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VOORWOORD  
 

Als vrijwilliger bij het Dudok Architectuur Centrum en enthousiast rondleider in zijn beroemde 

Raadhuis van Hilversum lag een masterthesis over de architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) 

voor de hand. Speurend in het Dudokarchief, gehouden bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, naar 

een onderwerp dat niet specifiek over Dudoks al dan niet uitgevoerde ontwerpen of stedenbouwkun-

dige plannen ging – daarover gaan namelijk al de meeste publicaties over Dudok – stuitte ik op een 

omslagmap getiteld ‘Reis door Amerika’. Ik ontdekte dat Dudok – toen al op gevorderde leeftijd – een 

lezingenreis langs een groot aantal Amerikaanse universiteiten heeft gemaakt, waarover in de literatuur 

nauwelijks wordt gesproken. Als deze reis al wordt genoemd, is dat vooral vanwege Dudoks eerste 

ontmoeting met Frank Lloyd Wright welke tijdens deze reis plaatsvond. Ook ontdekte ik dat het ar-

chief een schat aan informatie over deze reis bevat, zoals reisschema’s, lezingen, aantekeningen en 

krantenknipsels. Toen ik ook nog een aantal brieven vond, die Dudok vanuit Amerika aan zijn vrouw 

had geschreven en die lezen als een persoonlijk reisverslag, stond het onderwerp van mijn masterthesis 

vast. Mijn toenmalige begeleider, Dr. Dirk van de Vijver, die al direct zeer enthousiast over dit onder-

werp was, wil ik hierbij bedanken voor dat enthousiasme. Hij wist dat niet alleen op mij over te bren-

gen, maar deed mij ook de waarde van een dergelijk onderzoek inzien. Prof. Dr. Koen Ottenheym die, 

door de omstandigheden gedwongen, de begeleiding van deze thesis overnam, dank ik hierbij voor zijn 

waardevolle suggesties. En natuurlijk was deze thesis nooit tot stand gekomen zonder de onvoorwaar-

delijke steun van mijn partner: mijn dank is niet in woorden uit te drukken.  

Dirk van de Vijvers meermalen herhaalde opmerking “hier zit een boek in”, hoop ik ooit nog tot 

waarheid te brengen. Maar tot die tijd hoop ik met deze masterscriptie een vrijwel onbekend gebleven 

periode te hebben toegevoegd aan de biografie van Dudok. 

 

Joke Reichardt, 

Hilversum, 6 februari 2018. 
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INLEIDING 

 

Op 19 september 1953 vertrok architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) met de m.s. Noor-

dam van de Holland-America Line voor een reis van bijna drie maanden langs meer dan dertig universitei-

ten in het oosten en midden van de Verenigde Staten van Amerika. Doel was het geven van lezingen 

over architectuur en stedenbouw. Hoewel Dudok al bijna zeventig jaar oud was op dat moment, zou 

het zijn eerste kennismaking met Amerika worden. Wel volgde hij de ontwikkelingen op het gebied van 

de architectuur en stedenbouw in de ‘nieuwe wereld’.1 Dudok maakte de reis op uitnodiging van het 

American Institute of Architects (AIA). Hij was te gast bij diverse universiteiten en regionale afdelingen van 

het AIA (chapters) en bij verschillende hoogleraren. Hij reisde per trein en per vliegtuig en bleef vaak 

niet meer dan een of enkele dagen op dezelfde locatie. Hij hield lezingen over architectuur en steden-

bouw voor architecten, studenten en andere belangstellenden, kreeg meerdere recepties en diners aan-

geboden en werd in vele gebouwen en steden rondgeleid. Hij ontmoette een groot aantal mensen, van 

wie Frank Lloyd Wright (1867-1959), bij wie hij ook logeerde, de meest bekende is. Hij werd zelfs be-

noemd tot ereburger van de stad New Orleans.2 Na deze reis zou Dudok nog tweemaal naar de 

Verenigde Staten reizen. In 1955 werd hij door het AIA onderscheiden met een Gold Medal en reisde 

hij naar Minneapolis voor de ontvangst van deze onderscheiding. En in 1957 was hij nog eenmaal in de 

Verenigde Staten, ditmaal in Washington D.C. als jurylid van de Reynolds Memorial Award USA bij de 

uitreiking van die prijs.3 

Dudok werkte van 1915 tot 1954 voor de gemeente Hilversum, eerst als directeur Publieke 

Werken en vanaf 1928 als gemeentearchitect (afb. 1). Dudok was opgeleid aan de Koninklijke Militaire 

Academie in Breda en na eerst enige jaren als militair gediend te hebben, werd hij in 1913 ingenieur-

plaatsvervangend directeur van de gemeentewerken in Leiden. Daar ontwierp hij, samen met architect 

J.J.P. Oud (1890-1963), zijn eerste volkswoningbouwcomplex.4 Bij zijn aantreden in 1915 in Hilversum 

kreeg Dudok twee belangrijke architectuuropgaven.5 De snel groeiende gemeente had behoefte aan 

woningen voor arbeiders en aan een nieuw gemeentehuis. Beide opdrachten brachten Dudok grote 

bekendheid, zowel nationaal als internationaal. Naast zijn werk voor de gemeente had Dudok zijn ei-

gen architectenbureau, dat hij na zijn pensionering in 1954 nog ruim tien jaar voortzette. Vanaf 1938 

werkte hij daarin samen met zijn naaste medewerker en compagnon R.M.H. (Robert) Magnée (1915-

2002). 

                                                      
1 “Ik ben zelf ook wel eens in de gelegenheid geweest naar Amerika te komen […]; sindsdien heb ik wel zoveel mogelijk gevolgd wat er 

op ons gebied voor belangrijks gebeurde”; Correspondentie Dudok aan Wijdeveld, dd. 11 februari 1949, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, 
Wijdeveld, H.Th. / Archief WIJD, inventarisnummer WIJD55 (hierna verkort weergegeven als HNI, WIJD55). 

2 Krantenartikel in Dudok-archief, ongedateerd. Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Dudok, W.M. / Archief DUDO, inventarisnummer 
DUDO240M.155C (hierna verkort weergegeven als HNI, DUDO240M.155C). 

3 De R.S. Reynolds Memorial Award werd in 1957 voor het eerst uitgereikt en was in het leven geroepen door de Reynolds Metal Company 
ter ere van de in 1955 overleden oprichter Richard Samuel Reynolds. De prijs was ondergebracht bij het AIA en was bestemd voor architec-
ten die een bijzondere bijdrage hadden geleverd aan het gebruik van aluminium in de bouwwereld. Dudok werd uitgenodigd zitting te nemen 
in de jury als vertegenwoordiger van buitenlandse architecten. De prijs werd toegekend aan drie jonge Spaanse architecten Rafael de la Joya 
Castro, Manuel Barbero Rebolledo en Cesar Ortiz-Echaque Rubio; “The Awards Luncheon,” 177-179 en telegram van Edmund Purves aan 
Dudok, HNI, DUDO240M.162.   

4 Voor het ontwerp zie Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 133. 
5 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 18. 
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Correspondentie en achtergelaten visitekaartjes in het Dudokarchief gehouden door Het Nieu-

we Instituut in Rotterdam, geven blijk van grote aandacht en toeloop naar Hilversum om Dudoks 

scholen en woningbouwcomplexen (gebouwd vanaf 1917) en zijn raadhuis (ontwerp 1924, bouw 1928-

1931) te bezichtigen. Internationale aandacht voor zijn stedenbouwkundige ontwerpen was er vanaf 

het begin ook al uit Amerika. Briefwisselingen aanwezig in het Dudokarchief getuigen hiervan. Ameri-

kaanse studenten, architecten en docenten bezochten Hilversum om van zijn architectuur kennis te 

nemen. Daar waar mogelijk leidde Dudok bezoekers zelf rond waarbij hij regelmatig uitweidde over 

zijn stedenbouwkundige ideeën of over de architectonische principes toegepast in het raadhuis.6  

In de literatuur heeft Dudoks lezingenreis in de Verenigde Staten nauwelijks aandacht gekregen. 

Dudok publiceerde geen reisherinneringen, zoals Berlage deed na zijn studiereis naar de Verenigde 

Staten in 1911 of, internationaler, Le Corbusier in 1935.7 Hierdoor is weinig bekend over de reis en 

hoe deze door Dudok werd beleefd. In Herman van Bergeijks uitgebreide proefschrift uit 1995 Willem 

Marinus Dudok: Architect-stedebouwkundige 1884-1974 is de reis niet meer dan een voetnoot.8 Richard Guy 

Wilson, architectuurhistoricus aan de Universiteit van Virginia, noemde de lezingen in een artikel uit 

1982 interessant maar niet gedenkwaardig.9 Toch moet Dudok voldoende indruk hebben gemaakt om 

hem anderhalf jaar later te eren met de hoogste prijs die het AIA toekent aan individuals whose work has 

had a lasting influence on the theory and practice of architecture.10 Hij was daarmee de eerste en tot nu toe enige 

Nederlander die deze prijs kreeg toebedeeld.11  

Het doel van deze masterthesis is tweeledig. Het voornaamste doel is een reconstructie te geven 

van Dudoks reis van 19 september tot en met 18 december 1953 naar de Verenigde Staten om zo een 

volledig beeld te verkrijgen van deze vrijwel onbekend gebleven, maar zoals zal blijken interessante 

periode uit Dudoks carrière. In het Dudokarchief is uitgebreide documentatie van de reis naar de 

Verenigde Staten aanwezig, zoals reisschema’s, aankondigingen voor zijn lezingen, enkele handge-

schreven aantekeningen, een deel van een uitgetypt reisverslag geschreven door Dudok zelf en kran-

tenknipsels uit Amerikaanse kranten naar aanleiding van zijn lezingen. Hiermee is reconstructie van 

zijn reis goeddeels mogelijk. De vraag die zich vervolgens aandient is waarom Dudok door het AIA 

werd uitgenodigd om de lezingen te komen geven. Het tweede, afgeleide doel van deze thesis is dan 

ook om Dudoks lezingenreis een bredere context te geven. Daarom zal ik de reis plaatsen binnen het 

kader van het Amerikaanse vertoog over de architectuur op dat moment. Bezoeken van Amerikanen 

aan de gemeente Hilversum en de enorme indruk die het Hilversumse raadhuis na voltooiing in 1931 

                                                      
6 Een prachtige anekdote hierover is opgetekend door Suzanne B. Riess in een interview met Joseph Esherick (1914-1998), Amerikaans 

architect en winnaar van de AIA Gold Medal in 1989. Esherick vertelt over een reis naar Europa die hij in 1937 maakte en waarbij hij samen 
met een vriend in Rotterdam verbleef. Aan de piccolo van hun hotel vroeg hij hoe ze in Hilversum konden komen omdat ze daar enkele 
moderne gebouwen wilden bezoeken. De reactie van de hotelbediende was de volgende, aldus Esherick: ‘He got four bicycles, one for himself and 
one for his girlfriend, and we took off on bicycles. Hilversum' s about thirty miles away, I guess. We told him what we wanted to see, so he took us around. He found 
all this stuff, he didn't know anything about architecture. Then we said we wanted to see the town hall. Dudok was as famous as Aalto at that time. The bellboy 
walks into the town hall and says, "I have some Americans and they want to see Mr. Dudok." Lo and behold, we get ushered into Dudok's office, and Dudok spoke 
some English, so we had an interview of about threequarters of an hour, and he showed us the model of the town hall, the future development, and everything else’. 
Esherick, “An architectural practice,” 86. 

7 H.P. Berlage, Amerikaansche reisherinneringen, Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1913 resp. Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches: 
Voyage aux pays des timides, Parijs 1937 (geciteerd in Mardges Bacon, Le Corbusier in America. Travels in the land of the timid, Cambridge: The MIT 
Press, 2001, xiii). 

8 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 96 (noot 103). 
9 Wilson, “Willem Dudok,” 48. 
10 ‘Gold Medal’, Website AIA <https://www.aia.org/awards/7046-gold-medal> (geraadpleegd 3 maart 2017). 
11 Ibid. 
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maakte, leidden ertoe dat Dudoks architectuur ook in Amerikaanse architectuurboeken en -

tijdschriften en overzichtswerken terecht kwam. Uit literatuur- en archiefonderzoek zal blijken welke 

rol Dudok zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog binnen het Amerikaanse vertoog speelde. Was 

er een directe aanleiding om Dudok voor een lezingenreeks uit te nodigen en zo ja, welke was dat dan? 

Is er een verband te leggen tussen de reis die Dudok gemaakt heeft en de toekenning van de AIA Gold 

Medal anderhalf jaar later? Door het beantwoorden van deze vragen krijgt Dudoks lezingenreis een 

bredere context. 

Hoewel het doel van Dudoks reis het houden van voordrachten aan de universiteiten en bij de 

AIA-afdelingen was, was hij ook nieuwsgierig naar de Amerikaanse architectuur.12 Amerikareizen wer-

den door architecten gemaakt sinds het einde van de negentiende eeuw.13 Enkele belangrijke Neder-

landse architecten die al vroeg in de twintigste eeuw de oversteek maakten, waren H.P. Berlage (1856-

1934) in 1911, Jan de Bie Leuveling Tjeenk (1885-1940) in 1912 en Robert Van ‘t Hoff (1887-1979) in 

1914.14 Zij bezochten de vele nieuwe ‘high rises’ – de aankomst vanuit Europa met de boot in New 

York maakte deze stad een logische eerste halte – en daarnaast werd vooral de architectuur van Frank 

Lloyd Wright aangedaan (afb. 2).15 Ook in de jaren na de Eerste Wereldoorlog ging een stoet aan archi-

tecten naar de ‘nieuwe wereld’ om lezingen te geven, zich van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te 

stellen of in een poging opdrachten binnen te halen.16 Na de Tweede Wereldoorlog bezochten grote 

delegaties van architecten en ingenieurs de Verenigde Staten om de nieuwste ontwikkelingen in de 

bouwpraktijk te bekijken, zowel op eigen initiatief als in het kader van de Marshallhulp.17 In de bouw-

tijdschriften uit die jaren zijn de vele verslagen van deze reizen te lezen, onder andere van architecten 

Gijsbert Friedhoff (1892-1970), Jan Albert Cornelis Tillema (1904-1999) en prof.dr.ir. Jan Tijs Pieter 

Bijhouwer (1898-1974).18 Zij deden verslag van hun bevindingen over een groot aantal bouwwerken en 

ook de stedenbouw werd uitgebreid besproken. De vele artikelen, die meestal ruim van afbeeldingen 

waren voorzien, zullen vast hebben bijgedragen aan Dudoks wens om de architectuur in ‘het land van 

de vele mogelijkheden’ met eigen ogen te kunnen aanschouwen. De AIA en de deelnemende universi-

teiten die Dudoks Amerikareis in 1953 hadden samengesteld, hadden er voor gezorgd dat hij in vrijwel 

alle steden die hij bezocht de nieuwste of bekendste architectuur en stedenbouwkundige opzet te zien 

kreeg. Dat dit niet uitzonderlijk was, blijkt uit het verslag van F.J. Fransen (levensdata onbekend), se-

cretaris van het zogenaamde Productiviteitsteam II, een team deskundigen uit de bouwpraktijk (archi-

tecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen en anderen), dat van 13 april tot 16 mei 1953 een reis door het 

noordoosten van Amerika maakte om de nieuwste productiemethoden in de bouw te onderzoeken. 

