Als directeur Publieke Werken (aangesteld in 1915) was Dudok verantwoordelijk voor gemeentelijke taken zoals het ontwerpen van uitbreidingsplannen en
openbare voorzieningen, zoals scholen. De ruim 20 schoolgebouwen die Dudok
in het interbellum voor Hilversum ontwierp, waren functioneel én bijzonder, als
‘ware schoolpaleizen’. In schoonheid schuilde volgens pedagogen en psychologen immers een opvoedende kracht. Kinderen moesten zoveel mogelijk worden
beschermd tegen de negatieve aspecten van de volwassenwereld en zich zo
breed mogelijk kunnen ontplooien. Daarom werden tekenen, handvaardigheid
en gymnastiek in het curriculum opgenomen en veel buitenspelen. In de onderwijswet van 1878 was vastgelegd dat elke klas (met max. 45 leerlingen per onderwijzer) een eigen lokaal kreeg. In de bouwbesluiten uit de jaren ’20 werden
de hoogtes van klaslokalen verlaagd (tot 3,5 meter) en borstweringen, ramen
en deuren aangepast aan de maat van kinderen, zodat zij naar buiten konden
kijken.

Duur van de fietstocht

Stedebouwkundige accenten in
omgeving

Meer informatie en
bereikbaarheid

Dudok plaatste zijn schoolgebouwen
als stedebouwkundige accenten zorgvuldig in hun omgeving. In situering,
dakvormen en afwisselende bouwhoogtes, met plantsoentjes en speelplaatsen werden scholen zo centrale
plekken in de wijk. Een toren boven de
entree werd oriëntatiepunt en muurtjes, vaak voorzien van bloembakken,
of met een langgerekte fietsenstalling,
functioneerden als vriendelijke overgang van huis en straat naar school.
Een ver uitstekende luifel en verbijzonderingen met een bol of gekleurde bogen van baksteen om de deur zorgden
voor een beeldend welkom. Wit, groen
of zachtgeel op houten onderdelen,
oranje op stalen ramen en blauw geglazuurde bakstenen op muurdammen,
consoles en pijlers slechten de laatste
drempels: in Dudoks scholen is leren
een feest.

Schoolgebouwen in beweging

Waar twee verschillende schooltypes
– een lagere school en een kleuter-

school bijvoorbeeld, of een U.L.O – in
een complex verenigd zijn, is door het
verschil in de vormgeving afleesbaar.
Kleuterscholen kregen vaak een bouwlaag en een grote kap die letterlijk en
figuurlijk bescherming biedt. Lokalen
kregen mogelijk glas en werden afwijkend gepositioneerd. Zoveel mogelijk
liggen klaslokalen op de zonzijde en
gangen en toiletten op het noorden of
naar de openbare weg, zoals de onderwijswet ook vroeg.
Dudoks schoolgebouwen vragen erom
in beweging te komen: nooit is er stricte symmetrie, geen muur is een eentonig vlak; zijn gebouwen zijn sculpturen
van rechthoekige blokken met een
bakstenen huid waarmee het daglicht
voortdurend lijkt te spelen. Invloeden
van de Amsterdamse school verwerkte
Dudok in zijn beginjaren en vervolgens
die van Frank Lloyd Wright, De Stijl en
het Nieuwe Bouwen. Zijn eigen stijl is
omschreven als ‘romantisch kubisme’,
wat betekent dat ze vanuit elke hoek
een andere kijkervaring bieden en dat
je er dus omheen moet lopen.

De volledige fietstocht duurt ongeveer
2 à 2,5 uur.

Fietstocht onder begeleiding
van een gids

U kunt de fietstocht op eigen gelegenheid maken of onder begeleiding van
een gids.

Tarief fietstocht met gids

€14,- per persoon; bekijk de data op
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
Groepen tot 20 personen: €145 – data
in overleg met het DAC vast te stellen.

www.dudokarchitectuurcentrum.nl
info@dudokarchitectuurcentrum.nl
035 6292372
Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum; de
ingang van het DAC bevindt zich
aan de achterzijde van het Raadhuis.

Dudok Architectuur Centrum
Het Dudok Architectuur Centrum
(DAC) is het centrum voor
architectuur, stedenbouw en
ruimtelijk erfgoed in Hilversum.
Het DAC organiseert rondleidingen
door het Raadhuis, excursies in
de stad, debatten, lezingen, tentoonstellingen en symposia.
Het DAC is een onafhankelijke
stichting, gevestigd in het Raadhuis in Hilversum, het hoogtepunt
van het oeuvre van architect W.M.
Dudok.

Fietstocht

De scholen
van W.M. Dudok

Scholen, door Dudok ontworpen
1. Openbare school voor LO en ULO
vh. Rehobothschool
(nu appartementen),
Neuweg 31,
J. Rietbergen (1881) en W.M. Dudok (1930-1931)
2. Dr. H. Bavinkschool
Bosdrift 21,
W.M. Dudok (1921-1922, uitbreiding 1930)
3. Geraniumschool
Geraniumstraat 31,
W.M. Dudok (1916-1918)
4. Oranjeschool
(nu appartementen),
Lupinestraat/Lavendelplein 22
W.M. Dudok (1921-1923, uitbreiding 1927)
5. Julianaschool
(nu BSO Doedok),
Eikbosserweg 166 en
6. Catharinaschool
(nu Egelantier, dependance Fabritiusschool),
Egelantierstraat 115,
W.M. Dudok (1925-1927)
7. Fabritiusschool
Fabritiuslaan 52,
W.M. Dudok (1925-1926)
uitgebreid met
8. Ruysdaelschool
Ruysdaellaan 6 (1928)
W.M. Dudok (1928)
scholen herbouwd na brand in 1985
9. Rembrandtschool
Rembrandtlaan 30,
W.M. Dudok (1919-1920)

10. Minckelersschool
Minckelersstraat/Zwaluwplein 36,
W.M. Dudok (1926-1927)
11. Nelly Bodenheimschool
(thans J.P. Minckelersschool),
Minckelersstraat 38,
W.M. Dudok (1929)
12. Nassauschool
Merelstraat 45,
W.M. Dudok (1927-1928, uitbreiding 1929-1930)
13. Valeriusschool en
14. Marnixschool
(nu Lorentzschool),
Lorentzweg 135,
W.M. Dudok (1929-1930)
15. Johannes Calvijnschool
(nu kleine bedrijven Old School Projects),
Eemnesserweg 107 / Jan van der Heijdenstraat,
W.M. Dudok (1929-1930)
16. Snelliusschool
(nu kantoorgebouw),
Snelliuslaan 10,
W.M. Dudok (1930-1931, uitgebreid in 1933)
17. Nienke van Hichtumschool
(nu BSO Kindergarden Hilversum),
‘s-Gravesandelaan 56,
W.M. Dudok (1929-1930)
18. Multatulischool
(nu de Wegwijzer),
Sumatralaan 40,
W.M. Dudok (1928-1931)
19. Vondelschool
(nu Elckerlyc),
Schuttersweg 36,
W.M. Dudok (1928-1929)

