudok en Duiker in zorgwekkende toestand. Het rapport signa-
leerde constructieve gebreken, verminking en achterstallig onderhoud. Kortom, 
een bedreiging voor de identiteit van Hilversum. Conform de ondertitel deed het 
bovendien “suggesties voor een integrale aanpak d.m.v additioneel werkgele-
genheidsproject”.
Tegelijkertijd werd een speciale ‘Dudok-werkgroep’ ingesteld van gemeente en 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) ter voorbereiding van een selec-

5 Kuipers, M.C., ‘Een weerbarstig onderzoeksveld ontgonnen’. In: Attema, Y. e.a. (red.), Jaarboek 
Monumentenzorg 1994. Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-
1940. Zwolle /Zeist 1994, p. 8-20.

Figuur 2 
De vergaderkamer van 
B&W in Hilversum, met 

het door Dudok voor deze 
ruimte ontworpen meubilair, 
dat ook in de bescherming 

van het interieur is 
opgenomen. 

Foto: A.H.C. Schollen, 
RDMZ, 1982; collectie 

RCE.

Figuur 3 
Kaft van het 

beschermingsvoorstel 
voor het werk van W.M. 
Dudok in Hilversum, aan 

de Monumentenraad 
ingediend op 1 april 1985 
door de Werkgroep Dudok 

met collage van relevante 
werken uit het Dudokbezit 

Bron: collectie auteur.
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tief beschermingsvoorstel van de vooroorlogse Dudok-monumenten (figuur 3). De 
rechtstreekse samenwerking van rijk en gemeente en verschillende disciplines 
voor het waarderen van potentiële rijksmonumenten was destijds heel nieuw, 
evenals de concentratie op één architecten-oeuvre. Zo zorgde het Dudok-bezit 
alsnog voor een pionierskarakter en ook voor een bevestiging van de selectieme-
thodiek en verfijnde selectiecriteria die voor de jongere bouwkunst in Amsterdam 
waren ontwikkeld.6 Uiteindelijk kwamen 29 van de ruim tachtig gewaardeerde 
projecten voor rijksbescherming in aanmerking op grond van de architectuur-
historische betekenis/kunstwaarde, oudheidkundige waarde en stedenbouwkun-
dige/ensemble-waarde. Vooral de relatie tussen gebouw en directe omgeving 
– zoals de parkaanleg bij het pompgemaal aan het Laapersveld en de Noorder-
begraafplaats – werd met nadruk als te beschermen kwaliteit genoemd.

BREDERE BESCHERMING
Na de erkenning van de beschermenswaardigheid van Dudoks erfgoed in Hil-
versum begon daar een lange reeks van restauraties, die steeds grondiger bouw- 
en kleurhistorisch onderzoeken met zich meebrachten en meer kennis over zijn 
materiaal- en kleurtoepassingen. Dit aspect was in de historiografie vaak onder-
belicht gebleven maar van groot belang voor de instandhouding van Dudoks 
bouwwerken. Buiten Hilversum werden vrijwel al zijn resterende gebouwen uit 
het interbellum meegenomen in het landelijke Monumenten Selectie Project (MSP, 
uitgevoerd 1991-98) voor de jongere bouwkunst. Enerzijds werd bij het MSP 
veel aandacht besteed aan de cultuurhistorische waarden, in lijn met de nieuwe 
omschrijving van het monumentenbegrip in de Monumentenwet 1988. Ander-
zijds werden ook de oorspronkelijke ontwerpkwaliteiten steeds meer gewaar-
deerd, speciaal als het om landelijk bekende architecten ging, om het even of het 
modernisten of traditionalisten waren. De bescherming van Dudoks monument 
met uitkijktoren op de Afsluitdijk is hiervan een typerend voorbeeld (figuur 4). 
De kwestie of Dudok wel vernieuwend en sociaal genoeg was geweest, was 
niet langer van doorslaggevend belang voor het selectievraagstuk. Het ging om 
de architectuur- en cultuurhistorische betekenis van het bouwwerk in de actuele 
situatie, hoewel die betekenis in belangrijke mate stoelde op de contemporaine 
publicaties. 

6 Kuipers, M.C., ‘Erkend als monument. Nieuwe beschermingsthema’s in de monumentenzorg’. In: 
Don, P. e.a. (red.), In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg 1947-1997. 
Jaarboek Monumentenzorg 1997. Zwolle/Zeist 1997, p. 130-157.

Figuur 4 
Het monument met 
uitkijktoren (1933) op de 
Afsluitdijk, toegevoegd 
aan de monumentenlijst 
in het kader van het MSP 
en recent onderzocht 
op de oorspronkelijke 
kleurtoepassing. 
Foto: A.J. van der Wal, 
RDMZ, 1991, collectie 
RCE.
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Ook de nu nog lopende aanwijzingsprocedure van twee beschermde stadsge-
zichten in Hilversum (Zuid en Oost) hangt samen met het MSP omdat toen voor 
het eerst het verband met de stedenbouwkundige ontwerpkwaliteiten is gelegd. 
De bescherming van Dudoks erfenis is hierdoor verbreed, maar in de praktijk 
niet altijd versterkt.

WAARDERING VOOR DE WEDEROPBOUW
Dudoks bijdragen aan de naoorlogse architectuur en stedenbouw ontmoetten 
in zijn eigen tijd soms veel kritiek vanwege zijn voorkeur voor samenhangende 
stadsbeelden en een hiërarchische structuur, ook in maatschappelijke zin. Maar 
gaandeweg is de waardering voor de wederopbouw-erfenis gegroeid. De ge-
deeltelijke herbestemming en herdoop van het voormalige verzekeringskantoor 
van de Nederlanden van 1845 aan de Meent te Rotterdam tot restaurant in 
1991 heeft, al dan niet met opzet, geleid tot verdere popularisering en naams-
bekendheid van Dudok en zijn latere oeuvre.7

Diverse van zijn werken zijn geselecteerd als ‘topmonument’ van de wederop-
bouwperiode, waaronder de Utrechtse Stadsschouwburg en het poortgebouw 
van Hoogovens te IJmuiden (figuur 5). Dit werd in 2007 zelfs even toneel voor 
een nieuws-item op TV rond de aanwijzing van de ‘top 100’ van vroege we-
deropbouw-monumenten.8 De ‘top 100’ was het resultaat van een door Cultuur-
minister Ronald Plasterk ingezette koerswijziging ten opzichte van het MSP. Hij 
wilde een recentralisatie en een nog scherpere selectie van rijksmonumenten, 
voorbereid door de Rijksdienst. Dudoks relatief minder bekende of beminde na-
oorlogse erfgoed kreeg hierbij een tweede kans om zich als beschermens- en 
behoudenswaardig te bewijzen.

MODERNE BEWEGINGEN
Van de ruim honderd Esso-benzinestations uit de jaren ’50 met hun karakteris-
tieke V-daken waren er nog maar twee over. Het ene, in Groningen, is nu een 
beschermd ‘topmonument’. Het andere stond langs de A2 bij Vinkeveen totdat 

7 http://www.architectuurgids.nl/project/search/prj_id/225/searchstring/dudok; www.dudok.nl.
8 Uitzending op RTL4 Journaal op 15 oktober 2007; zie ook Monumenten van Herrezen Neder-

land, Zwolle/Amersfoort 2007.