                                                      
12 Zie ook paragraaf 2.1, p. 20. 
13 Van der Woud, “De Nieuwe Wereld,” 9-10. 
14 Van der Woud, “De Nieuwe Wereld,” 11, en Van Ommen, “‘European comes here’,” 189. 
15 Na Berlages reis gaf hij grote bekendheid aan Wright in Europa, waardoor deze, m.n. in Nederland, veel aanhangers kreeg; zie onder 

andere Van Ommen, “‘European comes here’,” 190, Van der Woud, “De Nieuwe Wereld,” 20-21, en Alofsin, “Frank Lloyd Wright,” 26.  
16 Zo ging Wijdeveld in 1931 naar de Verenigde Staten om Wright te ontmoeten, en in 1948 nogmaals om gastcolleges te geven, o.a. aan 

de North Carolina State University in Raleigh; Hefting, “Correspondentie,” 107. Le Corbusier ging in 1935 naar Amerika zowel om colleges te 
geven als met het idee om opdrachten binnen te halen; Bacon, Le Corbusier in America, 37. Walter Gropius ondernam een Amerikareis in 1928 
om de nieuwste ontwikkelingen in staalconstructie te bestuderen; Breuer, Walter Gropius, 15.  

17 Ibelings, Americanism, 17-20. Interessant is ook het overzicht van de Amerikaanse architectuur dat gegeven wordt door Paul Bromberg 
in zijn boek Amerikaansche Architectuur, dat voor veel Nederlanders een bron van informatie was over de architectuur uit m.n. de jaren dertig 
en veertig; Ibelings, Americanism, 22-23. 

18 Ibelings, Americanism, 23. 
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Afb. 2. New York, Flatiron Building, 
1902, Daniel Burnham, zoals afge-
beeld in Berlage’s Amerikaansche Reis-
herinneringen. 
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Volgens Fransen werd het team overal hartelijk ontvangen, kregen zij uitgebreide rondleidingen door 

de moderne gebouwen en fabrieken én werden ontmoetingen met onder andere de architecten Eero 

Saarinen (1910-1961) en Walter Gropius (1883-1969) geregeld (afb. 3).19  

 

 
 
Afb. 3. Warren (Michigan), General Motors Tech Center, 1949-55, Eero Saarinen.  
Dit gebouw werd zowel door het Productiviteitsteam II als door Dudok  
bezocht; in 1953 was het complex deels nog in aanbouw. 

 
 

Bij de reconstructie van Dudoks lezingentour door Amerika heb ik gekozen voor een themati-

sche aanpak. In verschillende paragrafen komen onder meer aan de orde: de aanloop naar de reis, het 

reisschema en de steden en universiteiten die Dudok aandeed, de ontmoetingen met professoren en 

architecten, in het bijzonder de ontmoeting met Frank Lloyd Wright en de indrukken van architectuur 

en stedenbouw die Dudok tijdens zijn reis opdeed. De inhoud en receptie van zijn lezingen in Amerika 

zullen in een apart hoofdstuk worden behandeld. Door te kiezen voor een thematische aanpak vindt 

op coherente wijze een belangrijke toevoeging aan Dudoks gedachtengoed plaats en wordt de studie 

meer dan alleen een reisverslag. De basis voor de reconstructie is het archiefmateriaal dat aanwezig is in 

het Dudokarchief in Rotterdam. Uit de correspondentie aanwezig in het archief heb ik de correspon-

dentie die betrekking heeft op Amerika of die gevoerd werd met Amerikanen (architecten, professoren, 

studenten of anderszins) geïnventariseerd. In bijlage 1 wordt een opsomming gegeven van alle brieven 

die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen, gerangschikt naar datum en voorzien van de af-

zender en plaats van afzending alsmede de vindplaats in het archief. Aan deze opsomming zijn tevens 

enkele brieven toegevoegd die zich nog in de collectie van de Dudok Stichting bevinden.20 In bijlage 2 

wordt vervolgens alfabetisch per afzender aangegeven welke brieven op deze afzender betrekking heb-

                                                      
19 F.J. Fransen, “Productiviteitsteam II in Amerika (2),” 389. In New York werd het team onder andere toegesproken door Ralph Walker 

van het AIA en Leopold Arnaud van de School of Architecture van Columbia University, twee heren die ook bij Dudoks reis een belangrijke rol 
speelden; F.J. Fransen, “Productiviteitsteam II in Amerika,” 352.  

20 Dit archief is thans nog in handen van Dr. Herman van Bergeijk, hoofddocent aan de TU-Delft en voorzitter van de Dudok Stichting. 
Naar dit archief zal worden verwezen als: CDS. 
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ben, zodat eenvoudig per persoon kan worden nagegaan welke correspondentie gevoerd is.21 De inven-

tarisatie leverde 340 brieven op. Dat dit evenwel niet alle correspondentie is die Dudok gevoerd heeft 

en die op Amerika betrekking heeft, blijkt uit meerdere brieven waarin naar niet in het archief aanwezi-

ge correspondentie wordt gerefereerd; in het bijzonder blijkt dit uit een brief van architect Charles 

Behrensmeyer (1908-1960) aan decaan Rexford Newcomb (1886-1968) van de University of Illinois geda-

teerd 20 november 1953, waarin Behrensmeyer een langdurige correspondentie met Dudok aanhaalt.22 

Deze correspondentie is echter niet in het archief aanwezig.23 Niet alle correspondentie heeft specifiek 

betrekking op de lezingentour, maar de volledigheid van de inventarisatie laat zien dat Dudok gedu-

rende zijn gehele loopbaan in contact stond met Amerika. Met deze inventarisatie heeft ook een verde-

re ontsluiting van het Dudokarchief plaatsgevonden. 

Een belangrijke vondst in het archief is een aantal brieven die Dudok vanuit Amerika aan zijn 

vrouw in Nederland heeft geschreven. Van brieven kan eigenlijk nauwelijks gesproken worden. Het 

zijn aantekeningen, verslagen, zonder aanhef en zonder ondertekening, die de dagelijkse gebeurtenissen 

op een persoonlijke wijze beschrijven. In feite zijn het deze persoonlijke aantekeningen die de kern van 

de reconstructie vormen. De aantekeningen geven een inkijkje in Dudoks gedachten, zijn indrukken, 

wederwaardigheden en belangrijkste gebeurtenissen gedurende zijn reis. Het zijn de weinige bekende 

persoonlijke notities van Dudok die op de lezingentour betrekking hebben. Bijlage 3 bevat een over-

zicht van deze persoonlijke brieven met de periode waarop ze betrekking hebben.24 Niet alle brieven 

zijn bewaard gebleven, in totaliteit zijn er acht brieven die de periode van 29 september tot en met 

5 november beslaan.25 Naast deze uitgetypte brieven bevinden zich in het Dudokarchief nog enkele 

vellen met handgeschreven aantekeningen die betrekking hebben op de lezingentour.26 Eén van deze 

vellen bevat summiere aantekeningen met betrekking tot steden en plaatsen die Dudok na 5 november 

heeft aangedaan.  

In deze thesis wordt Dudoks reis grotendeels ‘van binnenuit’ beschreven, dat wil zeggen dat 

veelvuldig uit het archiefmateriaal zal worden geciteerd met als doel vooral Dudok zelf aan het woord 

te laten om hem daarmee dichter bij de lezer te brengen. Tevens wil ik daarmee de sfeer en het tijds-

beeld oproepen waarin de reis plaatsvond. In het eerste hoofdstuk van deze thesis komt het Ameri-

kaanse vertoog over de architectuur rond de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Daarbij zal worden 

ingegaan op de plaats die Dudok had in dit vertoog, in het bijzonder ten tijde van zijn lezingenreeks in 

de Verenigde Staten. Hoofdstuk twee is volledig gewijd aan de reconstructie van Dudoks lezingenreis. 

In aparte paragrafen zullen de verschillende thema’s aan bod komen. In hoofdstuk drie worden de 

                                                      
21 De brieven zullen worden aangehaald als ‘Corr.’ met daarachter de datum en tussen haakjes de index van de betreffende brief in bijlage 

1, dus Corr. 9-9-1927 (4) slaat op de brief die Louis H. Pink op 9 september 1927 aan Dudok schreef. 
22 Corr. 20-11-1953 (164). 
23 Volgens Dr. Herman van Bergeijk zijn bij de brand in het faculteitsgebouw Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in 2008 

archiefstukken van de Dudok Stichting verloren gegaan. Mondelinge mededeling op 15 november 2017. 
24 De brieven zoals die zich in het archief bevinden hebben een nummering in Romeinse cijfers. De brieven zullen worden aangehaald als 

‘Brief’ met daarachter het nummer van de brief, dus Brief V heeft betrekking op de brief genummerd V met het opschrift ‘Atlanta, Georgia, 
17 October 1953’. De periode waarop een brief betrekking heeft is eveneens opgenomen in bijlage 3.  

25 Naspeuringen bij het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum en bij Dudoks nazaten hebben helaas geen resultaat gehad. Dat er 
meer brieven moeten zijn geweest volgt uit een handgeschreven aantekening van Dudok waarin hij verwijst naar brief elf (die over zijn ont-
moeting met Frank Lloyd Wright zou gaan). De resterende brieven blijven spoorloos. Uit een aantal brieven blijkt dat de correspondentie 
wederzijds was, maar ook de brieven van Dudoks vrouw zijn niet in het archief aanwezig.  

26 HNI, DUDO240M.155A. Deze aantekeningen zullen worden aangehaald als ‘Handgeschreven vel’.  
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lezingen die Dudok in Amerika gaf inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de receptie van die 

lezingen door pers en publiek én door Dudok zelf. Het vierde hoofdstuk tenslotte gaat in op de AIA 

Gold Medal en de toekenning daarvan aan Dudok in 1955. De thesis wordt afgesloten met een samen-

vatting en een conclusie.  
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Afb. 4. Dudoks eerste woningbouwcomplex in Hilversum 1916-1919, aquarel door Dudok.   
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HOOFDSTUK 1. “MODERNIST BUT NOT MAINSTREAM” 

 

In 1995 stelde Herman van Bergeijk in zijn proefschrift over Dudok dat voor wat betreft zijn 

architectuur Dudok zich op het breukvlak van traditie en moderniteit bevond.27 Van Bergeijk staat 

daarmee in een lange reeks auteurs die Dudok vanaf aanvang van diens carrière in de literatuur een 

bijzondere plaats binnen de moderne architecten hebben toegekend. Volgens Van Bergeijk werd Du-

doks werk uit de jaren twintig door vrijwel iedereen tot de moderne architectuur gerekend.28 Het veel-

vuldig gebruik van baksteen (met name in de twintiger jaren) zorgde echter voor een traditioneel stem-

pel dat hem hardnekkig een uitzonderingspositie binnen de moderne architectuur gaf. Dudok begon 

direct na zijn aanstelling als Directeur Publieke Werken in 1915 in Hilversum met het ontwerpen en 

bouwen van woningen voor de snel groeiende arbeidersbevolking van die gemeente (afb. 4). Naar ei-

gen zeggen leverde dat een behoorlijk succes op:  

 

‘Als gevolg van het feit, dat [Hilversum] was begonnen met het bouwen van arbeiderswonin-

gen voor haar vrij uitgebreide arbeidersbevolking, werd ik in staat gesteld het uitbreidingsplan […] 

uit te voeren. Toen gebeurde er iets eigenaardigs. Ik behaalde een onverwacht en ongekend succes 

met deze eenvoudige arbeiderswijken. Na twee of drie jaar werd ik bezocht door Noorse en En-

gelse architecten. Zij werden gevolgd door architecten uit vele andere landen, en talrijke tijdschrif-

ten vroegen om artikelen en reproducties van mijn werk’.29  

 

Al snel nadat Dudoks eerste woningbouwprojecten gereed waren gekomen verschenen artikelen 

in de internationale architectuurtijdschriften, waaronder het Engelse Architectural Review en enige tijd 

later ook in het Amerikaanse Architectural Forum.30 In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw 

waren het de architecten van de Amsterdamse School die golden als de vertegenwoordigers van de 

moderne architectuur in Nederland.31 Dudok werd ingedeeld bij deze ‘modernen’ zij het met een meer 

gematigder opvatting. In 1923 schreef de Amerikaans-Engelse architect en architectuurcriticus Howard 

Robertson (1888-1963) in de Architectural Review: ‘Dudok is not the most extreme of the Dutch Architects but in 

the Bath House […] he has been successful in creating a design that is aggressively modern yet reasonable’ (afb. 5).32 

Deze visie werd overgenomen in het in 1928 gepubliceerde The New Day in Housing van jurist Louis H. 

Pink (1882-1955).33 Pink had als lid van The New York State Housing Board, een publieke instelling die 

zich bezighield met de bouw van betaalbare en hygiënische arbeiderswoningen, een studie gedaan naar  

                                                      
27 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 119. 
28 Idem, 119-120. De term ‘Moderne Architectuur’ werd in de eerste decennia van de twintigste eeuw geassocieerd met functionalisme, 

rationalisme en het beperken van ornament; zie McLeod, “Modernism,” 186.  
29 Magnée, Willem M. Dudok, 134. Tekst uitgesproken tijdens het eerste deel van zijn lezing To Live and to Build in de Verenigde Staten, 

vertaling opgenomen in Magnée. In 1924 vond in Amsterdam een internationaal congres plaats van The International Federation for Town and 
Country Planning and Garden Cities met ongeveer 500 afgevaardigden uit 28 landen. Berlage was een van de bestuursleden van deze vereniging 
van stedenbouwkundigen, die onder leiding stond van Ebenezer Howard. De gedelegeerden maakten enkele excursies waaronder een naar 
Hilversum waar ze onder leiding van Dudok een aantal woningbouwprojecten bekeken; zie Internationaal Stedebouwcongres, 8 en 65-66. 

