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Hilversum ■ Bij het Hilversumse
Dudok Architectuur Centrum, kort-
weg DAC, weten ze alles over de ar-
chitect Willem Marinus Dudok
(1884-1974). Al moet meteen wel een
ding duidelijk gesteld worden: het
DAC is een centrum voor stadsarchi-
tectuur, stedenbouw en ruimtelijk
erfgoed in Hilversum en houdt zich
dus met meer bezig dan alleen Du-
doks erfgoed.

Dat gezegd hebbende; wie meer
wil weten over Dudok en zijn werk
is bij het DAC aan het juiste adres.
Het DAC ademt Dudok. Het cen-
trum is gevestigd in het Raadhuis,
hoogtepunt van het oeuvre van de
architect. „Zijn masterpiece”, zegt
directeur Patricia Alkhoven.

Dudok werd in 1915 aangesteld als
directeur Publieke Werken in Hil-
versum. De stad dijde uit door de
toenemende industrialisatie en de
overloop uit Amsterdam. Dudok
kreeg de opdracht een nieuw raad-
huis te ontwerpen en een uitbrei-
dingsplan voor Hilversum op te
stellen. 

In de ontvangstruimte van het
DAC domineert een zes meter lange
tafel, een ontwerp van Nynke Koster
uit 2019. De tafel is opgebouwd uit
rubberen afgietsels van delen van
het raadhuis. Het ontwerp geeft de
gelegenheid de details van de gevel
van dichtbij te bekijken, zoals bij-
voorbeeld de stenen die zich op zo’n
manier tot elkaar verhouden dat ze
scherpe schaduwen vormen.

Tegelijkertijd is in de gangen van
het raadhuis een tentoonstelling in-
gericht die juist uitzoomt op de ont-
werpen van de architect en die bo-
vendien zijn verdienste als steden-
bouwer onder de aandacht brengt.
De expositie omvat 21 foto’s van de
in Hilversum geboren Iwan Baan.
Met name zijn luchtopnamen bren-
gen duidelijk in beeld wat Dudoks
uitgangspunt was bij zijn ontwer-
pen. Alkhoven: „Hij zocht naar ver-
binding met de omgeving. De con-
text was voor hem heel belangrijk.
Hij hield rekening met zoiets als
zichtlijnen.”

Een foto van het Kamrad brengt
in beeld hoe de woonwijk en de
groene rand van de Zuiderheide in

elkaar overvloeien. „Natuurlijke
vingers in de stad.” Opmerkelijk aan
het ontwerp is bovendien dat het
fraaie uitzicht op de natuur door
Dudok niet aan de meer vermogen-
den werd toebedeeld, maar aan flat-
bewoners, iets dat op de foto even-
eens mooi te zien is.

Goede woningen
„Kleine maar goede woningen, dat
vond Dudok belangrijk. Ze waren
aantrekkelijk door de ligging en
doordat ze niet allemaal hetzelfde
waren. Hij bouwde niet alleen voor
de welgestelden, maar was een ar-
chitect voor iedereen. De school
bouwde hij midden in een wijk, als
monument op zich. Hij zag een
school als punt van samenkomst,
van verbinding, daar waar straten

samenkomen. Veel van wat Dudok
in Hilversum geleerd heeft, paste hij
elders toe. Dat zie je in ontwerpen
voor steden als Den Haag, IJmui-
den, Velsen en Zwolle. Gek genoeg is
Dudok als stedenbouwer minder
bekend.”

Gedurende zijn carrière zou de ar-
chitect zowat alles ontwerpen wat je

maar kan bedenken. „Van wonin-
gen, scholen en publieke gebouwen
tot transformatorhuisjes aan toe.”
Voor Hilversum maakte Dudok 75
ontwerpen. Niet alles is uitgevoerd
en enkele gebouwen zijn gesloopt.

Al voordat het Raadhuis in Hilver-
sum voltooid was, had Dudok zijn
naam wereldwijd gevestigd. Hij
kreeg enkele opdrachten in het bui-
tenland. Zo ontwierp hij bijvoor-
beeld het Collège néerlandais in Pa-
rijs en een recreatiecentrum met ho-
tel en twee bioscopen in Calcutta.
Het gebouw uit 1936 staat er nog.
Dudoks architectuur werd nage-
volgd in landen als Engeland, Aus-
tralië, VS en Japan. 

Vanuit alle windstreken kwamen
vakgenoten naar Nederland om
naar het werk van de architect te kij-

ken. „Wat hem zo speciaal maakte?
De schoonheid. Zijn gebouwen zijn
gegrond, ingebed in de omgeving
en dat voel je. Alles klopt. Schaduw
versus licht, binnen versus buiten,
zijn materiaalkeuze, de details, zijn
ontwerpen voor het interieur, de ta-
pijten, wandbekleding, het meubi-
lair.” 

Onderscheiding
Dudok ontving in 1954 in Amerika
de AIA Gold Medal, de hoogste we-
reldwijde en jaarlijkse onderschei-
ding op het gebied van architectuur.
Achter iedere sterke man staat een
sterke vrouw, wordt wel eens ge-
zegd. Over Dudok wordt beweerd
dat hij elk ontwerp voorlegde aan
zijn echtgenote. „Als zij het niets
vond, dan kwam het er niet.”

SERI E Grensverlegger en verbinder Willem Marius Dudok

Architect voor iedereen
Het Erfgoedfestival Gooi & Vecht staat in het teken van grensverleggers, uitvinders en wereldver-
beteraars in de rijke geschiedenis van de regio. Het festival loopt tot en met 12 september en biedt
een uitgebreid programma met onder meer tentoonstellingen, lezingen, podcasts, wandel- en
fietsroutes. De Gooi- en Eemlander licht in een serie diverse activiteiten uit. Aflevering 8: Willem
Dudok.
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❜❜Alles klopt 
in zijn 

ontwerpen

Begraafplaats Zuiderhof. FOTO: IWAN BAAN