Figuur 5 
Poortgebouw van de 

Koninklijke Nederlandse 
Hoogovens en 

Staalfabrieken te 
IJmuiden, een van de 

‘Top 100-monumenten’ 
van de eerste 

Wederopbouwperiode. 
Foto: A.J. van der Wal, 
RDMZ, 2002; collectie 

RCE.
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de weg verbreed moest worden in 1995. Het werd – met steun van Esso – ge-
red dankzij een particulier initiatief voor een spectaculaire verplaatsing naar 
het Autotron te Rosmalen (figuur 6). Na negen jaar kreeg het terrein echter een 
andere bestemming en werd het gebouwtje opnieuw verplaatst; dit keer naar het 
toenmalige Nationaal Automobiel Museum te Raamsdonksveer. Ook daar ver-
anderde de functie, want de museumcollectie verhuisde in 2010 (naar Michael 
Graves’ gebouw te Wassenaar). Dudoks benzinestation bleef echter staan als 
attractie voor een grote autodealer (gevestigd in een geodetische koepel van 
Richard Buckminster Fuller).9

Tegenover deze moderne bewegingen van integrale verplaatsing, gericht op 
behoud van het authentieke materiaal, staat de postmoderne trend om histori-
sche objecten na te bouwen vanwege de aantrekkelijke vorm en de reputatie 
van de architect. De aantrekkingskracht van Dudoks architectonische kleinood 
blijkt zo groot dat in 2011 een replica van zijn benzinestation is gemaakt voor 
een makelaarskantoor in Terneuzen, zij het deels met nieuwere materialen en 
technieken.10 In tegenstelling hiermee is in Hilversum een woningbouwcomplex 
eerst afgebroken en vervolgens min of meer in dezelfde vorm herbouwd onder 
de noemer Dudok Revisited. 11 De grenzen tussen restauratie, reconstructie en re-
plicatie lijken hierdoor steeds meer te gaan vervagen. Het is de vraag of Dudok 
deze ontwikkeling in de architectuur en de monumentenzorg zou waarderen. 
De trend is in ieder geval stof voor meer discussie, zoals het seminar Recomomo 
al heeft bewezen.12 Het geeft ook aanleiding voor een herwaardering van de 
erfenis van Dudok.

Marieke Kuipers is Hoogleraar Cultureel Erfgoed bij Heritage & Architecture van 
de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft en senior-specialist jongere 
bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf 1977 is zij nauw 
betrokken bij de inventarisatie, waardering, selectie en aanwijzing van onder andere de 
‘Dudokmonumenten’ in Nederland. Sinds 1994 is zij, in verschillende functies, lid van 
de International Specialist Committee on Registers van DOCOMOMO en daarnaast van 
ICOMOS.

9 www.grootveld.net/tankstat/tankst2.htm#dudok. 
10 www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27545.
11 Dudok Wonen. Dudok Revisited. Modern wonen in monumentaal Liebergen. Hilversum 2005.
12 Stroux, S.,Quist, W.J. en Foole, F., Re.co.mo.mo. Hoe echt is namaak, hoe dierbaar het origi-

neel?, Delft 2012.

Figuur 6 
Het Esso-benzinestation op 
weg van Vinkeveen naar 
Autotron bij Rosmalen in 
1995. 
Foto: P. van Galen, RDMZ, 
1995; collectie RCE.
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JAN WILS VERSUS WILLEM DUDOK
Een waardevolle vergelijking

Momenteel worden er plannen gemaakt voor de renovatie van 
het Citroëngebouw I in Amsterdam. Het gebouw is in 1929 ont-
worpen door Jan Wils. In de loop der tijd is het gebouw zowel 
in interieur als exterieur drastisch aangepast, er is nog weinig 
origineel materiaal aanwezig. Om het gebouw van Wils beter 
te begrijpen ben ik op zoek gegaan naar de context waarin het 
originele ontwerp en architectuur tot stand zijn gekomen. Bij dit 
onderzoek valt op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de ont-
werpen van Jan Wils en het werk van Willem Dudok uit dezelfde 
tijd. Dit vergelijkend onderzoek is een waardevol handvat geble-
ken voor de renovatie.

Joep van As

WILS EN DUDOK
Jan Wils (1891-1972) en Willem Marinus Dudok (1884-1974) zijn twee archi-
tecten die werkzaam waren in dezelfde tijdsperiode. Ze waren beide lid van De 
Stijl en leerling van Berlage. Er blijken meer overeenkomsten te zijn. Dit is onder 
andere zichtbaar in vormentaal, ontwerpmethodiek, materiaal en kleurgebruik 
en de invloed op hun werk van Berlage en Wright. In 1919 was er een eerste 
samenwerking tussen Wils en Dudok. Samen maakten ze een ontwerp voor een 
woningbouwproject in Hengelo voor de Heemaf-fabriek ‘Weidedorp’, een com-
plex van 250 woningen en bijbehorende gebouwen. Er zouden vervolgens zelfs 
plannen zijn geweest om een gezamenlijk architectenbureau op te starten in Den 
Haag1. Beide architecten zijn moeilijk onder te brengen onder één architectuur-

Figuur 1 
Ontwerpschets Wils, 

Citroën gebouw 1, 1929. 
Bron: collectie Het Nieuwe 

Instituut, Wils 41-49.
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stijl. Architectuurcriticus Reyner Banham schaart Dudok en Wils onder the middle 
of the road architecture.1,2 

ONTWERPMETHODIEK
Zowel Wils als Dudok hadden uitstekende schetskwaliteiten. De wijze van ont-
werpen vertoont veel overeenkomsten. Dudok hechte veel waarde aan een goed 
kloppende gevelcompositie. Hij bouwt zijn schetsontwerpen op vanuit een over-
hoeks perspectief waarbij een evenwichtige opbouw uit bouwvolumes belangrijk 
is. Ook Wils werkte op een vergelijkbare manier van buiten naar binnen.
Als voorbeeld op het eerste oog twee verschillende projecten, Collège Néerlan-
dais in Parijs ( 1928-1938), van Dudok en het Citroëngebouw I ( 1929-1931), in 
Amsterdam van Wils. Het is goed mogelijk dat de architecten, die ook bevriend 
waren, op de hoogte waren van elkaars ontwerpen. De ontwerpen zijn qua tijd 
parallel uitgewerkt en vertonen opvallend veel overeenkomsten (figuur 1 en 2). 
Beide maakten een eerste ontwerpschets waarbij een climax van verticale ele-
menten de belangrijkste hoek van het gebouw markeren. Wils studeerde op de 
ingangspartij, hij beëindigt de lange horizontale bouwvolumes met een aantal in 
elkaar grijpende verticale elementen (figuur 3). Hierin verwerkt hij ook een zwe-
vend half-rond en vrij gesloten element met kleine raamopeningen. Het volume 

1 van Bergeijk, Herman, Willem Marinus Dudok, Architectuurbouwkundige 1884-1974, 1995,  
pp. 7, 21.

2 van Bergeijk, Herman, Jan Wils De Stijl en verder, 2007, pp. 9.

Figuur 2 
Perspectief tekening Wils, 
Citroën gebouw 1, 1929. 
Bron: collectie Het Nieuwe 
Instituut, Wils 41-49.

Figuur 3 
Perspectief tekening Dudok, 
Collège Néerlandais Parijs, 
1928. 
Bron: collectie Het Nieuwe 
Instituut, Dudok.
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maskeert het achtergelegen hogere horizontale blok. De ingang krijgt door een 
luifel een prettige schaal en wordt aan de rechterzijde voorzien van een bloem-
bak. Elementen die ook duidelijk zijn te herkennen in het ontwerp van Dudok.

METSELWERK
De twee architecten ontwierpen met dezelfde materialen. Voor de gevel was dit 
voornamelijk metselwerk in navolging van Berlage. Dudok paste in het raadhuis 
in Hilversum (1928-1931) een okerkleurige strengperssteen toe. Hij liet hiervoor 
een speciaal formaat maken dat langer en dunner is, nu bekend als Hilversums 
formaat. Hierdoor kon hij nog meer nadruk leggen op de horizontale belijning, 
versterkt door de terugliggende lintvoegen (figuur 4). Wils paste bij meerdere 
projecten eveneens een langgerekte steen toe, waaronder in het Citroëngebouw 
en het City Theater Amsterdam (1934) (figuur 5). Feit is dat ook Wright al in 
1910 speciaal voor het Robie House een roman brick toepaste. Deze lange 
strakke okerkleurige steen maakte het mogelijk de horizontaliteit, die Wright toe-
past in zijn Prairie Stijl, extra te benadrukken. Het effect wordt versterkt door het 
toepassen van terugliggende lintvoegen in een donkere kleur en een stootvoeg 
die de kleur heeft van de baksteen (figuur 6). Wils, die het werk van Wright 
uitgebreid heeft bestudeerd, zal zeker op de hoogte zijn geweest van de overwe-
gingen van Wright en dit verwerkt hebben in zijn gevelmetselwerk. In hoeverre 
dit ook Dudok heeft beïnvloed is niet duidelijk.