30 Een zeer uitgebreide en geannoteerde bibliografie van boeken en artikelen van en over Dudok is opgenomen in Langmead, Willem Ma-
rinus Dudok, 53-218. 

31 Zie bijvoorbeeld Robertson, “Modern Dutch Architecture,” 98. 
32 Robertson, “Modern Dutch Architecture,” 100a. 
33 Het boek ontbreekt in de uitgebreide bibliografie van Langmead. 
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Afb. 5. Hilversum, Badhuis Bosdrift, 1921-22, W.M. Dudok, afbeelding en tekst zoals weergegeven in 
Robertsons Modern Dutch Architecture. 
 
 
 
 

 
 
Afb. 6. Hilversum, Nassauschool, 1928, W.M. Dudok, zoals afgebeeld in Hitchcocks Modern Architecture: 
Romanticism and Reintegration. 
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arbeidershuisvesting.34 In The New Day in Housing omschrijft Pink Dudok als een ‘modernist but not extre-

me’.35 Gedurende de jaren twintig veranderde de insteek en werd Dudoks architectuur niet meer verge-

leken met de (inmiddels nauwelijks meer toegepaste) Amsterdamse School maar met de architectuur 

van Het Nieuwe Bouwen en het Bauhaus. In juli 1927 schreef de Amerikaanse architectuurhistoricus Hen-

ry-Russel Hitchcock (1903-1987) een brief aan Dudok met daarin het verzoek om fotomateriaal van 

recent werk voor een zojuist gereedgekomen boek over de wortels van de contemporaine architec-

tuur.36 Het in 1929 uitgegeven boek Modern Architecture. Romanticism and Reintegration bevatte een (zwart-

wit) afbeelding van Dudoks Nassauschool in Hilversum (1928, afb. 6).37 Hitchcock zag twee stromin-

gen in de contemporaine architectuur: de New Tradition en de New Pioneers. Tot die eerste categorie 

behoorden de architecten die een zeker vakmanschap (craftmanship) combineerden met techniek (enginee-

ring), en waarbij ornamentiek steeds meer vereenvoudigd en abstract werd toegepast.38 Tot deze cate-

gorie behoorden in Europa onder andere Berlage, Wagner (1841-1918) en Behrens (1868-1940) en in 

Amerika, Richardson (1838-1886), Sullivan (1856-1924) en Frank Lloyd Wright. De New Pioneers daar-

entegen hadden een geheel nieuwe stijl van architectuur ontwikkeld, die niet meer in verband stond 

met voorgaande architectuur. Het was niet mogelijk volgens Hitchcock, om deze stijl in algemene ter-

men te vangen, maar een beeld verkreeg men door naar de specifieke bouwwerken te kijken.39 Wat in 

ieder geval bij de nieuwe stijl hoorde waren nieuwe constructiemethoden, nieuwe materialen, open 

ruimtes en het afzien van ornament.40 Vertegenwoordigers waren onder meer de Europeanen Le Cor-

busier (1887-1965), Oud, Taut (1880-1938) en Gropius. In Amerika waren nog geen architecten die 

deze nieuwe stijl hadden omarmd. Hitchcock zag Dudok nog als een exponent van de Amsterdamse 

School en volgeling van Berlage en plaatste hem daarom bij de New Tradition, hoewel hij daarbij op-

merkte dat Dudok tendeerde naar de ‘nieuwe pioniers’ met ‘a greater frankness as to the underlying structure 

and a tendency to approach the more definitely Cubistic effects of the New Pioneers’.41 Deze tendens was echter 

incidenteel en maakte deel uit van een algemene tendens van de nieuwe traditionalisten naar vereen-

voudiging die zich in het bijzonder in Nederland al had voorgedaan binnen het werk van Berlage en 

De Klerk (1884-1923).42 De Nassauschool had weinig relatie met Hitchcocks tekst maar werd mogelijk 

gekozen vanwege de enorme vlakke wanden van baksteen en de overhangende, naar Frank Lloyd 

Wright neigende dakranden.43   

                                                      
34 In 1926 was de New York State Housing Law ingevoerd, een wet die vergelijkbaar was met onze Woningwet van 1901.  
35 Pink, The New Day, 41-42. Pink was in de zomer van 1927 in Hilversum geweest. Hij had Dudok niet gesproken, maar schreef hem la-

ter dat hij onder de indruk was van wat hij in Hilversum had gezien; Corr. 9-9-1927 (4). Een ‘modernist’ behoorde volgens Pink tot de navol-
gelingen van de Amerikaanse architect Louis Sullivan (1856-1924) en het ‘form should express function’ principe. Frank Lloyd Wright was de 
meest illustere van deze navolgelingen; zie Pink, The New Day, 50. 

36 Corr. 25-7-1927 (3). Hitchcock: ‘Last winter I completed the text of a book which attempts to trace the historical antecedents of contemporary architecture 
and to give an international panorama of todays building. I expect to publish this next winter […] I should like very much to be able to represent your work in my 
illustrations; indeed without the fullest representation of Dutch material, my book will be of little value’. 

37 Hitchcock, Modern Architecture, afbeelding 30. 
38 Hitchcock, Modern Architecture, 90-101. Hitchcock poogde in zijn boek de contemporaine architectuur te verklaren als laatste fase in een 

lange ontwikkeling, daarbij teruggaand tot de Romantiek van de tweede helft achttiende eeuw. Voor een uitgebreide analyse van Hitchcocks 
boek zie Tournikiotis, Historiography, 116-137.  

39 Hitchcock, Modern Architecture, 162. 
40 Mallgrave, Modern Architectural Theory, 300. 
41 Hitchcock, Modern Architecture, 127. 
42 Ibid. 
43 Niet bekend is of en zo ja, welke foto’s Hitchcock nog meer tot zijn beschikking had.  
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Afb. 7. Garches (Seine-et-Oise), Les Terrasses (Villa Stein), 1927-28,  
Le Corbusier, zoals afgebeeld in Hitchcocks Modern Architecture:  
Romanticism and Reintegration. 
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Afb. 8. Rotterdam, Van Nelle fabriek, 1928, Brinkman & Van de 
Vlugt, zoals afgebeeld in Hitchcocks Modern Architecture: Roman-
ticism and Reintegration. 

 
 

 
 
Afb. 9. Dessau, Bauhaus Institut, 1926, Walter Gropius, zoals afgebeeld in Hitchcocks Modern Architectu-
re: Romanticism and Reintegration. 
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De architectuur van de New Pioneers werd enige jaren later aangeduid als The International Style, een term 

die in 1932 werd opgeworpen door Alfred Barr (1902-1981), directeur van het Museum of Modern Art 

(MoMA) in New York in zijn voorwoord bij de catalogus van de eerste architectuurtentoonstelling in 

het museum, getiteld: Modern architecture: international exhibition.44 Deze tentoonstelling was samengesteld 

door Hitchcock en Philip Johnson (1906-2005) en in hetzelfde jaar verscheen hun boek The International 

Style: Architecture since 1922. Dit boek kan gezien worden als een aanvulling op Hitchcocks eerdere boek 

Modern Architecture. Romanticism and Reintegration en gaat voornamelijk in op de stijlkenmerken van deze 

International Style, als een soort handleiding voor architecten die in deze stijl wilden bouwen (afb. 7-9).45 

De tentoonstelling in het MoMA vestigde de aandacht op Le Corbusier, Gropius, Oud en Mies van der 

Rohe (1886-1969) als leiders van de nieuwe architectuur.46 De meeste van deze Europese architecten 

waren afkomstig van of betrokken bij het Bauhaus.47 In de tentoonstelling in het MoMA werd Frank 

Lloyd Wright opgenomen als belangrijke Amerikaanse tegenhanger van de architecten die de nieuwe 

stijl omarmden. Dudok, die eveneens niet gezien werd als aanhanger van de nieuwe architectuur, kreeg 

geen plaats in de tentoonstelling.48  

In 1982 schreef de Amerikaanse architectuurhistoricus Richard Guy Wilson (°1940) een artikel 

in het AIA Journal getiteld “Willem Dudok: Modernist But Not Mainstream”. Wilson (die met het 

artikel een pleidooi hield voor een heroriëntatie op Dudoks werk, de subtitel luidde niet voor niets: 

‘Consigned to the dustbins of history too soon’) beschreef Dudok als representant van ‘a special brand of 

modernism’.49 Dudoks ontwerpen uit de 1920-er en 1930-er jaren waren volgens Wilson van een ‘simplifi-

ed traditional form, ornament, texture, and plastic modeling’, welke hij zette tegenover het puur functionalisti-

sche modernisme van de International Style.50 Dat nam niet weg dat, zoals Wilson schreef, ‘pilgrims in 

search of the holy grail of modernism would come to pay homage’ en ‘[Dudoks] importance was acknowledged in virtual-

ly every architectural periodical’.51 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de term ‘modernisme’ pas vanaf 

de jaren vijftig algemeen gebruikt werd voor architectuur uit het interbellum en dat de gebruikelijke 

contemporaine term ‘modern movement’ of ‘moderne architectuur’ was.52 Sarah Williams Goldhagen 

stelt dat de term ‘modernisme’ lange tijd vooral geassocieerd werd (en soms nog wordt) met stijlken-

merken die o.a. Hitchcock toeschreef aan de New Pioneers. Zij schrijft dit toe aan de herhaalde eenzijdi-

                                                      
44 Modern architecture, 16. 
45 Tournikiotis, Historiography, 113 en 138-143. Zie ook Mallgrave, Modern Architectural Theory, 298-304. 
46 Tournikiotis, Historiography, 114.  
47 Walter Gropius had in 1919 het Bauhaus opgericht, Oud gaf diverse lezingen en publiceerde voor het Bauhaus, Mies van der Rohe 

werd in 1930 directeur van de opleiding. De Bauhaus-opleiding werd in 1933 op last van het nazi-regime opgeheven. Vanwege dit regime 
emigreerden Gropius (in 1937) en Mies van der Rohe (in 1938) naar de Verenigde Staten. Gropius werd hoogleraar aan Harvard en Mies van 
der Rohe kreeg een functie als directeur van de architectuurafdeling van het Illinois Institute of Technology in Chicago, waardoor de Bauhaus-
ideeën ook in Amerika verspreid werden. Le Corbusier hield in 1935 gedurende twee maanden een lezingentour door Amerika. Meer over de 
Bauhaus-opleiding is te vinden in Ulf Meyer, “Eine Bauhaus-Architektur gibt es nicht”; over Le Corbusier in Amerika zie Mardges Bacon, Le 
Corbusier in America: travels in the land of the timid. 

48 Als Nederlandse architecten waren vertegenwoordigd J.J.P. Oud met arbeiderswoningen in Hoek van Holland (1924-1927), en winkels 
en een kerk in De Kiefhoek in Rotterdam (1928-1930), Brinkman & Van der Vlugt met de Van Nelle Fabriek in Rotterdam (1927-1930), en 
Mart Stam met seniorenwoningen in het Duitse Frankfurt (1929-1930). In 1923 was Dudok nog wel vertegenwoordigd op de Bauhaus-
tentoonstelling in Weimar, voornamelijk vanwege de bemoeienis van Oud; zie Van Bergeijk, “Ein grosser Vorsprung,” 24. Dudok was wel 
geïnteresseerd in het Bauhaus maar naar de mening van Gropius had zijn architectuur daarmee niets gemeen; zie Van Bergeijk, “Ein grosser 
Vorsprung,” 24 en noot 36. Opmerkelijk is dat, volgens de door Langmead opgestelde bibliografie, Barr in 1928 Dudoks slachthuis in Hilver-
sum beschreef als ‘more original and important contribution to architecture than anything in New York’; zie Langmead, Willem Marinus Dudok, 74, nr. 131 
(origineel niet gezien door auteur).  

49 Wilson, “Willem Dudok,” 45. 
50 Idem, 48. 
51 Idem, 45. 
52 McLeod, “Modernism,” 186-187. 
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ge keuze in de studieboeken van de zwart-wit afbeeldingen van gebouwen tussen 1919 en 1930 van 

Behrens, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oud en anderen. Bouwwerken die niet aan de 

stijlkenmerken voldeden werden consequent ‘vergeten’, waardoor het modernisme vooral als een een-

zijdig stijlconcept werd geconcipieerd.53 

Bezoekers uit Amerika bleven naar Hilversum komen om Dudoks woningbouwprojecten en 

vanaf 1931 vooral het voltooide Raadhuis, te bewonderen, ondanks de aandacht voor de International 

Style die Hitchcock en het MoMA hadden opgeroepen. Het Dudokarchief bevat de nodige correspon-

dentie waaruit blijkt dat vele Amerikaanse bezoekers naar Hilversum kwamen en door Dudok werden 

ontvangen, in sommige gevallen zelfs bij hem thuis. Zo’n bezoek werd steeds als zeer positief ervaren, 

getuige de vele dankbetuigingen die de correspondentie bevat. In oktober 1931 zocht Douglas Haskell 

(1899-1979), architectuurcriticus van het Amerikaanse Architectural Record en andere architectuurtijd-

schriften Dudok in Hilversum op om met eigen ogen Dudoks werk te zien en bereidde daarna een 

publicatie over het Raadhuis van Hilversum voor.54 Ook het Architectural Forum wenste een publicatie 

over het Raadhuis en stuurde architect Ralph C. Roudebush (levensdata onbekend) naar Hilversum om 

een en ander met Dudok te bespreken.55 Het Raadhuis ‘has attracted the enthusiasm of all those who have seen 

it, and I am sure a detailed treatment of it […] would be of great interest and helpfulness to the architects in America’, 

schreef Roudebush aan Dudok.56 Harvey P. Clarkson (1914-1978), toen nog architectuurstudent, 

schreef Dudok naar aanleiding van zijn bezoek aan Hilversum in 1938: ‘Hilversum is certainly a gold mine 

for the architectural student’.57 Eliel Saarinen (1873-1950) was vooral enthousiast over de volks-

woningbouw van Dudok in Hilversum: ‘it was a revelation to see how you […] have developed an ideal place in 

which people may live. As far as I know, it is the only place in the world where things have been systematically carried out 

toward a clearly conceived goal – and through the leadership of a strong mind’.58  

De jaren na de Tweede Wereldoorlog waren moeilijke jaren voor Dudok in Nederland. Veel op-

drachten die hij als particulier architect kreeg en waarvoor hij ontwerpen maakte, gingen in die jaren 

uiteindelijk toch niet door.59 Enkele successen waren er onder andere met het administratiekantoor 

voor de Hoogovens in Velsen (1947-1951) en de Esso stations die hij begin 1953 ontwierp (afb. 10-

11).60 Maar volgens Donald Langmead werd in buitenlandse publicaties steeds minder gerefereerd aan 

Dudok, en dan nog vooral in retrospectieve (of zelfs nostalgische) zin.61 Volgens Wilson triomfeerde 

                                                      
53 Williams Goldhagen, “Something to Talk About,” 145-49. 
54 Corr. 19-10-1931 (12); Corr. 12-11-1931 (14). 
55 Corr. 22-10-1931 (13).  
56 Ibid. 
57 Corr. 30-10-1938 (36). Harvey P. Clarkson (1914-1978) werd later president van Shreve, Lamb & Harmon Associates (de firma die in 

1929-1931 het Empire State Building had gebouwd) en was van 1954 tot 1960 Associate Professor aan de Columbia University School of Architecture 
in New York. 