TEGELPATRONEN
Wils had voor het interieur van de showroom van de Citroëngarage aandacht 
voor de vloerafwerking (figuur 7). Dit kwam met name tot uiting in de dynami-
sche patronen die hij verwerkt in het tegelwerk. De verdelingen zorgen voor een 
functionele zonering in de relatief grote ruimte. Hij maakte een lange loper vanaf 
de entree naar de monumentale marmeren trap. Aan weerszijden haken hierop 
grotere vlakken aan waarop de auto’s tentoongesteld worden. Deze vlakken 
werden weer onderbroken door lange lijnen. Het tegelwerk werd ook functioneel 
ingezet voor het markeren van een volledige glazen tussenwand.
Dudok gebruikte ook zowel marmer als keramisch vloertegelwerk om ruimten te 
zoneren en loopzones aan te geven. Bijvoorbeeld bij de toegang naar de trouw-
zaal in Raadhuis van Hilversum, maar ook in het interieur van de Rotterdamse 
Bijenkorf.

Figuur 4 
Metselwerk raadhuis 

Hilversum.  
Foto: Joep van As.

Figuur 5 
Mestelwerk City Theater 

Amsterdam.  
Foto: Joep van As.

Figuur 6 
Metselwerk Robie house, 

Chicago.  
Bron: www.pinterest.com.
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VERGELIJKEND ONDERZOEK
Het vergelijken van referentieprojecten van beide architecten heeft geholpen bij 
het maken van een renovatieplan voor het Citroëngebouw van Jan Wils. Door-
middel van dit vergelijkend onderzoek is er een ontwerpaanpak, detaillering en 
materiaalgebruik naar voren gekomen dat ingezet kan worden bij de renovatie 
en de te maken ontwerpkeuzes. Het vergelijken van het werk van beide architec-
ten heeft ervoor gezorgd dat we nauwkeuriger naar details zijn gaan kijken en 
meer van het werk van Wils zijn gaan begrijpen.
Bij studies naar eventuele uitbreidingen van het gebouw gebruiken we de ont-
werpaanpak van Wils en Dudok, waarbij het overhoekse perspectief belangrijk 
is. De ontwerpmethodiek en materiaalkeuzes met detailleringen zijn een inspi-
ratiebron.

Joep van As is projectarchitect bij BiermanHenket architecten. Hij is betrokken bij de 
renovatie van het Citroëngebouw I.

Figuur 7 
Voormalig showroom 
Citroëngebouw, 1931. 
Bron: collectie Het Nieuwe 
Instituut, Wils 41-49.



84

RESTAURATIE EN HERBESTEMMING VAN 
HET WERK VAN DUDOK

In 1986 werd Van Hoogevest Architecten benaderd door de 
Gemeente Hilversum om oplossingen te bedenken voor de vele 
bouwtechnische mankementen aan het Raadhuis van Dudok. Het 
daaruit voortkomende restauratieplan luidde meteen ook de eer-
ste integrale restauratie in van een jong Dudokmonument. Voor 
ons bureau betekende deze restauratie niet alleen een enorme 
omslag in restauratieaanpak en -filosofie, maar ook een verdie-
ping van kennis op het gebied van bouwtechniek en bouwfysica. 
Voor de bouwkundige problemen in het Raadhuis lagen indertijd 
geen gangbare oplossingen op de plank. Er was multidisciplinair 
onderzoek nodig om de voorkomende problemen structureel 
te kunnen oplossen. De opgedane ervaring is daarna ook ten 
goede gekomen aan andere restauraties van jonge (Dudok)mo-
numenten. 

Carien de Boer-van Hoogevest & Gijsbert van Hoogevest

OMSLAG IN DENKEN
De gebouwen van Willem Marinus Dudok zijn Gesamtkunstwerken waarin de 
hand van de meester zich manifesteert in de architectuur, het interieurontwerp, 
de materialisering, het kleurgebruik, maar ook in de tuinaanleg. Deze samen-
hang is medebepalend voor de monumentwaarde van Dudokgebouwen. Een 
belangrijk uitgangspunt voor restauratie van Dudokgebouwen is dan ook be-
houd van die samenhang en daar waar die is aangetast herstel van het ori-
ginele architectonische concept. Dit laatste is niet zo vanzelfsprekend als het 
klinkt. Bij oudere monumenten is juist de verbouwingsgeschiedenis interessant 
en hebben historische tijdslagen een eigen betekenis die in veel gevallen het 
behouden waard zijn. Ook staat het bewaren van historisch materiaal hoog op 
de prioriteitenlijst van erfgoedarchitecten. Dit conserverend restauratieprincipe 
is bij het herstel van jonge monumenten losgelaten. Dat heeft te maken met de 
jonge geschiedenis van dit soort monumenten, maar ook met de bouwkundige 
en bouwfysische problemen.

DUDOK’S ESTHETISCHE BENADERING
Al vrij snel na de opening van het Raadhuis in 1931 ontstonden scheuren in de 
gevels. Dit resulteerde in de jaren ‘80 van de vorige eeuw in het inpakken van 
het bovenste gedeelte van de toren vanwege afvallend gesteente. Na grondig 
onderzoek in 1986 kon worden vastgesteld dat de scheurvorming samenhing 
met de constructie: de langgerekte bakstenen gevels waren niet voorzien van di-
lataties, die nodig zijn om de weersafhankelijke krimp en uitzetting van het met-
selwerk op te kunnen vangen; de gietijzeren hemelwaterafvoeren waren wegge-
werkt in massief gemetselde muren. Dit betekende dat lekkages niet gemakkelijk 
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verholpen konden worden, het gietijzer ging roesten en het omringende met-
selwerk stuk ging. Zowel het weglaten van dilataties als het verstoppen van de 
regenpijpen in massief metselwerk waren esthetische keuzes. Dudok wilde het 
horizontale, geel egale gevelbeeld niet verstoren met verticale zwarte lijnen. De 
bouwfysische problemen manifesteren zich in de sterke verwering van materiaal. 
In het Raadhuis zijn voor die tijd vrij nieuwe bouwmaterialen toegepast, zoals 
staal en beton. Deze waren onvoldoende beschermd tegen inwerkingen van 
het klimaat, vermoedelijk simpelweg omdat men die ervaring nog niet had. De 
bijzondere gele bakstenen en een rijke variatie aan geglazuurde tegels waren 
speciaal voor het Raadhuis vervaardigd maar helaas onder een te lage tempe-
ratuur gebakken en daardoor niet vorstbestendig. Het is deze combinatie van 
problemen, bouwfysisch en bouwkundig, waardoor het Raadhuis in een versneld 
verweringsproces terecht kwam en in 1986 invasief herstel behoefde. 

STRUCTURELE OPLOSSINGEN
Het werd meteen duidelijk dat de enige structurele oplossing voor alle voorko-
mende problemen werd geboden door een vernieuwing van bouwkundige con-
structies en vervanging van verweerd materiaal. Zo werd bij het Raadhuis een 
belangrijk deel van de gevels voorzien van een nieuw gedilateerd buitenspouw-
blad in een nieuwe baksteen. Voor de productie van nieuwe materialen, die niet 
standaard leverbaar waren, werd een ambachtelijk productieproces opgestart. 
Veel zorg en aandacht is besteed aan de esthetische en technische uitvoering. 
Qua vorm, kleur en structuur moest het nieuwe materiaal overeenkomen met 
het originele en dan natuurlijk technisch sterk verbeterd. Voor de productie van 
nieuwe stalen ramen, waarvan driekwart is vervangen werd een Engelse firma 
gevonden die deze profielen nog leverde. Een Nederlands bedrijf heeft deze 
onderdelen samengesteld tot een aan het origineel gelijkend stalen raam. 