58 Corr. 22-9-1936 (20). Saarinen werd door Hitchcock eveneens onder de New Traditionalists geschaard. 
59 Zie voor alle opdrachten in deze jaren Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 285-313. 
60 Naar aanleiding van mijn archiefonderzoek dient een correctie te worden gemaakt op een artikel van de hand van architectuurhistori-

cus Agnes Kersten. In ‘De Esso-stations van Dudok’ beweert Kersten dat de directeur van Esso Nederland begin 1953 Dudok bij toeval in 
Amerika tegenkwam en hem uitnodigde om een benzinestation voor Esso te ontwerpen, zie Kersten, “De Esso stations”, 65. Dudok had 
echter al vanaf januari 1953, dus vóór zijn reis naar Amerika, contacten met Esso (de heer De Kamper) over het ontwerpen van benzinestati-
ons. Brief Esso Nederland N.V. aan Dudok, dd. 6 maart 1953. HNI, DUDOd244. Esso Nederland had zelfs een introductiebrief voor 
Dudok geschreven die gericht was aan de heer P.T. Lamont van de Standard Oil Company in New York (het moederbedrijf van Esso), Corr. 
16-9-1953 (135). In Amerika bezocht Dudok met De Kamper, die op dat moment ook in Amerika verbleef, enkele Esso servicestations in 
New York of omgeving, zie brief II. 

61 Langmead, Willem Marinus Dudok, 47. 
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na de Tweede Wereldoorlog het functionalisme van de International Style en was er geen plaats meer 

voor Dudoks ‘romantische en intuïtieve benadering’.62  

 
 

 
Afb. 10. Velsen, Administratiekantoor  
Hoogovens, 1947-1951, W.M. Dudok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 11. Ontwerp Essostation, 1953,  
W.M. Dudok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als stedenbouwkundige was Dudok door verschillende steden, waaronder Zwolle, Velsen, Den 

Haag, Voorburg en Wassenaar aangetrokken om wederopbouw- of ontwikkelingsplannen te ontwer-

pen. Dat verliep echter niet overal even vlot. In 1951 had Dudok zijn ontslag aangeboden aan de ge-

meente Den Haag vanwege teleurstellende ervaringen bij de receptie van zijn wederopbouwplan.63 In 

1952 trok Dudok zijn opdracht voor Velsen in.64 Daar was onenigheid ontstaan met het architectenbu-

reau van Van den Broek (1898-1978) en Bakema (1914-1981) over een ontwerp dat de Rotterdamse 

architecten voor een winkelbedrijf in de gemeente Velsen hadden gemaakt, waarbij de gemeente Du-

dok was afgevallen. Er had zich een heftige en in de pers breed uitgemeten polemiek tussen Dudok en 

Van den Broek voorgedaan.65 Ook in Zwolle was Dudoks ervaring op een teleurstelling uitgelopen.66 

Positief was het bezoek van Amerikaanse docenten en studenten van de Columbia-universiteit in New 

                                                      
62 ‘The pressure of rebuilding at any cost after the war and the triumph of the functionalist synthesis of the International Style was not in sympathy with Dudok’s 

essentially romantic and intuitive approach’; Wilson, “Willem Dudok,” 48. 
63 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 95. Van verschillende kanten en om verschillende redenen had Dudok na de presentatie van zijn 

plannen in 1946 kritiek gekregen, wat geleid had tot steeds stroever verlopende samenwerking met betrokkenen. Voor een uitgebreide be-
spreking van het structuurplan en de problemen die Dudok in Den Haag ondervond, zie Cramer, W.M. Dudok, 99-108 en Van Bergeijk, 
Willem Marinus Dudok, 87-95 en 269-281. 

64 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 97. 
65 Ibid. 
66 Zijn ontwikkelingsplan voor die stad diende door bezwaren van Rijkswaterstaat aangepast te worden, wat door Dudok werd geweigerd 

omdat naar zijn zeggen steeds van mening werd veranderd; Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 99. 
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York onder leiding van (toen nog) associate professor James Marshall Miller (1904-1990). In het kader van 

een studietour Urban Europe bezochten zij in juli 1951 Nederland. Het programma, opgesteld door het 

Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, voorzag in een ontvangst in Den Haag en verschil-

lende tours door Nederland.67 Dudok werd betrokken bij dit bezoek om enerzijds zijn wederopbouw-

plan voor Den Haag aan de Amerikanen toe te lichten en anderzijds om de delegatie rond te leiden 

door Hilversum. Enige maanden later kreeg Dudok een bedankbrief van Marshall Miller waarin 

duidelijk werd dat Dudoks ideeën zeer waren aangeslagen bij de bezoekers: ‘any number of our group re-

marked that they were quite in accord with the philosophy of your approach to the whole question of design and develop-

ment from a city or regional wide basis down to the details of some of your excellent buildings’.68  

Cultuur- en architectuurhistoricus Cor Wagenaar (°1960) betoogt in het essay “Modernisme, 

Amerikanisme en Avant-garde” dat rond 1950 het modernisme in Amerika een historische beweging 

was geworden.69 Modernisme wordt in het essay niet nader gedefinieerd, maar Wagenaar doelt op de 

vooroorlogse International Style, naar Amerika gebracht door de Europese (m.n. Bauhaus) architecten, 

waarvan er vele in de jaren dertig naar Amerika waren geëmigreerd vanwege het opkomend nationaal-

socialisme. Wagenaar dicht een belangrijke rol toe aan het MoMA in het historiseren van die moderne 

beweging door het organiseren van overzichtstentoonstellingen en monografische exposities die een 

soort ‘eregalerij’ opwierpen.70 De pioniers, waaronder Gropius, Mies van der Rohe en Le Corbusier, 

maar ook Wright, lieten zich graag op hun invloed voorstaan.71 Het persbericht dat het AIA in sep-

tember 1953 had uitgegeven voor Dudoks aankomst in de Verenigde Staten kondigde hem aan als 

Pioneer of the Modern Movement in Holland. Door deze kwalificatie droeg het AIA bij aan de door het Mo-

MA ingezette trend en plaatste het AIA Dudok tegelijkertijd op een lijn met architecten als Le Cor-

busier, Mies van der Rohe en Gropius. Dat het weliswaar als een ander modernisme gezien moest 

worden, bewijst de toelichting verderop in het persbericht: ‘Unlike the severe, glassy and almost fragile-looking 

buildings designed by some of the French and German modernists, Dudok’s designs are unmistakably Dutch: solid, 

simple and unpretentious’.72 Daar waar Dudok ruim twintig jaar eerder door Hitchcock tegenover de archi-

tecten van de International Style was gezet, plaatste het AIA hem nu als ‘gelijke’ in rang.73 Het persbericht 

citeerde vervolgens uit het in 1950 uitgegeven handboek van Arnold Whittick getiteld European Architec-

ture in the Twentieth Century, waarin gerefereerd werd aan de ‘onderlinge relatie tussen de vlakke massa’s’ 

die van Dudoks gebouwen een eenheid maakten en de invloed die Dudok had op het baksteengebruik 

met name in Engeland.74 In zijn boek dichtte Whittick Dudok vooral een ‘romantische voorliefde voor 

baksteen als bouwmateriaal en decoratief element’ toe.75 Whittick achtte Dudok daarmee een Amster-

damse School-architect, maar Dudoks werk vertoonde, onder invloed van Berlage en De Bazel, een 

                                                      
67 Corr. 19-7-1951 (78). 
68 Corr. 27-11-1951 (81). 
69 Wagenaar, “Modernisme,” 87.  
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Persbericht Architecture in the news, AIA, ongedateerd, 2. 
73 Overigens had Hitchcock zich inmiddels genuanceerder opgesteld wat betreft zijn standpunten over de moderne architectuur; zie 

Hitchcock, “The International Style Twenty Years After”.  
74 ‘The aesthetic effect of these buildings is in the subtle relations and sequence of simple plain blocks, and the effect of an synthetic combination of these into a uni-

fied whole. His work has considerable influence on slightly later building in England, and there can be little doubt that many of the brick buildings in which the broad 
plain wall surface is an important element…owe something to Dudok’; Persbericht Architecture in the news, AIA, ongedateerd, 2. 

75 ‘[De Klerk en Dudok] show the same romantic affection for brick as a building and decorative material’; Whittick, European Architecture, 180-181. 
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nauwere relatie tussen vorm en functie.76 De bijzondere positie van Dudok als modern architect werd 

vanwege zijn baksteengebruik aldus gehandhaafd. Het bulletin van de afdeling New Orleans van het 

AIA meldde naar aanleiding van Dudoks komst naar die stad: ‘The considerable impact of Dudok’s building 

and planning on contemporary Architecture may easily be conceived when we read what such critics and authors like 

Mumford, Giedion, Whittick and Pevsner have to say about Dudok’.77 Dit was een enigszins overdreven stelling 

want noch Giedion, noch Pevsner besteedden in hun architectuurboeken erg veel aandacht aan Du-

dok. Architectuurhistoricus Nikolaus Pevsner (1902-1983) merkte in An Outline of European Architecture, 

oorspronkelijk verschenen in 1943 maar vele malen herdrukt, over Dudok op dat zijn ‘crisply cubic grou-

ping of brick blocks’ veel invloed buiten Nederland had.78 In zijn in 1949 verschenen boek Pioneers of Mo-

dern Design was Dudok niet meer dan een voetnoot.79 De Tsjechisch-Zwitserse architectuurhistoricus 

Siegfried Giedion (1888-1968) was op uitnodiging van Gropius naar Amerika gekomen voor een leer-

stoel aan de Harvard School of Design.80 Hieruit kwam zijn boek Space, Time and Architecture voort dat 

in 1941 voor het eerst uitkwam, maar daarna ook vele malen werd herdrukt en volgens Wagenaar wel-

licht een van de meest invloedrijke boeken in de geschiedenis van de moderne architectuur is.81 

Giedion, die een van de grondleggers van het CIAM was, kwam in zijn boek niet verder dan dat ‘[Du-

dok] in the early twenties had a great success with his sentimentalized buildings’.82 Lewis Mumford (1895-1990) 

tenslotte, Amerikaans cultuursocioloog, was het meest positief over Dudoks bouwstijl. Over het raad-

huis van Hilversum schreef hij in 1949 dat het een van de meest indrukwekkende gebouwen van de 

eeuw was.83 

Geconcludeerd kan worden dat Dudok aan het begin van de vijftiger jaren zowel in Nederland 

als in Amerika een ambivalente plaats in de architectuur had gekregen. Van Bergeijk verwoordt in zijn 

proefschrift dat Dudok voor de één nog altijd te modern, maar voor de ander te conservatief en tradi-

tioneel was.84 Vanwege de problemen in Den Haag en Velsen was hij hier te lande een enigszins om-

streden figuur geworden. In Amerika speelde dat geen rol en genoot hij grote bekendheid bij architec-

ten, die hem vooral associeerden met het raadhuisontwerp van Hilversum, zijn meest bekende werk in 

het buitenland. Daar werd hij gezien als een modern architect, die een aparte, maar belangrijke plaats 

binnen de moderne architectuur had. Zijn grote bekendheid maakte het voor het AIA de moeite waard 

om Dudok voor een lezingentour uit te nodigen en hem met alle egards te omringen zoals een ware 

Pioneer of the modern movement betaamt. Dat de lezingentour evenwel vooral aan de inspanningen van één 

man te danken was, zal blijken uit het volgende hoofdstuk.  

 

 

  
                                                      
76 Whittick, European Architecture, 184. 
77 AIA Bulletin, New Orleans Chapter Vol.1 No. 1, October 1953, 8; kopie in Dudokarchief, HNI, DUDOd277. 
78 Pevsner, An Outline, 407-409. 
79 Pevsner, Pioneers, 140 (noot 23). 
80 Wagenaar, “Modernisme,” 81-82. 
81 Idem, 82. 
82 Giedion, Space, 360. Het CIAM, Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, was opgericht om de architectuur van het Nieuwe 

Bouwen en het Bauhaus internationaal te bevorderen. 
83 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 121. 
84 Idem, 8. 
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  Afb. 12. Dudok en Ralph Meldrim Buffington (l.), 1955. 
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HOOFDSTUK 2. “REIS DOOR EEN LAND VOL WONDEREN” 

  

2.1 Uitnodigingen uit Amerika 

Een belangrijke rol bij de totstandkoming van Dudoks reis naar Amerika speelde de in Houston 

werkzame architect Ralph Meldrim Buffington (1907-2003) (afb. 12). Als groot bewonderaar van Du-

doks architectuur ijverde hij vanaf 1949 voor een collegetour van Dudok in Amerika en wenste hij 

diens architectuur grotere bekendheid in de Verenigde Staten te geven.85 Buffington was niet de eerste 

die op het idee kwam om Dudok naar Amerika te halen. Al voor de Tweede Wereldoorlog had Dudok 

uitnodigingen gekregen om in Amerika te komen spreken. In 1936 schreef Eliel Saarinen (1873-1950), 

architect en directeur van de architectuurafdeling van de Cranbrook Academy of Art, dat hij pogingen 

ondernam Dudok naar Amerika te halen voor een reeks colleges aan diverse universiteiten.86 In 1939 

nodigde toenmalig president van het AIA Charles D. Maginnis (1867-1955) Dudok uit als spreker op 

het Fifteenth International Congress of Architects, maar zijn drukke werkzaamheden waren voor Dudok re-

den niet op de uitnodiging in te gaan.87 Dat gold eveneens voor de gelijktijdige uitnodiging van de New 

Yorkse architect Charles Butler (1870-1953), president van de New Yorkse AIA-afdeling.88 Zowel 

Saarinen als Butler hadden een bezoek gebracht aan Hilversum en waren daar door Dudok ontvangen 

en rondgeleid. De Tweede Wereldoorlog legde vervolgens de activiteiten voor een reis naar de 

Verenigde Staten lange tijd stil, maar in 1947 uitte Butler nogmaals zijn wens dat Dudok naar Amerika 

zou komen.89 

Buffington sprak met diverse vertegenwoordigers van o.a. Harvard, Princeton en andere univer-

siteiten, alsmede met uitgevers en eventuele sponsors, over een mogelijke reis van Dudok naar Ameri-

ka.90 Dudok antwoordde Buffington dat hij graag naar Amerika zou gaan (‘I should be delighted to come to 

America’), maar maakte meteen duidelijk dat er belangrijke voorwaarden vanuit de Nederlandse over-

heid werden gesteld aan het maken van buitenlandse reizen: ‘the Dutch Government does not allow us to travel 

unless the financial side is settled in such a way that no currency is leaving the country’.91 Alle kosten moesten dus 

door Amerika, dat wil zeggen Amerikaanse instellingen of sponsors, worden betaald. Deze voorwaarde 

werd een belangrijke reden waarom het hierna nog enkele jaren duurde voordat de reis daadwerkelijk 

van de grond kwam. 

                                                      
85 Buffington had in augustus 1930 Hilversum bezocht en was daar enkele uren door Dudok rondgeleid. Het bezoek had grote indruk op 

hem gemaakt en hem ervan overtuigd dat Dudok een van de grootste moderne architecten was. Buffington: ‘These hours with you have left a 
lasting conviction that your place as one of the greatest Architects of modern times is secure’. Corr. 9-3-1949 (56). Vanaf 1949 tot aan Dudoks overlijden in 
1974 correspondeerden beide architecten geregeld met elkaar. 

86 Saarinen: ‘I am anxious to have you for a lecture tour of the various universities in the States. I have written about the matter to the Chairman of the Ameri-
can Institute of Architects Committee on Education, Dean William Emerson in Boston. I certainly hope something can be arranged along this line’. Corr. 22-9-
1936 (20). Saarinen meldde in 1939 dat hij daarin niet succesvol was gebleken. Corr. 9-8-1939 (43). 

87 Corr. 27-3-1939 (38) en Corr. 8-5-1939 (40). Dudok wees eind dertiger jaren ook andere opdrachten af vanwege zijn drukke werk-
zaamheden zoals in mei 1938 een opdracht voor herziening van het Plan van Uitbreiding van de gemeente Naarden, zie Van Bergeijk, Willem 
Marinus Dudok, 81 (noot 45). 

88 Corr. 7-3-1939 (37) en Corr. 7-4-1939 (39). Butler opperde dat Dudok als hij toch naar Amerika kwam voor het 15th Congres hij daar-
naast dan ook lezingen zou kunnen houden bij diverse universiteiten. 

89 Butler: ‘I only wish you were coming to America as we should all enjoy seeing you and showing you our work […]’, Corr. 8-10-1947 (48). 
90 Corr. 23-3-1949 (58). 
91 Corr. 2-4-1949 (59). Dudok refereerde daarmee aan de beperking van deviezenuitvoer (Deviezenbesluit 1945) welke na de Tweede We-

reldoorlog was ingesteld. 
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Buffington was gedurende meer dan een jaar druk om de reis van de grond te krijgen. Via een 

uitgebreide correspondentie hield hij Dudok op de hoogte van de stand van zaken, en uit zijn brieven 

blijkt dat hij op meerdere fronten ijzers in het vuur hield.92 Zo werkte hij aan de promotie van Dudoks 

werk bij diverse universiteiten en architectuurinstellingen en probeerde hij naast sponsorgelden ook 

ontwerpopdrachten los te krijgen.93 Mogelijk vanwege de voorbereidende werkzaamheden die Buffing-

ton had ondernomen om Dudok naar Amerika te halen, kreeg Dudok van verschillende kanten op-

nieuw uitnodigingen om lezingen in Amerika te geven. In juni 1950 vroeg Thomas W. Mackesey 

(1909-1976), assistent decaan van de architectuurafdeling van Cornell University in Ithaca, N.Y., Dudok 

voor een vijfweekse benoeming als ‘Visiting Critic of Design’ voor het academische jaar 1950-1951.94 In 

november 1951 werd Dudok een Honorary Corresponding Membership van het AIA toegekend, een erelid-

maatschap voor zich onderscheidende architecten van buiten de Verenigde Staten. De toenmalige se-

cretaris van het AIA, Clair W. Ditchy (1891-1967) nodigde Dudok daarbij uit tot het in ontvangst ko-

men nemen van het bijbehorende certificaat tijdens de jaarlijkse vergadering van het instituut in juni 

1952.95 Drukke werkzaamheden, beperking van deviezenuitvoer en de internationale situatie waren 

voor Dudok redenen om niet op deze uitnodigingen in te gaan.96 Dudoks ambivalente houding tegen-

over een reis naar Amerika blijkt uit een brief die hij in april 1950 schreef aan zijn vriend de architect 

Hendrik Wijdeveld (1885-1987), die op dat moment in Amerika verbleef voor een gastdocentschap aan 

North Carolina State University in Raleigh: 

 

‘Maar als ik Amerika nog eens wil zien voor mijn dood wordt het nu langzamerhand tijd, en 

ik heb mij tegenover een paar Amerikaanse collega’s bereid verklaard een voordrachtenreis te ko-

men maken, mits mijn vrouw mij vergezellen kan. Zij zullen dat dus moeten opbrengen, want ik 

mag hier geen geld voor zo’n reis besteden. Ik wacht maar kalm af; de hele zaak interesseert mij, 

eerlijk gezegd, niet zo heel erg maar ik zou het toch wel prettig vinden sommige dingen met eigen 

ogen te zien’.97  

 

Het lijkt er op dat begin 1952 het AIA de organisatie van Dudoks reis van Buffington overnam. 

Op 31 januari van dat jaar zocht Ralph Walker (1889-1973), voorzitter van het AIA Committee on Inter-

national Relationships, Dudok in Hilversum op om een en ander te bespreken en in mei 1952 stuurde hij 

een voorlopig reisprogramma voor het daaropvolgende najaar.98 Dudok vond echter de voorberedings-

tijd te kort en stelde een periode tussen maart en juni 1953 voor.99 Ook de financiële kant was nog niet 

                                                      
92 Corr. 19-4-1949 (60), Corr. 26-4-1949 (61), Corr. 2-7-1949 (64), Corr. 14-10-1949 (66), Corr. 5-2-1950 (69) en Corr. 22-5-1950 (74). 
93 In een terugblik spreekt Buffington van ‘correspondence with some forty schools of architecture and individual architects as Saarinen, Neutra, Mies van 

der Rohe and others’; Corr. 7-9-1953 (131).  
94 Corr. 6-6-1950 (76). 
95 Corr. 15-11-1951 (79). 
96 Corr. 15-7-1950 (77); Corr. 15-11-1951 (79). Dudok wilde in 1950 geen reis maken, want ‘in the mean time the international situation has be-

come rather alarming: for the moment I should not care to leave my home’. Mogelijk doelde Dudok hiermee op de in juni 1950 uitgebroken Koreaanse 
burgeroorlog, waardoor de verhoudingen tussen het Westen en de communistische Sovjet-Unie op scherp kwamen te staan. Zie hiervoor ook 
Ibelings, Americanism, 10-15. 

97 Brief Dudok aan Wijdeveld, dd. 18 april 1950; HNI, WIJD57-58.  
98 Corr. 14-1-1952 (86); Corr. 24-1-1952 (90); Corr. 20-5-1952 (91). Dit programma bestond uit colleges bij dertig universiteiten door de 

gehele Verenigde Staten, van Cambridge en Atlanta in het oosten tot Los Angeles en Seattle in het westen. 
99 Corr. 7-6-1952 (93). Zijn antwoord klinkt enigszins verbolgen, wanneer hij een aantal redenen noemt waarom hij dat jaar niet meer 

naar de Verenigde Staten kan reizen. “You may remember that I told you what a serious preparation such a visit requires: putting my conception of modern 
architecture into words and especially in a foreign language takes quite a lot of time. Besides I want a series of lantern-slides of my work as illustrations and I shall 
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helemaal naar tevredenheid van Dudok geregeld. Volgens hem waren de voorgestelde honoraria on-

voldoende om zijn reiskosten te dekken en ‘though this is not essential for me, the idea is not attractive’.100 De 

maanden daarop zal het AIA bezig zijn geweest met het tegemoetkomen aan Dudoks wensen en de 

verdere organisatie van Dudoks tour want op 23 december 1952 stuurde Edmund R. Purves (1897-

1964), executive director van het AIA, Dudok informatie over een mogelijke collegereeks die vroeg in 

1953 zou moeten plaatsvinden.101 Purves ging uitgebreid in op de honoraria en sponsorgelden die kon-

den worden verkregen en die voldoende zouden moeten zijn om alle kosten te dekken. Dudok hoefde 

alleen nog maar aan te geven op welke data hij beschikbaar zou zijn, zodat definitieve afspraken kon-

den worden gemaakt. Purves stuurde een kopie van zijn brief naar een aantal betrokkenen, onder wie 

Ralph Buffington, die direct aan Purves liet weten welke personen eerder fondsen hadden toegezegd 

(waarbij hij terugging tot 1949!). Buffington kwam daarmee op een extra bijdrage van 1500 dollar (bo-

venop de 2500 dollar die de honoraria volgens Purves zouden opleveren).102 Die extra bijdrage zou 

nodig kunnen zijn zodat Dudoks vrouw hem zou kunnen vergezellen en zij hun zoon op Curaçao 

zouden kunnen bezoeken. ‘I feel that we can not do less for a man of Mr. Dudok’s genius’, aldus Buffington.103 

Overigens besloten Dudok en zijn vrouw later dat Dudok de reis alleen zou maken. Ook was er toen 

geen sprake meer van een bezoek aan Curaçao.104 Opnieuw echter gaf Dudok aan de tour te willen 

uitstellen vanwege zijn drukke praktijk op dat moment.105 Ditmaal werd Dudok echter meer concreet: 

het uitstel zou gelden tot september en dan zou hij ongeveer drie maanden kunnen blijven. Over de 

financiële kant was hij tevreden: hij was er vrij zeker van dat de beschikbare gelden, inclusief de toe-

voeging door Buffington, voldoende waren om de kosten van de reis te dekken. De kosten van de dia’s 

zou Dudok zelf voor zijn rekening nemen. En hij had er geen bezwaar tegen ‘to spend for this purpose the 

yearly amount allowed to citizens of this country for vacation trips abroad’.106 

Na deze ‘doorbraak’ gingen de ontwikkelingen snel. De correspondentie hieropvolgend met het 

AIA verliep voornamelijk via Walter A. Taylor, hoofd van de afdeling Education and Research, die ver-

antwoordelijk was voor de definitieve invulling en planning van Dudoks tour, en betrof vooral de or-

ganisatie van de reis, het onderwerp van Dudoks lezingen, gegevens voor een persbericht en het reis-

programma. In februari 1953 reserveerde Dudok zijn overtocht op de MS Noordam van de Holland 

America Line, met vertrek vanuit Rotterdam op 19 september en aankomst in New York op 28 septem-

                                                                                                                                                                 
have to give special and personal indications to the photographers. All this means a personal effort, which I can hardly combine with my busy practice, at least not at 
short notice”, was zijn eerste reactie. Hij stelde dan ook voor zijn bezoek tot het volgende voorjaar uit te stellen, hij zou het bezoek dan kunnen 
combineren met een reis door Zuid-Amerika waarvoor hij was uitgenodigd. Deze reis was later van de baan. 

100 Corr. 7-6-1952 (93). In de brief van Walker werden geen honoraria genoemd, maar in het Dudokarchief bevindt zich een overzicht 
met daarop weergegeven een lijst met een groot aantal universiteiten en waarbij per universiteit is aangetekend of en wanneer Dudok voor 
een lezing kan worden ontvangen, met tevens een kolom met honoraria. Aan het overzicht is een klein berichtje vastgeniet met de tekst “In 
arranging Dudok’s itinerery [sic], it should be remembered that the following schools have evinced interest without giving any further particulars”, met daarachter de 
namen van een aantal universiteiten, en gedateerd 8 januari 1952. Hoewel niet met zekerheid te zeggen is het waarschijnlijk dat dit overzicht 
tijdens het bezoek van Ralph Walker aan Dudok in januari 1952 is besproken. Met rood potlood zijn op het overzicht in Dudoks handschrift 
de universiteiten die zich hebben aangemeld genummerd en deze nummering is eveneens in rood potlood aangebracht op een landkaartje van 
de Verenigde Staten waarop de architectuuropleidingen zijn weergegeven. Dit landkaartje bevindt zich eveneens in het Dudokarchief. HNI, 
DUDO240M.154. 