HERSTEL VAN HET ORIGINELE CONCEPT
Een structurele oplossing van bouwkundige en bouwfysische problemen en het 
herstel van het oorspronkelijke architectonische- en interieurontwerp waren beide 
belangrijke uitgangspunten voor de restauratie van het Raadhuis en zouden ook 
voor andere restauraties van Dudokgebouwen worden gehanteerd. Zo zijn bij-
voorbeeld bij de tribune in het Hilversumse Sportpark latere toevoegingen ver-
wijderd waardoor het oorspronkelijke architectonische concept is hersteld (figuur 
1 en 2) en werd bij de voormalige kleuterschool Nienke van Hichtumschool1 op 

1 De Nienke van Hichtumschool is herbestemd tot kantoor voor de Woningstichting Dudok Wonen 
en later als kantoor van een architectenbureau.

Figuur 1 
Voorgevel van de houten 
tribune (1920) in het 
Sportpark Hilversum na 
restauratie.  
Foto: Chiel van Diest 
fotografie, Hilversum.

Figuur 2 
Kleurrijke interieur van de 
tribune in het Sportpark 
Hilversum na restauratie.  
Foto: Chiel van Diest 
fotografie, Hilversum.
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basis van kleuronderzoek de oranje kleur teruggebracht op de stalen raamkozij-
nen en profielen (figuur 3). Kleuronderzoek aan gebouwen, niet alleen aan die 
van Dudok, heeft overigens sinds de restauratie van het Hilversumse Raadhuis 
een enorme vlucht genomen, waardoor wij nu veel meer weten van Dudok’s 
expressieve kleurgebruik en de samenhang tussen kleur en architectuur. 

Bij herstel van het ruimtelijk concept zien we dat na ontmanteling van latere 
inbouwen en aanpassingen Dudokgebouwen onverwacht veel mogelijkheden 
bieden voor aanpassing of herbestemming. Eén van de redenen is zijn ontwerp-
proces, waarbij het programma lijkt te zijn ingepast in bouwvolumes die al zijn 
gemodelleerd volgens bepaalde esthetische principes. Dus eigenlijk het tegen-
overgestelde van form follows function. Dan komt het voor dat er veel loze ruimte 
is in een gebouw en dat is handig voor een onzichtbare inpassing van moderne 
installaties, zoals bij het Raadhuis is gedaan. Maar ook voor functionele veran-
deringen is een oversized ontwerp handig. Zo zijn bij de herbestemming van 
Dudok’s Hilversumse Snelliusschool (figuur 4) tot kantoorgebouw de hoge ruimtes 
verdeeld door inbouw van een entresol. Bij alle interventies door Van Hoogevest 
Architecten in gebouwen van Dudok refereren de nieuwe toevoegingen aan het 
aanwezige interieurontwerp. Dit kan zijn via materialisering, vorm maar ook via 
constructie, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe brandscheidingen in de Rembrandt-
school (figuur 5), die draaien op voor Dudok karakteristieke taatsscharnieren die 
in de grond zitten. In de Stadsschouwburg in Utrecht hebben de nieuwe balies in 
het zojuist gerenoveerde entreegebied afgeronde hoeken en een gebogen vorm 
die refereren aan Dudokmeubilair. Qua materiaal is gekozen voor het duurzame 
en homogene kunststofmateriaal Marlan in een witte uitvoering (figuur 6).

MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEK
Het is maar een greep uit de vele restauraties van Dudokmonumenten die door 
Van Hoogevest Architecten zijn uitgevoerd. Steeds zijn restauratiekeuzes en re-
constructies historisch onderbouwd. Dat onderzoek ligt eigenlijk ten grondslag 
aan alle restauraties of het nu een jong of oud monument betreft. Een mooi voor-
beeld van een multidisciplinair onderzoek voorafgaand aan restauratie is het on-

Figuur 3 
Reconstructie van kleuren 

op de ramen van de 
Nienke van Hichtumschool. 

De samenhang met het 
tuinontwerp is ook in de 
kleuren van de planten 

doorgevoerd.  
Foto: Herman van Doorn.
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derzoek naar het Collège Néerlandais in la Cité Universitaire in Parijs.2 Dit 
Nederlandse gebouw op Franse bodem is vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
voltooid en vertegenwoordigt een bijzonder werk binnen het oeuvre van Dudok, 
al was het alleen maar vanwege de plek. Nederland heeft zijn expertise beschik-
baar gesteld aan de Franse architecten, niet alleen door het multidisciplinaire 
onderzoek te publiceren en te overhandigen aan de Franse regering, maar ook 
door de formering van een adviesgroep van Dudokexperts3 die met zekere regel-
maat afreizen naar Parijs om daar hun kennis te delen. 

Carien de Boer-van Hoogevest is architectuurhistoricus bij Van Hoogevest Architecten.

Gijsbert van Hoogevest is erfgoedarchitect en directeur-eigenaar van Van Hoogevest 
Architecten.

2 de Boer-van Hoogevest, C.C. e.a., Dudok in Parijs, Thoth Bussum 1999, met bijdragen van 
kunsthistoricus Pauline van Dijk, erfgoedearchitect Gijsbert van Hoogevest en architect Hubert Jan 
Henket en kleurhistoricus Mariël Polman.

3 Commitée Scientifique Collège Néerlandais, deelnemers van deze adviescommissie zijn Gijsbert 
van Hoogevest, Fons Asselbergs en Hubert Jan Henket.

Figuur 4 
Interieur Snelliusschool in 
Hilversum met ingebouwde 
entresol in de voormalige 
gymzaal.  
Foto: Herman van Doorn.

Figuur 5 
Nieuwe brandscheiding 
in de Rembrandtschool 
in Hilversum. De deur 
draait op een in de grond 
weggewerkt zogenaamd 
taatsscharnier en refereert 
daarmee aan de voor 
Dudok karakteristieke 
taatsramen.  
Foto: Herman van Doorn.

Figuur 6 
Het nieuwe entreegebied 
van de Stadsschouwburg 
in wording (heropening 
eind september 2015) met 
links de nieuwe balie in 
Marlan met houten blad en 
rechts het gebied waarin 
Stadscafé Mevrouw Dudok 
zal worden ondergebracht 
met ander meubilair dan op 
deze foto is te zien.  
Foto: Frank Hanswijk.
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TRANSFORMATIE BEGRAAFPLAATS 
ZUIDERHOF

W.M. Dudok ontwierp meerdere begraafplaatsen, waarvan twee 
in Hilversum: de Noorderbegraafplaats (1930) en de Zuiderhof 
(1964). De monumentale Zuiderhof is prachtig gelegen aan de 
zuidrand van Hilversum op de overgang van stad en de Hoorn-
boegse heide. De gemeente Hilversum wil de begraafplaats om-
vormen tot gedenkpark, waarbij een crematorium en koffiekamer 
worden toegevoegd. Dit moet de exploitatie van de begraaf-
plaats verbeteren en het terrein voor hedendaagse afscheidsce-
remonies geschikt maken. Bierman Henket architecten maakt het 
plan voor de renovatie en uitbreiding.

Yvonne Segers & Janneke Bierman

Dudok ontwierp begraafplaats Zuiderhof aan het einde van zijn loopbaan bij de 
gemeente Hilversum. Het complex kreeg een heldere orthogonale opzet. Dudok 
wilde een sober, verstild ontwerp, hij zei hierover: “Dit is geen object voor archi-
tecturale praal. Met weinig middelen moet alles worden gezegd: alleen door de 

Figuur 1 
Impressie Vogelvlucht.  
Foto: Bierman Henket 

architecten.

Figuur 2 
Zuiderhof entreegebied. 