101 Corr. 23-12-1952 (100). 
102 Corr. 27-12-1952 (101). 
103 Ibid. 
104 Corr. 8-7-1953 (112). 
105 Corr. 6-1-1953 (102). Een andere reden die Dudok in zijn brief noemde was de voorbereidingstijd die hij nodig had voor het maken 

van de dia’s, en waarvoor het weer goed moest zijn ‘knowing the high standards of picture reproduction in your country’. 
106 Ibid. 
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ber (afb. 13).107 In juli stuurde Taylor Dudok op diens verzoek een verklaring van het AIA dat alle reis- 

en verblijfkosten door het AIA zouden worden voldaan.108 De verklaring diende voor het Amerikaanse 

consulaat om een paspoort en visum te verkrijgen.109 Nadat de Burgemeester van Hilversum goedkeu-

ring had gegeven aan Dudoks verlofaanvraag voor de periode van half september tot half januari, 

stemde Dudok op 24 augustus in met het door Taylor voorgestelde reisprogramma.110 En op 25 augus-

tus 1953 kon Dudok eindelijk aan Buffington melden: ‘I have the great pleasure of informing you that our 

dreams of my American visit will soon become a reality’.111 

 
 
 
 
 
 

 
Afb. 13. Passagestaat M.S. Noordam 19-9-1953, van Rotterdam (detail). Regel 6 laat zien dat Dudok zich aan boord 
bevond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
107 Corr. 23-2-1953 (106). 
108 Corr. 15-7-1953 (113). In feite betrof het een kopie van de brief van Purves van 23 december 1952 waarin op de honoraria en spon-

sorgelden was ingegaan. 
109 Corr. 8-7-1953 (112). 
110 Correspondentie tussen Dudok en B&W van Hilversum, dd. 7 augustus 1953 en 17 augustus 1953, Streekarchief Gooi- en Vecht-

streek, personeelsdossier Dudok, SAGV160, inv.nr. 903. Corr. 24-8-1953 (126). 
111 Corr. 25-8-1953 (128). 
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2.2 Reizen in Amerika 

De overtocht vanuit Rotterdam met de Noordam naar New York duurde tien dagen; met een dag 

vertraging kwam de boot op dinsdag 29 september vroeg in de ochtend in New York aan. Het officiële 

reisschema dat door het AIA was opgesteld eindigde op 11 december waar Dudok in Boston zijn laat-

ste lezing zou geven. Het AIA had, in veel gevallen in samenwerking met de desbetreffende universi-

teit, de hele reis georganiseerd, de overnachtingen en tickets geregeld alsmede de vergoedingen die 

Dudok voor zijn lezingen zou krijgen. Aan het eind van het officiële programma werd de tour nog 

uitgebreid met een lezing op 14 december aan Yale University in New Haven en met een tweede lezing 

aan de Columbia University in New York City op 15 december. Deze lezingen en het extra verblijf wer-

den georganiseerd door professor James Marshall Miller (1904-1990) van de Universiteit van Colum-

bia.112 Op 17 december vond Dudoks laatste activiteit van zijn reis plaats. Douglas Haskell, redacteur 

van het tijdschrift Architectural Forum, had nog enkele ontmoetingen met architecten geregeld en hield 

’s avonds een afscheidsreceptie ter ere van Dudok.113 De volgende dag, 18 december 1953, vertrok 

Dudok om 14.00u van Idlewild Airport (nu JFK) met vlucht KL602 uit New York naar Amsterdam.114 

Het uiteindelijke reisschema is opgenomen in bijlage 4. De reis voorzag in een bezoek aan 37 

universiteiten en AIA-chapters in het oosten en midden-westen van de Verenigde Staten, waar hij veertig 

maal een voordracht zou houden.115 Op een landkaart van de Verenigde Staten is de reis door Dudok 

ingetekend (afb. 14).116 Naast de officiële lezingen die door het AIA in het reisschema waren opgeno-

men, omvatte de reis nog zeer veel informele bijeenkomsten waarbij Dudok vaak delen van zijn lezin-

gen voordroeg of in discussie ging met studenten. Ook vonden veelvuldig recepties en diners ter ere 

van Dudok plaats en natuurlijk waren er nog de bezichtigingen van gebouwen, woningen, villawijken 

en steden. Zo had Dudok al enkele uren na aankomst in New York een informele lunch in het gebouw 

van de New Yorkse afdeling van het AIA waarbij zowel architecten als uitgevers van architectuurtijd-

schriften aanwezig waren, gevolgd door een aparte bijeenkomst met de pers.117 Hierna volgde een 

rondrit door New York en omgeving die hem een eerste indruk van de stad gaf:  

 

‘Ik werd welkom geheten en heb toen teruggespeecht en daarna nog heel lang allerlei vragen 

over town-planning beantwoord; ik geloof dat ik goed bij stem was. Daarna gingen we naar een 

                                                      
112 Corr. 1-12-1953 (168). Miller was geen onbekende van Dudok. Zij hadden elkaar al in juli 1951 in Nederland ontmoet. Miller, sinds 

1941 professor aan de Columbia Universiteit in New York City, was een groot voorstander van Europese stedenbouw en bezocht Europa (en 
Nederland) regelmatig met studenten, architecten en stedenbouwkundigen. Ook na 1953 bezocht Miller Dudok nog en correspondeerden zij 
met elkaar. Meer over James Marshall Miller als pleitbezorger van Europese stedenbouw in de Verenigde Staten, zie website Transatlantic 
Perspectives over James Marshall Miller, <http://www.transatlanticperspectives.org> (geraadpleegd 11 augustus 2017). 

113 Corr. 11-12-1953 (181). 
114 Corr. 7-1-1954 (189). 
115 Dit leidde tot een vraag van gedelegeerde Little van de University of Oregon tijdens de 39th Annual Convention of the Association of Collegiate 

Schools of Architecture gehouden op 13-14 juni 1953 in Seattle waarom Dudok ook niet het westelijk deel van het land bezocht:: ‘Mr. Chairman, I 
would like to raise a point which I believe might be of particular interest to those who are a little farther away from the headquarters at Washington, D.C. and from 
the east coast. (…) when it was stated that Mr. Dudok was coming from Holland I think you should know the original schedule has been substantially changed to a 
point where the eastern schools are the only ones who are now going to participate in Mr. Dudok’s itinerary. I think that is an error that should be corrected, probably 
officially’. De voorzitter liet het antwoord over aan Walter Taylor, die de conventie de volgende dag bezocht: ‘I don’t think it was restricted east of 
the Mississippi, and I simply ask you gentlemen to put yourselves in my spot, requests from all over the map for the appearance of this gentleman. He decided that he 
could not take as intensive a schedule as planned in the short time that he was going to be in this country. It was decided if this is all the time he has, this is as far as 
he can go, and I will take the blame for the schedule planned. This is the way it is being a staff operator - you're damned if you do and damned if you don’t’. “Pro-
ceedings of the 39th Annual Convention”, 9 resp. 39. 

116 De landkaart bevindt zich in het Dudokarchief, HNI, DUDO240M.155C. 
117 Brief I. 
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Afb. 14. Plattegrond van de Verenigde Staten (104 x 67 cm), met aantekeningen van Dudok, najaar 1953. Op 
de kaart heeft Dudok de datums van de lezingen bij de verschillende plaatsen aangegeven, en de plaatsen 
door getekende lijnen met elkaar verbonden. 
 
 

 

 
 

Afb. 15. Detail van het vervoersschema van Dudoks reis, opgesteld door het AIA.  
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andere kamer, om met nog andere vertegenwoordigers van de architectonische pers te praten. En 

heb toen nog lang over allerlei problemen van gedachten gewisseld. Het viel me zo nu en dan erg 

mee en ik kreeg veel complimenten over mijn duidelijke formulering. Na die uitvoerige inlichtin-

gen en besprekingen met de uitgevers kwam een der architecten me afhalen om een enorme tocht 

door en rondom New York te gaan maken’.118 

 

De lezingentour moet behoorlijk vermoeiend zijn geweest voor de bijna zeventigjarige Dudok. 

De reis duurde in totaal negentig dagen: tien dagen op de boot en tachtig dagen in de Verenigde Staten. 

Gedurende de tachtig dagen in Amerika stapte Dudok meer dan twintig maal in een trein, drie maal 

overnachtte hij in een nachttrein en zestien maal reisde hij per vliegtuig (afb. 15). Daarnaast reisde hij 

nog enkele malen per (Greyhound)bus of per auto (met chauffeur).  

Zijn gastheren deden er alles aan om Dudok het reizen zo makkelijk mogelijk te maken. Vrijwel 

altijd stond er een ontvangstcomité klaar bestaande uit een of meerdere professoren, studenten of ar-

chitecten om Dudok van het station of vliegveld af te halen. Toen Dudok in Atlanta van het vliegtuig 

uit Gainesville op de trein naar Auburn moest overstappen en met zijn bagage van het vliegveld naar 

het twintig kilometer verder gelegen treinstation moest reizen, had de Nederlandse consul er voor ge-

zorgd dat iemand klaarstond om hem te brengen: 

 

‘Ik dus weer de lucht in, met twee tussenlandingen naar Atlanta terug. Daar had ik twee uur 

tijd om per trein verder te gaan naar Auburn en daar zag ik wel tegen op: het vliegveld is zeker 

twintig kilometer van de stad verwijderd en dan met al die bagage naar een mij totaal vreemd sta-

tion. Maar geen nood: de Nederlandsche consul had me in St. Augustine opgebeld en die had er 

via onze ambassade te Washington voor gezorgd dat de dean van Georgia […] mij zou coachen en 

jawel, daar stonden ze weer met hun drieën, hij met twee andere proffen, met wie ik nogal veel ge-

converseerd had, om mij op het vliegveld in ontvangst te nemen. Ik was er een beetje verlegen on-

der, want dat zijn toch eigenlijk maar kruiersdiensten, en ik wilde hun dus met alle geweld een di-

nertje aanbieden, maar daar wilden ze niet van weten. Wij hebben gezellig gegeten in een restau-

rant dicht bij het station en ik had de nota al betaald, maar de dean stopte mij hun aandeel van het 

maal weer in de zak van mijn jasje’.119  

 

Een der docenten die Dudok in Atlanta had ontmoet, had geregeld dat Dudok niet met de geplande 

Greyhound-bus van Jacksonville naar St. Augustine hoefde te reizen (zo’n zeventig minuten), maar had 

een vroegere leerling gebeld die Dudok met de auto naar het hotel zou brengen.120 Niet alles verliep 

altijd van een leien dakje. Toen Dudok op maandagochtend 26 oktober met de nachttrein uit Auburn 

in New Orleans aankwam, was er niemand om hem af te halen, tot woede van Dudok:  

 

                                                      
118 Ibid. 
119 Brief VI. 
120 Brief V. Dudok: ‘Ik zou vandaar [Jacksonville] per Grey Hound-bus naar St. Augustine zijn gegaan, maar een der docenten had maar 

even een van zijn vroegere leerlingen opgebeld, die in Jacksonville werkt als architect, een jongen Pearson, om mij met zijn auto in plaats van 
zo’n bus naar mijn bestemming te brengen. En ja, daar stonden ze: Pearson met z’n verloofde en z’n moeder, om mij met een slee van een 
Buick hierheen te brengen: een grote afstand toch nog, al rijd je met een snelheid van over de honderd kilometer’. 
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‘’s Morgens omstreeks acht uur, een beetje katterig, in het grote station van New Orleans. 

Het motregende, voor het eerst. Allemaal schreeuwende chauffeurs, maar ….. ook voor het eerst, 

niemand om me af te halen! Daar sta je dan met je bagage! Ik woedend. Taxi. Naar Tulane Univer-

sity. Aankomst in het administratiegebouw. Bagage de statige trappen opgesleept, geholpen door 

chauffeur. Grote kamer, heer achter schrijfbureau, verderop secretaresse achter typetafel. Ik m’n 

ontstemming te kennen gegeven: Ik ben geen handelsreiziger, die wat komt verkopen, maar ik ben 

iemand die uitgenodigd is om hier een lezing te komen houden….. Meneer dat móét een misver-

stand zijn, ik zal dadelijk de architectuur-afdeling opbellen. Een Prof komt aangehold, maakt zijn 

verontschuldigingen, die ik, langzaam afkoelende, aanvaard’.121 

 

Een geplande vlucht van Lubbock naar Austin ging vanwege het mistige weer niet door.122 In 

plaats daarvan nam Dudok een nachttrein en werd hij om kwart voor vier ’s nachts in de plaats Temple 

afgehaald om per auto naar het circa honderd kilometer verder gelegen Austin gebracht te worden:  

 

‘Het resultaat was dat ik een nachttreinreis maakte. Tempel, waar ik ’s nacht om 3.45 aan-

kwam, en waar Harris mij, n.b. met z’n vrouw, per auto kwam afhalen. […] Een tocht door de 

duisternis, aardige mensen weer, vooral Harris. Z’n vrouw ontpopte zich als een beetje eigenwijze 

tante, tien jaar ouder dan de zachtaardige Harris, en het is een vreemde sensatie op een reis, mid-

den in de nacht, zo’n beetje te zitten bekvechten met een wildvreemde tante’.123 

 

Het reizen ging echter over het algemeen vlot en ook de vliegreizen, die indertijd nog geregeld met veel 

tussenstops gepaard gingen, leverden geen problemen op, maar zorgden juist voor enige rust.124 Du-

doks eerste treinreis in de Verenigde Staten, van New York naar Philadelphia, had plaatsgevonden in 

een luxe eersteklas Pullman-wagon en was in goede aarde gevallen.125 Maar enkele weken later had hij 

een geheel andere ervaring tijdens zijn twee uur durende treinreis van Atlanta naar Auburn: 

 

‘Dit is de rottigste treinreis, die ik tot nogtoe in de U.S.A. heb gemaakt, en het beloofde 

toch zo goed te worden, want weer dezelfde prachtige ruime rijtuigen als overal […]. Maar zo’n 

boemel als dat was, daar heb je geen idee van. We begonnen met een kwartier te laat vertrekken en 

dan was het precies of de Westinghouse-rem niet goed werkte, want bij elke halte werden we on-

der luid geknal door elkaar geschud. Blijkbaar was dat op dit lijntje de natuurlijkste zaak van de we-

reld, want m’n Amerikaanse medereizigers ondergingen dit alles, alsof ze niets merkten’.126 

 

 

 

                                                      
121 Brief VII.  
122 Brief VIII. 
123 Ibid. Architect en professor Harwell Hamilton Harris (1903-1990) doceerde aan de Universiteit van Texas waar hij van 1952 tot 1955 

hoofd van de School of Architecture was.  
124 Bijvoorbeeld in brief VII schrijft Dudok over zijn vlucht van New Orleans naar Dallas: ‘Een enige vliegtocht, want ik had een echt 

boemelvliegtuig, dat een massa tussenlandingen maakte, maar dat vind ik wel aardig. Een lekkere lunch aan boord, en een beetje rust […].’ 
125 Brief II. Dudok: ‘Iedereen zat in een luie armstoel, die tevens draaistoel is, zodat je alle kanten uit kunt zien. Het zijn gewoon twee rij-

en clubfauteuils, langs de doorgaande ramen van de coupé. De conducteurs, meestal negers, plaatsen je bagage direct in afzonderlijke ruimten 
en zetten je spullen ook weer op het perron bij aankomst, dus prima service: ze poetsen je schoenen ook nog!’  