Foto: Ben ter Mull.
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werking van de ruimtelijke verhoudingen moet de stemming, de humane sfeer, 
worden bereikt”.1

De lange entreelaan verbreedt zich bij de aula tot een groot grasveld. Rond-
om dit veld zijn diverse gebouwen gepositioneerd. De aula vormt samen met 
een plein, vijverpartij en omliggende zuilengalerij het hoofdgebouw. Naast het 
hoofdgebouw zijn drie kleinschalige bijgebouwen gelegen: het kantoor, een 
dienstgebouw en een dienstwoning. De zuilengalerij van het plein begeleidt de 
bezoekers naar de aula en de begraafplaats. De noordelijke galerij is voor de 
bezoekers ontworpen en de zuidelijke galerij voor het personeel en de aankomst 
van de overledene.2 De begraafplaats is verdeeld in een aantal vakken met 
daartussen lange lanen. Dudok zij hierover: “Van de aula zal de hoofdlaan, 
welke – mede door de coulissenachtige beplanting van de zijlanen – een sterk 
ruimtelijk perspectivisch beeld zal geven, in oostelijke richting voeren, daarbij 
de begraafplaats in twee gedeelten splitsend. Het hoogteverschil van ongeveer 
5 meter tussen het begin en het eind zal de belangrijkheid van deze brede laan 
nog vergroten”.3 De aula staat precies in de belangrijkste as. Na de ter aarde-
stelling op de begraafplaats komt de bezoeker terug via de gesloten zijde van 
het gebouw en de galerij. 

1 Hilversumse Historische Kring en Museum Hilversum ism het streekarchief Gooi en Vechtstreek 
onder redactie van K. Abrahamse, E. vd Berg, S. Breugel, W. Lindeboom, J. Ubbink, Oasis van 
rust – Geschiedenis van de Hilversumse begraafplaatsen, Hilversum 2010.

2 Herman van Bergeijk Willem Marinus Dudok, architect-stedenbouwkundige 1884-1974, Naar-
den 1995, pag. 321.

3 Zie noot 1.

Figuur 3 
Galerij met blauw plafond. 
Foto: Ben ter Mull.
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ARCHITECTUUR
De architectuur is zorgvuldig uitgewerkt tot in de kleinste details. Een vierkant 
patroon komt zowel terug in de plafonds als in de vloeren binnen en buiten als 
in de hekwerken. Betonnen luifels markeren de belangrijkste entrees. Opvallend 
is het sobere kleurgebruik in wit en zwart met de lichtblauwe accentkleur in de 
plafonds. Deze kleur versterkt de monumentaliteit van de architectuur en verfrist 
het geheel.

TRANSFORMATIE
De huidige bijgebouwen worden getransformeerd tot publieksgebouwen. Eén 
van de bestaande dienstgebouwen wordt een crematorium en de woning wordt 
omgevormd tot koffieruimte en kleine aula. Ook het kantoor krijgt een publieks-
functie. Hierdoor wordt het publieksgebied op het voorterrein vergroot. Een extra 
publieke route wordt gemaakt voor de familie die de overledene naar het crema-
torium begeleidt en er komt een publieksroute van de aula en het crematorium 
naar de koffieruimte.
De koffieruimte wordt naast de bestaande grote aula de tweede publieke bij-
eenkomstruimte. De bestaande woning wordt uitgebreid aan de zijde van de 
Hoornboegse heide, zodat er vanuit de binnenruimte mooi uitzicht is op het 
natuurgebied.
In de architectuur wordt zorgvuldig aangesloten op de maatverhoudingen, ar-
chitectonische elementen (zoals luifels) en het verfijnde kleurgebruik van Dudok. 
Tegelijkertijd wordt de nieuwbouw gemaakt in moderne materialen, om een dui-
delijk onderscheid tussen bestaand en nieuw aan te brengen. De nieuwbouw is 
één meter hoger gemaakt dan het bestaande volume omwille van de maatver-
houding van de koffieruimte. Zo is deze publieksruimte niet alleen in hoogte in 
balans met het oppervlak van de grote ruimte maar is de nieuwbouw ook op 
subtiele wijze net zichtbaar vanaf het voorterrein. De architectuur van de achter-
gevel verwijst sterk naar de architectuur van de grote aula, maar is kleiner van 
schaal. De nieuwbouw wordt door middel van een glazen tussenlid verbonden 
met het bestaande gebouw. 

Figuur 4 
Verlengen hoofdstructuur 

door uitbreiding 
publieksgebied. 

Schema: Bierman Henket 
architecten.

Figuur 5 
Impressie uitbreiding 

voormalige dienstwoning 
Foto: Bierman Henket 

architecten.

route 
naaste 
familie

g r o t e  c r e m a t i e
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MATERIALISATIE
De bestaande gebouwen zijn aan de buitenzijde sober gematerialiseerd in ge-
schilderd metselwerk met een plint van donker, ongeschilderd metselwerk. De 
detaillering is zorgvuldig en consequent. Bij publieksentrees, zowel bij de nieuw-
bouw als bij de bestaande gebouwen worden nieuwe luifels aangebracht, op 
vergelijkbare wijze als Dudok deed, ter markering van entrees.
De weinige aanpassingen die nodig zijn in de bestaande gebouwen worden 
zonder contrast in de detaillering van Dudok uitgevoerd. De gebouwen worden 
duurzamer gemaakt, door ze te isoleren aan de binnenzijde, nieuwe installaties 
toe te passen en gebruik te maken van de restwarmte van de nieuwe oven. Bij-
zondere aandacht is er voor het isoleren van de daken aan de onderzijde zodat 
het dunne dakranddetail behouden kan blijven. 
In alle details van het bestaande complex, van gevelopbouw tot tegelverband 
in het interieur, zijn lange horizontale lijnen aangebracht. Voor de gevel van de 
nieuwbouw is aansluiting gezocht bij de patronen van Dudok in een eigentijdse 
vertaling. Zo is de belijning van de gevel een afgeleide van de maatvoering van 
de door Dudok gebruikte Hilversumse baksteen. In navolging van Dudok worden 
de maatverhoudingen doorgezet in de interieurdetails. Het toe te passen meubi-
lair in de nieuw- en oudbouw wordt zo uitgekozen dat het past bij de zorgvuldig 
ontworpen afwerkingen en tegelijkertijd eigentijds is. Patronen van vloeren lopen 
door van het interieur in het exterieur. Het landschapsontwerp, dat onderdeel 
uitmaakt van het monument, wordt zorgvuldig aangepast onder leiding van Paul 
Portheine, de gemeentelijke landschapsontwerper. 
In het vernieuwde Zuiderhof wordt zo nieuwe dienstverlening en vormgeving 
gecombineerd met een bijzonder monument omgevormd tot een eigentijds ge-
denkpark voor de gemeente Hilversum.

Yvonne Segers is architect en partner van Bierman Henket architecten. Zij is 
projectarchitect van de renovatie en uitbreiding van Zuiderhof. 

Janneke Bierman is architect en directeur-eigenaar van Bierman Henket architecten. 

Figuur 6 
Zicht op de aula vanaf de 
begraafplaats  
Foto: Bierman Henket 
architecten.
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HET HAVENGEBOUW
Renovatie van een jong monument

Anno 2015 wordt het door Dudok ontworpen Havengebouw in 
Amsterdam niet meer exclusief als Scheepvaarthuis gebruikt. Het 
kantoor van Havenbedrijf Amsterdam is hier nog altijd geves-
tigd, maar het Havengebouw biedt daarnaast ook onderdak aan 
organisaties buiten de scheepvaartindustrie. Met oog voor detail 
is de entreehal en het restaurant door Fokkema & Partners Archi-
tecten gerenoveerd, nadat eerder het interieur van het  
Havenbedrijf is gerenoveerd door ditzelfde bureau. Deze reno-
vaties doen zowel recht aan de gebruikerswensen, als aan de 
architectuur van dit Gemeentelijk Monument en haar bijzondere 
locatie aan het IJ. Het verloren interieur van Dudok op de  
begane grond heeft bij de laatste renovatie ter inspiratie ge-
diend.

Laura Atsma, Marjan van Diepen & Patrick Levie

HET HAVENGEBOUW
Lange tijd was het Havengebouw, geopend in 1960, het hoogste gebouw van 
Amsterdam als onderdeel van een uiteindelijk nooit compleet gerealiseerd groot 
wederopbouw- en stadsvernieuwingsplan van de gemeente Amsterdam, met als 
doel een ‘Manhattan’ aan het IJ te creëren. De oevers van het IJ waren op dat 
moment niet intensief bebouwd en het Havengebouw had in die ontwikkeling 
een voortrekkersrol. 
Al in 1951 heeft Dudok de eerste ontwerpen gemaakt, maar de bouw zou uit-
eindelijk pas in 1959 beginnen. Zowel de investeringskosten als de geplande 
bouwtijd waren inmiddels flink beperkt. Om die reden, maar waarschijnlijk ook 
vanwege de voortschrijdende inzichten in bouwmethodes werd er een verre-
gaande systematisering en prefabricage van gevelelementen, balken en trap-
pen bereikt. Het Havengebouw kon hierdoor binnen zeer korte tijd en met een 
beperkt budget worden gerealiseerd. Dit was in die tijd nog niet gebruikelijk en 
draagt om die reden bij aan het belang van het Havengebouw als Gemeentelijk 
Monument in het oeuvre van Dudok.1

Fokkema & Partners maakte in 2008 kennis met het Havengebouw via het Ha-
venbedrijf Amsterdam, voor wie de kantooromgeving op de begane grond en 
zevende tot en met tiende verdieping getransformeerd werd tot een stoer en 
robuust open werkconcept. Op dat moment had het Havengebouw nog geen 
monumentale status en bescherming. 
Voor Fokkema & Partners was de betonnen kolomconstructie van het gebouw 
een belangrijk element in het ontwerp en het doel was de betonkolommen een 
sprekend onderdeel in het ruimtelijk ontwerp te laten zijn. Daarnaast wilden wij 
de ruimtelijke kwaliteit van de zeer ruime trappenhuizen inzetten door in de 

1 Herman van Bergeijk, Biografie Willem Marinus Dudok, Architect-stedenbouwkundige 1884-
1974.
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bouwkundige kern bij de trappenhuizen, verdiepingshoge ramen naar de werk-
verdiepingen te maken. Dit zorgde voor verrassende zichtlijnen en doorbrak de 
scheiding tussen de oost- en westflank van het gebouw. Voor het Havenbedrijf 
Amsterdam werd een vide geïntroduceerd aan de IJ-zijde van het gebouw met 
een extra verbindingstrap om het flexibele werkconcept, met bijzondere aan-
dacht voor ontmoetingsplekken, vorm te geven.
De hoogste twee verdiepingen van het Havengebouw werden in het oorspronke-
lijk ontwerp van Dudok tot restaurant, bedrijfskantine en bar bestemd en vormen 
de kroon op het gebouw. Deze verdiepingen springen iets terug waardoor het 
staalbetonskelet niet door de betegelde buitenmuren verborgen is. De dertiende 
verdieping doet denken aan de brug van een schip met een schitterend uitzicht 
over het IJ. In de met felrode kolommen omgeven binnenruimte wordt in 2015 
een hoogwaardige ontmoetingsruimte/vergaderzaal gerealiseerd waarin de ge-
schiedenis van het IJ én de toekomst met de blik naar de haven centraal staat in 
het ontwerp.

EEN UITNODIGENDE ENTREE
Dudoks oorspronkelijke entreehal was bekleed met bianco Carrara op de vloer 
en zwart gepolijst graniet op de kolommen. Blikvanger in deze hal was de enor-
me wit marmeren trap naar de eerste etage, die in het oorspronkelijke plan van 
Dudok het Havengebouw moest verbinden met de later aan te bouwen laag-
bouw van zeven etages. Deze laagbouw is er nooit gekomen, waardoor de trap 
in feite weinig betekenis had (figuur 1).
Door verbouwingen in de afgelopen decennia had met name de entree van het 
gebouw haar oorspronkelijke allure verloren. De marmeren trap, waar ooit Mo-
nique van de Ven in de film ‘Hoge hakken, echte liefde’ over naar beneden liep, 
is in 1990 gesloopt om plaats te maken voor kantoorruimten. Tijdens deze reno-
vatie is de hal geheel verbouwd waarbij gekozen werd voor een rood granieten 

Figuur 1 
De originele marmeren 
trap van Dudok tijdens de 
opening op 14 mei 1960. 
Bron: foto vermoedelijk 
genomen door Jo van 
Bilsen.
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vloer, met spiegels omklede kolommen, oudroze beplating, een donker plafond 
en een logge tourniquet.
Bij de vernieuwing van de entreehal in 2013 met als opdracht van ‘N.V. het 
Havengebouw’ het gebouw ook voor de komende generaties levendig en aan-
trekkelijk te maken, is het karakter van het oorspronkelijke gebouw van Dudok uit 
1960 als uitgangspunt genomen, maar vertaald naar een eigentijdse vorm. Doel 
was om in het Havengebouw opnieuw een uitnodigende entree en restaurant 
te geven, waar medewerkers en bezoekers gedurende de gehele dag kunnen 
verblijven.

ZORGVULDIG GEKOZEN MATERIALEN
Tijdens deze ingrijpende renovatie van het interieur werd de oude verbinding 
tussen de begane grond en de eerste etage hersteld door middel van een nieuwe 
marmeren trap, die de verbinding vormt tussen de begane grond en het naar de 
eerste verdieping verplaatste restaurant (figuur 2). 
De ontvangstbalie, de comfortabele wachtruimte en de royale trap zijn geen 
letterlijke reconstructie van wat er ooit geweest is, maar verwijzen in hun materia-
lisatie, vormgeving en bouwmethodiek naar het oorspronkelijke ontwerp van Du-
dok. Zoals Dudok met zijn gebouw een ‘state of the art’ ontwerp heeft gemaakt, 
heeft Fokkema & Partners in het ontwerp ook moderne ‘state of the art’ technie-
ken toegepast zoals de energiezuinige installaties, flexibele Led verlichting en de 
nieuwste domotica technieken, die in hoge mate bijdragen aan het duurzame 
karakter van het gebouw en het nieuwe interieur. 
Naast verwijzingen naar het materiaalgebruik van Dudok is in de materialisatie 
van het project gekozen om ruwe en robuuste materialen toe te passen die re-
fereren aan de nijverheid van de Amsterdamse haven en de scheepsbouw. De 
bianco Carrara vloer- en trapafwerking is een letterlijke verwijzing naar het in 
1990 verwijderde marmer, maar voor de vorm van de nieuwe trap is gezocht 
naar een situatie-specifieke oplossing: een royale wenteltrap op de plek van de 
oorspronkelijke trap van Dudok. De massief eiken vloeren, het gebruikte Corten-
staal en de wanden bekleed met geblauwd staal verwijzen naar de eerder ge-
noemde nijverheid van de Amsterdamse haven en de scheepsbouw (figuur 3).
Om in de geest van Dudok ook iets geheel eigentijds toe te voegen - zowel 
ambachtelijk, als geprefabriceerd - is er speciaal voor het Havengebouw in het 

Figuur 2 
De nieuwe marmeren trap 
verbindt de begane grond 

met het naar de eerste 
verdieping verplaatste 

restaurant. 
Foto: Horizon Photoworks, 

Rotterdam.

Figuur 3 
Zitplekken aan het ‘oog’: 
de nieuwe panoramaruit 

versterkt de relatie van het 
Havengebouw met het IJ. 

Foto: Horizon Photoworks, 
Rotterdam.
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FOKlab - Fokkema & Partners’ eigen platform voor unieke architectonische oplos-
singen en innovatie - in samenwerking met Koninklijke Tichelaar Makkum een 
serie van drie unieke keramische tegels ontworpen (figuur 4). 
Vanuit geprefabriceerde gietmallen zijn er meer dan duizend unieke tegels, met 
verschillende dikte en met gefacetteerde randen door Koninklijke Tichelaar hand 
gegoten, geglazuurd en gebakken om de bar en het uitgifte-eiland van het res-
taurant een karakteristiek en plastisch uiterlijk te geven. Het willekeurige patroon 
waarin de tegels zijn geplaatst, komt ook terug in de marmeren vloer in de en-
treehal. De speciale glazuur sluit met zijn bijzondere kleurnuancering aan bij de 
gebruikte materialen in het interieur.