126 Brief VI. Een Westinghouse-rem is een rond 1870 uitgevonden remsysteem waarmee het treinreizen een stuk veiliger werd. 
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Het AIA had ook een tweetal korte rustpauzes ingelast. Deze waren vooral ingegeven door het 

feit dat gedurende deze dagen de universiteiten gesloten waren. Van 17 tot en met 21 oktober verbleef 

Dudok in Hotel Monson te St. Augustine, een oud Spaans vestingstadje aan de kust in Florida. Erg te 

spreken over het stadje en het hotel was hij niet (‘Het is een vrij oude, hier en daar wat haveloze tent, 

die erg geflatteerd werd afgebeeld’, afb. 16), en na alle drukte kreeg Dudok er een verloren gevoel:  

 

‘Ik ben hier nu op m’n eentje en nu voel ik wat dat betekent: geen vervoermiddel, geen men-

sen die je de vervoermoeilijkheden uit handen nemen! Ik voelde me bepaald wat eenzaam en verla-

ten […] Ik loop hier maar zo’n beetje rond […] In zulke omstandigheden is de bioscoop een uit-

komst en daar ben ik dan ook al tweemaal heen geweest’.127  

 

Uiteindelijk vond Dudok de rustperiode toch wel aangenaam: ‘De paar dagen in de eenzaamheid in St. 

Augustine gingen toch gauw voorbij. Ze waren bedoeld als een rustperiode en inderdaad als zodanig 

was dat verblijf daar toch wel aardig’.128 Gedurende Thanksgiving-holiday, van 25 tot 29 november, was 

Dudok te gast bij Frank Lloyd Wright op diens winterverblijf Taliesin West, nabij Phoenix, Arizona. 

Volgens Dudoks aantekeningen verliet hij Chicago in grauwe lucht en was er in Phoenix een stralend 

blauwe hemel.129 Wright had gezorgd voor een bijzonder uitstapje. Getuige de landkaart waarop Du-

dok zijn reis heeft ingetekend, maakte hij op 27 november een tocht naar de Grand Canyon (afb. 17). 

Gezien de afstand van ruim 700 kilometer heen en terug zal dit uitstapje vermoedelijk (deels) per vlieg-

tuig(je) zijn gegaan.130 In paragraaf 2.3 zal nader op de ontmoeting en de relatie tussen Dudok en 

Wright worden ingegaan. 

Dudok logeerde tijdens zijn reis in meer en minder luxe hotels, in clubs en bij mensen thuis. Uit 

zijn brieven blijkt dat hij een goed inkijkje kreeg in the american way of life, waarin van tegenstellingen 

sprake was en waarin het dagelijks leven beïnvloed werd door techniek. Over de studenten met wie hij 

in Raleigh had gediscussieerd merkte hij op: ‘Die jongens zien er uit als zigeuners, sommigen heel keu-

rig, anderen met open shirts, daar let hier absoluut niemand op’.131 Hij kwam in aanraking met de juke-

box: ‘een soort draaitoestelletje, met de namen van allerlei schlagers […] Ieder die zin heeft, zoekt z’n 

lievelingsmelodie uit, gooit een nickel in een gleuf en dan begint er ergens dat lied vandaan te komen. 

Niemand trekt zich daar iets van aan, behalve de belanghebbende, en zo zit je vrijwel altijd in een soort 

lawaai. Ik moet er inwendig wel om lachen’.132 Meerdere keren kwam in zijn brieven terug dat er overal 

veel lawaai en drukte was: ‘Ze erkennen hier in het algemeen niet, dat “Ruhe Vornehm ist” of hebben 

daar althans lak aan’.133 

                                                      
127 Brief V. 
128 Brief VI.  
129 Handgeschreven vel. De Telegraaf meldde na Dudoks terugkeer in Nederland dat een sneeuwstorm woedde toen Dudok uit Chicago 

vertrok voor een zes uur durende vlucht naar Phoenix, waar een tropisch klimaat heerste. Toen Dudok vier dagen later weer was terugge-
keerd in Chicago, had hij, volgens het krantenbericht, alleen een ‘lichte griep’ opgelopen; De Telegraaf 24-12-1953. 

130 Zoals Dudok de route op de kaart heeft ingetekend, ging deze slechts deels over rode wegen, en mede gegeven de afstand zal het uit-
stapje deels per vliegtuig hebben plaatsgevonden. In Dudoks aantekeningen wordt voor zijn ontmoeting met Wright verwezen naar ‘brief elf’, 
die helaas verloren is gegaan; Handgeschreven vel. 

131 Brief IV. 
132 Brief IV. 
133 Brief VIII. 
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Afb. 16. Ongebruikte ansichtkaart van Hotel Monson, Saint Augustine, Florida. Dudok verbleef hier van  
17 oktober 1953 tot 21 oktober 1953. De achterzijde vermeldt: ‘Delightfully located on Matanzas Bay, over-
looking the Atlantic. Newest and most modern hotel in Saint Augustine. Fire sprinkler system  
throughout. Excellent golf, bathing, fishing, boating and other sport’. Dudok over het hotel: ‘Het is  
een vrij oude, hier en daar wat haveloze tent, die erg geflatteerd werd afgebeeld’ (Brief V). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 17. Detail afb. 14. Aantekening van  
mogelijk uitstapje naar de Grand Canyon  
gedurende Dudoks verblijf op Taliesin West. 
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Voor het meest luxueuze hotel had Ralph Buffington in Houston gezorgd. Dudok logeerde daar in het 

Shamrock hotel, geopend in 1949 en het grootste hotel dat in de 1940-er jaren in de Verenigde Staten 

was gebouwd (afb. 18). Dudok maakte een uitgebreide beschrijving voor zijn vrouw: 

 

‘Laat ik maar beginnen met mijn kamer, waar ik nu zit te schrijven aan een bureau, dat ontstaat als 

ik een der laden van een mooi kastje uitschuif […] Raam het prachtigste aluminium schuifraam, 

muskietafsluiting. Alle contacten gloeien flauwtjes, zodat als je ’s avonds in je kamer komt, je ze al-

tijd kunt vinden. In een der wanden zes knoppen: radio zes stations, prachtig afgestemd. Dikste 

tapijten op de vloer. Airconditioning die ik zelf aan en af kan zetten. Badkamer zoals ik er nooit 

een zag, prachtig massief porcelein. Kleedkamertje: licht als deur open gaat. Maar nu het hotel. Als 

je door een zee van glasdeuren binnenkomt, een eindeloze hall of lobby, indirect verlicht uit fan-

tastisch, overladen, plafond. Divans waar je in leren kussen wegzakt […] Bedienden in livrei 

zwermen er rond. Gasten, mannen en vrouwen, weelderig gekleed, maar dan ook weer knapen in 

shirt, zwermen en zoemen ook rond […] Roze gelakte deuren van die liftbatterijen in zeegroene 

wanden […] Daar gaan gangen doorheen [door het hotel] ter breedte van straten, met aan beide 

zijden alles wat je bij mogelijkheid bedenken kunt aan luxe. Natuurlijk in de eerste plaats aan 

vrouwenkleren en bontjassen en parfum en kapperszaken en juwelierszaken en speelgoedzaken en 

drugstores en eetzaken en kunstzaken en boekwinkels’.134 

 
 

 
 
Afb. 18. Houston, The Shamrock Hotel, 1946-49 (afgebroken 1987), Wyatt C. Hedrick. Dudok lo-
geerde hier van 29 oktober 1953 tot en met 2 november 1953. 

 
Dudok bleef de luxe en rijkdom die hem werden getoond, in al zijn brieven relativeren. Bij zijn 

opsomming van alle luxe in het Shamrock hotel, plaatste hij de opmerking: ‘Ik geloof niet dat het me 

gelukkiger maakt’ en tevens schreef hij er achter aan: ‘Hoe gauw zou het mij vervelen als ik zelf zo’n 

levensstandaard bereikt zou hebben en hoe machteloos is geld om een mens gelukkig te maken’.135 Al 

vóór dat hij in het Shamrock logeerde, was hij enigszins oververzadigd geraakt van alle luxe-etentjes, 

                                                      
134 Brief VII. 
135 Brief VII. 
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zodat hij eens verzuchtte: ‘Eindelijk ben ik alleen in mijn vorstelijke vertrekken. Ik diner óók als een 

vorst, nl. als één die blaisé is van alles, en die, terwijl hij alles krijgen kan, zich hautain vergenoegt met 

..… een stuk meloen en een kopje koffie’.136 Al met al moet de reis een geweldige indruk op Dudok 

hebben gemaakt, zoals uit één van zijn laatste handgeschreven aantekeningen valt af te leiden: ‘Had een 

sprookjesachtig einde aan een fantastische reis door een land vol wonderen’.137  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     

Afb. 19. Dudok met een Amerikaanse studente tijdens bezoek aan de Verenigde Staten, 1953.  

                                                      
136 Brief VII. Dudok verbleef op dat moment in Dallas. 
137 Handgeschreven vel. 
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2.3 Persoonlijke ontmoetingen 

Het spreekt voor zich dat Dudok gedurende zijn lezingentour een groot aantal mensen ont-

moette, voornamelijk professoren, architecten en vele studenten (afb. 19). Uit de correspondentie van 

Dudok voor en tijdens zijn reis blijkt dat vanuit de universitaire- en architectuurwereld veel belang-

stelling bestond om met Dudok kennis te maken en ongetwijfeld zullen veel architecten en studenten 

hem na een lezing de hand hebben geschud of hebben gesproken. In Dudoks persoonlijke aantekenin-

gen worden enkele van deze mensen met naam en toenaam genoemd, al dan niet van toelichting of 

commentaar voorzien. Andere keren blijft het bij algemene aanduidingen als collega’s, directeur-

uitgevers of “een stelletje professoren”. Om enig inzicht te krijgen in de relaties die er bestonden, 

waardoor het mogelijk wordt om eventuele invloeden te duiden, is het interessant om na te gaan wie 

Dudok ontmoet heeft. Bijlage 5 bevat een compleet overzicht van de personen die Dudok in zijn per-

soonlijke aantekeningen bij naam noemde. Hieronder bevinden zich professoren, architecten en stu-

denten, maar ook oliemiljonairs, bankiers, chirurgen en ambassadeurs. Dat de lijst met bijna vijftig 

namen (bij lange na) niet compleet is, moge duidelijk zijn. Dudoks lezingen en de recepties werden 

door honderden personen bijgewoond. Een krantenbericht meldde zo’n 150 aanwezigen op de receptie 

ter ere van Dudok op 6 oktober in Washington, onder wie diplomaten (onder andere de Nederlandse 

ambassadeur J.H. van Roijen), architecten en ‘kunstminnenden’.138 Als gastvrouw trad op Mrs. Purves, 

de vrouw van AIA-voorzitter Edmund Purves, met wie Dudok meerdere malen had gecorrespondeerd. 

‘Een grote ontvangst’, aldus Dudok, ‘het was een eindeloos handjes schudden en praten’.139 Dudok 

was niet een man van de losse social talk. In Houston, waar Dudok eindelijk kennismaakte met Ralph 

Buffington die zoveel moeite voor zijn reis had ondernomen, werd Dudok door deze aan vele notabe-

len, oliemagnaten en leden van de ‘upper class’ voorgesteld. Op zondagmorgen 1 november nam Buf-

fington hem mee op visite bij een bankier en diens vrouw die er een echt feestje van hadden gemaakt, 

waar Dudok weinig plezier aan beleefde: ‘En maar voorstellen en kakelen […] Ik had er gauw genoeg 

van, want [wat] heb ik er aan om de beau monde van Houston te ontmoeten en met niemand enige 

interessante ogenblikken te kunnen beleven’.140 Dudok omschreef Ralph Buffington als een bijzonder 

gevoelige en aardige man ‘met een artistiek gezicht’ en ‘een aristocraat, de beste vrienden met de upper-

ten en multimiljonairs in Houston en in die kringen zeer gezien’.141 Buffington had ook voor een bij-

zonder eerbetoon in New Orleans gezorgd. Daar had hij zijn familie ingeschakeld om Dudok tot ere-

burger van die stad te maken en had zowel de Nederlandse consul in New Orleans (Hechtermans) als 

de Nederlandse ambassadeur in Washington (Van Roijen) over deze gebeurtenis ingelicht.142 De consul 

had Dudok een lunch aangeboden, waarna de burgemeester van New Orleans op het stadhuis de 

plechtigheid voltrok. Volgens Dudok was het ‘een echte Amerikaanse vertoning, natuurlijk met foto-

                                                      
138 Ruth Shumaker. “There’s a party side to the Octagon!” krant en datum onbekend. Bron: CDS. In het artikel wordt Dudok bestempeld 

als ‘The Frank Lloyd Wright of Holland’. 
139 Brief III. Edmund Purves zelf was op deze receptie niet aanwezig, vanwege een doktersafspraak. 
140 Brief VIII. 
141 Brief VII resp. Brief VIII. 
142 Corr. 23-10-1953 (143).  
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graaf, burgemeester en ik vriendelijk grijnzend naar elkaar kijken over de oorkonde gebogen, enfin je 

weet dat wel. Geweldige flauwe kul’.143  

Zoals steeds weer uit de vele correspondentie blijkt, ontving Dudok in Hilversum geregeld ar-

chitecten uit Amerika, die hij dan zelf rondleidde door Hilversum en (na 1931) het Raadhuis. Sommi-

gen werden bij Dudok thuis door hem en zijn vrouw ontvangen. In Amerika leidde dat tot hernieuwde 

kennismakingen. In New York werd Dudok door F.J. Woodbridge rondgeleid door het gebouw van de 

Verenigde Naties, een architect die aangaf twintig jaar eerder door hem te zijn rondgeleid in Hilver-

sum.144 Professor Jean Labatut, een van de grondleggers van de Princeton School of Architecture, was nog 

steeds enthousiast over het bezoek dat hij aan Hilversum en Dudok had gebracht.145 In Raleigh werd 

Dudok van het vliegveld opgehaald door professor W.L Baumgarten die Dudok zich na ruim vijfen-

twintig jaar kennelijk nog goed herinnerde.146 En in Lubbock kreeg Dudok een ‘allerhartelijkste’ ont-

vangst door professor Bradshaw en zijn vrouw, die in 1951 met J. Marshall Miller naar Den Haag en 

Hilversum waren gekomen en door Dudok waren rondgeleid.147  

Onder de professoren en decanen waren er die een belangrijke rol speelden in de opleiding van 

architecten in de Verenigde Staten. Henry L. Kamphoefner (1907-1990) was in 1948 het eerste hoofd 

van de North Carolina State College School of Design en haalde een groot aantal architecten van naam als 

gastdocent naar Raleigh onder wie Frank Lloyd Wright in mei 1950 waar meer dan 5000 mensen op 

afkwamen (afb. 20), Ludwig Mies van der Rohe (februari 1952), Walter Gropius (datum onbekend) en 

Louis Kahn (februari 1953).148  

 
 
 

Afb. 20. Henry Kamphoefner (r.) met  
Frank Lloyd Wright, 1950. 