HET RESTAURANT
Het restaurant staat in open verbinding met de entreehal en wordt ontsloten via 
de nieuwe trap. Bovenkomend structureren een aantal speciaal voor dit project 
ontworpen karpetten de ruimte. Een grote variatie aan zitplekken in het restau-
rant en een flexibele opzet maken intensief en meervoudig gebruik mogelijk. Zo 

Figuur 4 
In samenwerking met 
Koninklijke Tichelaar 
Makkum, heeft Fokkema & 
Partners unieke keramische 
tegels ontworpen om de bar 
en het uitgifteeiland van het 
restaurant een karakteristiek 
en plastisch uiterlijk te 
geven. 
Foto: Horizon Photoworks, 
Rotterdam.

Figuur 5 
De grote diversiteit aan 
zitplekken in het restaurant 
biedt de mogelijkheid tot 
flexibel gebruik gedurende 
de dag en avond.  
Foto: Horizon Photoworks, 
Rotterdam.

Figuur 6 
De bouwkundige kern 
is rondom bekleed 
met geblauwd staal. 
Doorbraken in de kern 
creëren een visuele relatie 
tussen de beide zijden 
van het gebouw en 
maken tegelijkertijd de 
door Dudok ontworpen 
geprefabriceerde betonnen 
trappen zichtbaar. 
Foto: Horizon Photoworks, 
Rotterdam. 
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wordt het restaurant gedurende de dag voor ontmoeting of als werkplek gebruikt 
en ‘s avond voor borrels en grotere presentaties en bijeenkomsten (figuur 5).
In het oorspronkelijke ontwerp van Dudok, zijn de west- en oostzijde van het 
gebouw door de bouwkundige kern gescheiden. Net als op de verdiepingen 
van het Havenbedrijf Amsterdam is ook hier gekozen om een transparante en 
ruimtelijke verbinding te maken, door middel van doorbraken in de kern die de 
visuele relatie tussen de beide zijden van het gebouw en het restaurant versterken 
(figuur 6).
Om ook de visuele relatie tussen het Havengebouw en het IJ te versterken hebben 
wij voor drastische bouwkundige ingrepen gekozen, waaronder het verplaatsen 
van een complete toiletgroep. Door deze ingreep kreeg de bar vrij zicht op 
toren Overhoeks en het EYE filmmuseum. De oorspronkelijk samengestelde ruit 
aan deze kant van het gebouw is vervangen door een panoramaruit: het ‘oog’. 
Aan weerszijden van het ‘oog’ is de wand ingevuld met een stalen framewerk. 
Zwarte buisprofielen laten de scheepsmodellen van het Havengebouw voor de 
gevel drijven, alsof ze varen tussen de schepen op het IJ. Met eenzelfde stalen 
framewerk, is de achterwand van de bar ingevuld. ’s Avonds is de verlichte bar 
van buiten opvallend aanwezig door het ‘oog’ en werkt deze als een vuurtoren 
die voorbijgangers een sfeervolle blik naar binnen biedt (figuur 3 en 7).

COMFORT
Ook een bouwtechnische renovatie was onderdeel van de interventie in het Ha-
vengebouw. De samengestelde glaspuien met enkel glas zijn in de entreehal 
en aan de IJ-zijde vervangen voor volglazen puien, voorzien van isolerende 
en warmtewerende beglazing. Zowel de begane grond als het restaurant zijn 
voorzien van energiezuinige lage-temperatuur vloerverwarming, waardoor veel 

Figuur 7 
’s Avonds is de verlichte bar 

zichtbaar door het ‘oog’ 
en krijgen voorbijgangers 

een sfeervolle blik op 
de bedrijvigheid in het 

Havengebouw. 
Foto: Horizon Photoworks, 

Rotterdam.
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convectoren overbodig zijn geworden. Het volledig naadloos gespoten plafond 
heeft een akoestisch dempende werking. De dikte van de kernomkleding is rond-
om ingezet als afzuigkanaal, dat vrijwel geheel in de benodigde capaciteit voor-
ziet. Waar mogelijk zijn inblaasroosters in vorm van jetroosters in het interieur 
geïntegreerd welke doen ze denken aan patrijspoorten op een schip.

OMGAAN MET EEN JONG MONUMENT
Naar mening van Fokkema & Partners is het bestaansrecht van met name ‘het 
jonge monument’, haar bruikbaarheid in de maatschappij, waarbij de monu-
mentale status het gebruik niet in de weg mag staan. Wijzigingen aanbrengen 
aan karakteristieke elementen zoals in dit geval geprefabriceerde gevels, vloe-
ren en trappen, is niet aan de orde. Het comfortabeler maken van het gebouw, 
het verlagen van het energieverbruik en het versterken van de positieve aspecten 
en de gebruikskwaliteiten van het gebouw, is daarentegen essentieel. Een in-
greep is nooit historiserend, maar heeft altijd een relatie met het oorspronkelijke 
ontwerp, waarbij het voortbestaan van het monument voorop staat.

Als partner en projectarchitect realiseerden Laura Atsma en Marjan van Diepen in 
2009 de open werkomgeving voor het Havenbedrijf op de 7e t/m 10e verdieping 
van het Havengebouw. In die periode zijn vanuit een groter projectteam ook de 
eerste ideeën voor renovatie van de gezamenlijke entree aan N.V. het Havengebouw 
voorgelegd. In 2013 heeft Patrick Levie, juist afgestudeerd aan de TU Delft zich aan dit 
projectteam toegevoegd en met oog voor detail heeft hij zijn visie op renovatie, ambacht, 
duurzaamheid en interieur in het project voor het Havengebouw kunnen uitwerken.
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DUDOK REVISITED
Bepaald niet copy - paste

De meer dan zeventig jaar oude woningblokken aan de oost-
zijde van het centrum van Hilversum voldeden niet meer aan de 
wensen en eisen van het moderne gebruik. Ze waren te klein, 
te tochtig en verkeerden in een slechte staat van onderhoud. 
Een grootscheepse renovatie van de wijk Liebergen bleek zowel 
financieel als bouwtechnisch onmogelijk. Het besluit tot gedeelte-
lijke afbraak van de bejubelde ontwerpen van Dudok en Worm-
ser en het plaatsen van moderne nieuwbouw was echter niet 
het meest voor de hand liggende antwoord. De oplossing werd 
gevonden in het masterplan Dudok Revisited van Hans Ruijsse-
naars; nieuwbouw met behoud van het beeldbepalende karakter 
van de wijk. Braaksma & Roos Architectenbureau was verant-
woordelijk voor het ontwerp van vijf vrij in te vullen woningblok-
ken met het masterplan als richtlijn. Tijdens de uitbreiding van de 
Hilversumse Architectuurprijs 2010 werd Dudok Revisited door 
Jo Coenen gekarakteriseerd met de woorden: “dit project krijgt 
geen prijs, want deze aanpak is niet zozeer bijzonder, maar ge-
woon hoe het hoort.” Woorden waar wij helemaal achter staan.

Lucia van der Horst & Job Roos 
Figuur 1 

De situatie in de wijk 
Liebergen in 2000. 

Foto: Braaksma & Roos 
Architectenbureau.
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IN DE HUID VAN DE ARCHITECTEN
De ontwerpopdracht voor de wijk Liebergen was in die zin complex omdat 
gevraagd werd het monumentale beeld overeind te houden en tevens hogere, 
bredere en betere woningen te realiseren. Bovendien was de ambitie om de 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de wijk te verbeteren. De 
uitdaging was voor ons gelegen in het vinden van de essentie van de steden-
bouw en architectuur van W.M. Dudok en zijn leerling J.P. Wormser in Hilversum 
en tegelijkertijd de vertaalslag maken naar een eigentijds ontwerp. De kracht 
van de oorspronkelijke ontwerpen was dat je de hele straat herkende als Dudok; 
een eindeloze repetitie van elementen die nooit saai werd. Een ritmische opeen-
volging van verspringingen en krommingen, opvallende schoorstenen en poor-
ten. Er was altijd een as te ontdekken die gespiegeld kon worden. Kenmerkend 
waren de doorlopende lijnen van kozijnen op de eerste verdieping, het hoge 
‘voorhoofd’ van de woningen – de stenen muur boven de ramen op de begane 
grond. Met ambachtelijk materiaal, technieken en toepassingen werden krach-
tige bewegingen gemaakt die even sterk weer werden gestopt aan de uiteinden 
van de woningblokken door middel van het plaatsen van een boekensteun en 
hoekpanden met een lagere kap. Het grote succes van de woningen in Liebergen 
werd in onze ogen bepaald door de perfecte detaillering van het grensvlak tus-
sen binnen en buiten. In leefmilieus is de grens tussen private en publieke ruimte 
heel belangrijk. Dudok was als geen ander in staat om een goede overgang te 
creëren. Juist dit aspect maakt zijn architectuur duurzaam, want alles is onderha-
vig aan mode maar een goede grens tussen binnen en buiten blijft zijn waarde 
altijd behouden. 

Figuur 2 
Veel bijzondere 
detailleringen en 
afwerkingen waren in 
zeventig jaar tijd verloren 
gegaan. 
Foto: Braaksma & Roos 
Architectenbureau.
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GEEN KOPIE MAAR HYBRIDE
De keuze voor nieuwbouw geïnspireerd door het oorspronkelijke ontwerp was 
niet enkel gebaseerd op de wens voor behoud van het historische gevelbeeld, 
maar juist ook behoud van de belangrijke stedenbouwkundige structuur van Du-
dok in Hilversum. Eén van de straten waarvoor wij het ontwerp mochten maken, 
de Minckelersstraat, vormde de drager van de infrastructuur van de wijk. Het 
inzicht was dat, wanneer er een geheel ander, van Dudok losstaand ontwerp 
zou worden ontwikkeld, de hele wijk aan betekenis zou verliezen. De opgave 
om een hedendaags antwoord te ontwerpen op de geroemde woningbouw van 
Dudok was echter niet eenvoudig. Moet je historiserend bouwen, of juist het 
contrast opzoeken? In het plan hebben wij ons laten leiden door het thema 
van versmelting waarbij de ontwerpen van Dudok en Wormser de middelen 
aanreikten om te komen tot een nieuwe architectuur. In feite draaide het om het 
abstraheren van de kernkwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp om deze 
vervolgens opnieuw toe te passen, op sommige plaatsen zelfs op een expressie-
vere manier. Zo hebben wij bepaalde architectonische elementen in het nieuwe 
ontwerp geprononceerder naar voren laten komen, zoals de beëindigingen 
van de bouwblokken aan de Minckelersstraat. Deze massievere bouwblokken 
vormen samen een poort naar het achtergebied die voorheen niet aanwezig 
was. Ook de schoorstenen en poorten in de gevels zijn op een massievere ma-
nier uitgevoerd in de nieuwe situatie. Qua materialisatie hebben wij ook in de 
nieuwbouw gebruik gemaakt van ambachtelijke materialen als de donkerrode 
baksteen, die eveneens in verschillende door het oorspronkelijke ontwerp geïn-
spireerde metselverbanden is toegepast waardoor een levendige en krachtige 
architectuur is ontstaan. De vele vakkundig gedetailleerde gevelelementen zoals 
overkragingen in het metselwerk en houten luifels boven de voordeuren, hebben 
wij op een meer eigen, soms vereenvoudigde wijze in het nieuwe ontwerp laten 
terugkomen. 

OUD VERSUS NIEUW
Gesteld kan worden dat het in de woningblokken van Dudok en Wormser ont-
brak aan veerkracht en bestendigheid. De woningen van slechts 50 m² voldeden 
aan geen enkele hedendaagse norm. Ze hadden een onaanvaardbaar lage ge-
luidsisolatie, ondermaats sanitair, vorstschade en verwering van de gevelstenen. 
Zoals de woningen waren getekend was het al jaren niet meer; de oorspronke-
lijke uitstraling van vormen en materialen was voor het grootste gedeelte verloren 

Figuur 3 
Boekensteunen als nieuwe, 

verbindende elementen 
naar het gebied achter de 

woningen. 
Foto: Arjen Veldt 

Photography.
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Figuur 4 
Ook in het nieuwe 
ontwerp zijn verschillende 
metselverbanden toegepast 
in de opvallende 
donkerrode baksteen. 
Foto: Arjen Veldt 
Photography.

Figuur 5 
In het nieuwe ontwerp 
hebben wij opnieuw een 
ritmische opeenvolging 
van raampartijen, 
verspringingen, opvallende 
schoorstenen en houten 
luifels toegepast.  
Foto: Arjen Veldt 
Photography.
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gegaan. De wijk rondom de woningblokken van Dudok en Wormser was in de 
afgelopen zeventig jaar vanzelfsprekend ook uitgebreid en ontwikkeld en had 
vele nieuwbouwprojecten van wisselende kwaliteit verwelkomd. Naast het koes-
teren van de kernkwaliteiten van de oorspronkelijke architectuur was het creëren 
van een nieuwe samenhang en verbinding binnen de wijk voor ons dan ook een 
van de belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe ontwerp. Dudok Revisited 
betekende vooral een zoektocht naar een nieuwe identiteit ten opzichte van de 
directe omgeving. Een zoektocht die wij samen met de twee andere architecten-
bureaus deden die eveneens een gedeelte van de wijk Liebergen mochten invul-
len; Mulleners & Mulleners en Marloes van Haaren. Gedurende die zoektocht 
hebben wij geprobeerd een leefbare maar vooral ook belevingsrijke wijk te 
maken voor de bewoners – die bij de totstandkoming hiervan een invloedrijke 
rol hebben gespeeld. Voor het ontwerp betekende dit concreet dat wij bepaalde 
elementen uit de woningen van Dudok en Wormser een nieuwe betekenis heb-
ben gegeven, zoals de nieuwe verbinding tussen de boekensteunen die het ach-
tergebied integraal in het ontwerp betrekt. De tuingedachte en het gevoel van 
saamhorigheid dat het oorspronkelijke ontwerp uitstraalde, hebben wij in de 
nieuwbouw hierdoor nog sterker naar voren kunnen brengen in een streven naar 
een betere balans tussen het individuele woonbelang en de collectieve uitstra-
ling. 

Figuur 6 
Detail van een van de 
in het oog springende 

elementen in het ontwerp; 
de schoorstenen. 
Foto: Arjen Veldt 

Photography.
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Lucia van der Horst is als architectuurhistoricus werkzaam bij Braaksma & Roos 
Architectenbureau. Voor verschillende projecten doet zij cultuurhistorisch onderzoek 
waarvan de resultaten een vertrekpunt zijn voor het ontwerp. Daarnaast houdt zij zich 
bezig met acquisitie, communicatie en het schrijven van artikelen en publicaties over de 
werkwijze en benadering van het bureau bij complexe ontwerpopgaven. 

Job Roos is architect en directeur van Braaksma & Roos Architectenbureau. Het bureau 
heeft een expertise in het omgaan met erfgoed; van restauratie en herbestemming 
van monumentale architectuur tot nieuwbouw op (cultuur)historische locaties en 
interieuropgaven. Als hoofdarchitect was Job Roos verantwoordelijk voor het ontwerp van 
verschillende woningblokken van het project Dudok Revisited in Hilversum. 

Figuur 7 
Geveltekeningen Blok E 
en F: oude situatie versus 
nieuwe ontwerp.
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2015Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok 
(1884-1974) in Hilversum kwam werken. De gemeente Hilversum 
heeft daarom 2015 tot Dudokjaar uitgeroepen. Dit was de 
aanleiding voor de Gemeente Hilversum om in samenwerking met 
Stichting Docomomo Nederland een publicatie samen te stellen en 
een seminar te organiseren over het werk van deze architect en 
stedenbouwkundige.

Deze publicatie, bestaande uit 16 bijdragen van historici, 
architecten, monumentenzorgers en academici met een persoonlijke 
interesse of vakmatige bemoeienis met Dudoks oeuvre, geeft 
nieuwe inzichten en belicht bestaande kennis van een onbekende 
kant. Het werk van Dudok blijkt dusdanig veelzijdig te zijn en tot 
de verbeelding te spreken dat deze publicatie breed gebruikt kan 
worden. Niet alleen in het licht van Dudoks oeuvre, maar ter brede 
inspiratie, kennismaking en referentie voor iedereen met interesse in 
de omgang met jong gebouwd erfgoed.
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