  

                                                      
143 Brief VII. 
144 Brief II. 
145 Brief III. 
146 Brief IV. Dudok: ‘daar werd ik opgewacht door……. Baumgarten, die je je nog wel van het congres in 1927 herinnert, hij at toen met 

de Schmidts bij ons’. 
147 Brief VIII. 
148 Website <http://www.ncmodernist.org/wright-visit.htm> (geraadpleegd 13 november 2017). Zie ook Brook, Kamphoefner, 52. 
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Kamphoefner kende ook Wijdeveld, die van 1947 tot 1952 gastdocent aan de universiteit was en ‘dat 

gaf natuurlijk een zekere band’.149 In Raleigh maakte Dudok ook kennis met de latere AIA Gold Medal 

winnaar Richard Buckminster Fuller, die toen nog bij Dudok onbekend was: ‘een zekere Buckmeister 

[sic] Fuller maakt allerlei technische structuurdingen die hij ontleent aan zijn studie van de natuur, dat 

is om met weinig materiaal te construeren’.150 Op het lezingenschema dat Dudok van het AIA had 

ontvangen, had hij enkele eigen aantekeningen gemaakt. Op 24 november was hij te gast bij het Illinois 

Institute of Technology, en hier had Dudok de naam ‘Mies vd Rohe’ bijgeschreven.151 Ook zijn handge-

schreven aantekeningen bevatten de opmerking ‘Chicago. Mies van der Rohe’.152 Het is derhalve waar-

schijnlijk dat Dudok op zijn reis ook kennisgemaakt heeft met Mies van der Rohe.153  

Zoals gezegd hield Dudok niet van de oppervlakkige gesprekken die op recepties onvermijdelijk zijn. 

Het meeste plezier beleefde hij als er over cultuur gepraat kon worden, zoals op zaterdagavond 10 

oktober in Christiansburg bij de muzikale docent Wyss van het Virginia Polytechnic Institute die hem kleu-

ren foto’s van een reis naar Italië liet zien en volgens Dudok ‘een echt cultureel man’ was.154 Eens raak-

te hij in gesprek met een bankiersvrouw die muzikaal bleek ‘en dan heb je direct een aardig gesprek’, 

aldus Dudok.155 En op 17 oktober ontmoette hij in Atlanta het architectenechtpaar Richard en Molly 

Aeck (‘zij was een leerling van Wright’) met wie hij nog lang napraatte over zijn lezing. Volgens Dudok 

leverde zulke gesprekken hem aardige herinneringen op: ‘vluchtige ontmoetingen met dichterlijke men-

sen in een poëtische omgeving’.156 

Ontmoeting met Frank Lloyd Wright 

Beslist niet vluchtig zal Dudoks kennismaking met Frank Lloyd Wright zijn geweest. Omdat 

rond Thanksgiving de universiteiten gesloten waren, zocht het AIA naar een mogelijkheid waar Dudok 

deze korte rustpauze zou kunnen doorbrengen.157 Het was, volgens Edmund Purves, executive director 

van het AIA, een spontane ingeving die hem Frank Lloyd Wright (die op dat moment al ver in de tach-

tig was) deed aanschrijven met het verzoek om Dudok enkele dagen als gast te ontvangen.158 Wright 

had hiertegen geen bezwaar en antwoordde: ‘Quite all right. We want to see Dudok – extend our eager 

welcome’.159 Daarop werd geregeld dat Dudok van 25 november tot en met 28 november Wrights gast 

op Taliesin West zou zijn.160 Taliesin West was Frank Lloyd Wrights winterverblijf in Scottsdale (nabij   

                                                      
149 Brief IV. 
150 Brief IV. Buckminster Fuller kreeg de AIA Gold Medal in 1970 met als toelichting ‘a man responsible for the design of the strongest, lightest and 

most efficient means of enclosing space yet devised by men’; Wilson, AIA Gold Medal, 210. 
151 Origineel aanwezig in het Dudokarchief; HNI, DUDO240M.154. 
152 Handgeschreven vel. 
153 In ieder geval hebben beide architecten elkaar in 1957 ontmoet, toen zowel Dudok als Mies van der Rohe zitting hadden in de jury 

van de R.S. Reynolds Memorial Award; “The Awards Luncheon,” 178. 
154 Brief IV. 
155 Brief VIII. Vooral muziek was belangrijk voor Dudok en speelde ook een rol in zijn architectuur; Van Bergeijk, Componist van Architec-

tuur, 6. 
156 Brief V. 
157 Corr. 19-8-1953 (122). 
158 Purves: “Would it be convenient and would it meet with your pleasure were we able to arrange with Willem Marinus Dudok of Hilversum, Holland, who is 

coming to this country on a lecture tour, to go to Taliesin to see you? This suggestion is entirely spontaneous on our part, but it is a spontaneity stimulated by our belief 
that Dudok has long been one of your great admirers.” Brief Edmund R. Purves aan Frank Lloyd Wright, dd. 19-8-1953. Frank Lloyd Wright corre-
spondence, A142B10, Frank Lloyd Wright Foundation Archives (The Museum of Modern Art | Avery Architectural & Fine Arts Library, 
Columbia University, New York), hierna: FLWC. 

159 FLWC, A142C04. 
160 FLWC, A142E07. 
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Afb. 21-22. Scottsdale (Arizona), Taliesin West, 1937, Frank Lloyd Wright. Hoofdgebouw (l.) en  
zitkamer in 2017.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Afb. 23. Ontwerp H.C. Price Company Tower, 1952, Frank Lloyd Wright,  
overzichtstekening. Een van de latere ontwerpen van Wright.  
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Phoenix), Arizona. Het landgoed diende tevens als ontwerpstudio en als verlenging van de Frank Lloyd 

Wright School of Architecture, Wrights opleidingsschool in Spring Green, Wisconsin (genaamd Taliesin).161 

Om aan de strenge winters in Wisconsin te ontkomen week Wright in deze periode van het jaar uit 

naar het zuidwesten van de Verenigde Staten.162 Taliesin West was in 1937 ontworpen en in fasen ge-

bouwd door Frank Lloyd Wright en zijn studenten, als onderdeel van hun opleiding. Het landgoed, 

thans nog steeds in gebruik als opleidingsplaats van de Frank Lloyd Wright School of Architecture voor 

toekomstige architecten, bevindt zich midden in de woestijn en bestaat uit verschillende gebouwen 

(woning, studio, theater) die alle een toonbeeld vormen van Wrights organische architectuur (afb. 21-

22). 

Dudok was ongetwijfeld vereerd met de uitnodiging en in diverse brieven en uitingen naar de 

pers zei hij verheugd te zijn de “grand old man” te gaan ontmoeten.163 In feite waren de architecten 

twee tegengestelde karakters. Wright was een schrijver, extravert, altijd bezig met zijn imago, iemand 

die de media opzocht, een ‘starchitect’ avant la lettre.164 Dudok publiceerde weinig, en zei geregeld dat 

hij bouwen belangrijker vond dan praten. Volgens Dudok was het bouwwerk zijn taal, ‘de welspre-

kendste tolk van zijn gedachten’.165 In zijn proefschrift uit 1995 schetste Van Bergeijk Dudok als wei-

nig maatschappelijk geëngageerd en als iemand die in zekere zin de eenzaamheid opzocht.166  

Hoewel ze elkaar nooit hadden ontmoet, waren Dudok en Wright zeker op de hoogte van el-

kaars werk. In 1925 was in Nederland een speciaal aan Frank Lloyd Wright gewijd exemplaar van het 

architectuurtijdschrift Wendingen verschenen, maar al vanaf 1912 waren regelmatig artikelen over hem 

gepubliceerd.167 In 1932 had Dudok een boek met Frank Lloyd Wrights lezingen over kunst en archi-

tectuur toegestuurd gekregen van professor Morrison Fitch (Harvard School of Architecture) als be-

dankje voor zijn ontvangst in Hilversum.168 Over de invloed van Frank Lloyd Wright op Dudoks werk 

is met zekere regelmaat geschreven.169 Dudok zelf schreef in 1926 over de invloed die Wright op zijn 

werk zou hebben gehad:  

 

‘Dat moet men echter in ieder geval niet zo opvatten, dat ik mij bewust ben door zijn vor-

menspraak beïnvloed te zijn: het gaat nooit om de vorm maar om de geest. De Profeet die Wright 

is, brengt een ieder, die weet te verstaan, dichter bij de waarheid, en heeft ook bij mij het bewust-

zijn verdiept, dat architectuur de kunst van de ruimte, niet van het platte vlak is. Daarom heeft 

voor mij niet in de eerste plaats zijn wijze van detailleren betekenis, niet zijn geduchte overspan-

ningen, vlakke, overstekende, haast zwevende daken, echter veel meer zijn heldere, ruimtelijke 

vormgeving’.170  

 

                                                      
161 Lucas, Taliesin West, 1. 
162 Idem, 6. 
163 Corr. 15-9-1953 (133). 
164 Van Bergeijk, Amerikaanse dromen, 11-12. 
165 Magnée, Willem M. Dudok, 44.  
166 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 7-8. 
167 Van Bergeijk, “Frank Lloyd Wright,” 11-12, en Alofsin, “Frank Lloyd Wright,” 28. 
168 Corr. 30-4-1932 (17). 
169 Zie hiervoor onder andere Van der Woud, “Variaties op een thema,” 39, Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 43-45 en 120, Lang-

mead, Architectural excursions, 72-76 en De Rijk, “De nieuwe mensch,” 169. 
170 Dudok in Baukunst februari 1926, geciteerd in Magnée, Willem M. Dudok, 41. 
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In 1949 was Dudoks mening over het nieuwste werk van Frank Lloyd Wright enigszins veran-

derd. In een brief aan Wijdeveld, die als gastdocent in Amerika verbleef, schreef Dudok: ‘Eerlijk ge-

zegd vind ik dat F.L. Wright aan [publiciteit, lawaai, reclame] ten onder is gegaan. Dat was dertig, veer-

tig jaar geleden de dichterlijkste bouwmeester […]. Als ik zijn laatste bouwwerken zie […] dan erken ik 

daarin geen ander streven dan een zucht ,,pour épater le bourgeois”’ (afb. 23).171 Tegen de tijd dat bei-

de architecten elkaar zouden ontmoeten, was Dudoks mening echter volledig gekenterd: ‘Ik zag van-

middag bij die prof ook wat lantaarnplaatjes van werk van Wright. Eerlijk gezegd, meestal erg gezocht 

en krengerig’.172 

Ook Frank Lloyd Wright was al vroeg op de hoogte van Dudoks werk in Hilversum. In 1928 

sprak Wright zijn bewondering uit voor een aantal Europese architecten, waaronder Dudok.173 Tegen 

Ralph Buffington merkte Wright in 1949 op: ‘I like Dudok. Dudok is a good man. Dudok is an honest 

man!’174 Bij die gelegenheid had Wright de meeste architecten beschuldigd karakterloos te zijn.175 

Dudok logeerde enkele dagen bij Wright en er zullen de nodige discussies over architectuur hebben 

plaatsgehad. In ieder geval hebben de architecten over het toen nog in aanbouw zijnde Guggenheim-

museum in New York gesproken, een gebouw dat Dudok in zijn brief aan Wijdeveld van 30 april 1949 

een nachtmerrie had genoemd (afb. 24).176 Dudoks dochter Mia herinnerde zich vele jaren later, dat 

Dudok vertelde zijn mening over het gebouw aan Wright gegeven te hebben: ‘Als gebouw is het een 

vondst’, zou Dudok gezegd hebben, ‘maar het heeft dit nadeel dat de bezoeker alle schilderijen langs 

moet en géén keus kan maken […] – dat kan vermoeiend werken’. Waarop Wright antwoordde ‘Maar 

Dudok, de mensen komen niet voor de schilderijen, ze komen voor mijn gebouw!’177 Volgens zijn 

naaste medewerker en compagnon Robert Magnée antwoordde Dudok na terugkomst op Magnées 

vraag wat hij van Wright vond: ‘Hij is een erg aardige man. Hij gelooft in alles wat ik doe’.178  

Uit de necrologie die Dudok in 1959 schreef na het overlijden van Frank Lloyd Wright, blijkt 

dat beide architecten ook enige door Wright ontworpen landhuizen gingen bekijken. Daarbij viel het 

Dudok op dat Wrights verhouding tot zijn cliënten anders was dan gebruikelijk werd beschreven: de 

bewoners spraken ‘met grote dankbaarheid over hun bouwmeester’ en ‘gedachten hem met vriend-

schap’.179 Het verblijf op Taliesin West beschreef Dudok bij die gelegenheid als een ‘warme herinnering’. 

De architectuur van het landgoed had in ieder geval zo’n onuitwisbare indruk op hem gemaakt, dat hij 

zich zes jaar later nog herinnerde: ‘Een poëtische gebouwengroep in een dramatische natuur: een prai-

rie omringd door zon-overgoten rotsen. […] Een harmonische eenheid van gebouwen en tuinen […] 

van een even natuurlijke als originele rijkdom van vorm en kleur’.180 

 

                                                      
171 Correspondentie Dudok aan Wijdeveld, dd. 30 april 1949; HNI, WIJD55-56. 
172 Brief VI. 
173 “I respect and admire Otto Wagner, Berlage, Gropius, Olbrich, Oud, Wijdeveld, Dudok, Mendelsohn, Mallet-Stevens, Perret, Le Corbusier and a score of 

their peers and compeers – all fine earnest men at work.” Geciteerd in Van Bergeijk, “Frank Lloyd Wright,” 9. 
174 Corr. 23-3-1949 (58).  
175 Corr. 23-3-1949 (58). De gelegenheid was de uitreiking van de AIA Gold Medal in Houston aan Wright. Buffington: ‘Mr Wright had just 

accused the majority of Architects to be spineless and not willing to stand up for what they knew to be right’.  
176 Correspondentie Dudok aan Wijdeveld, dd. 30 april 1949; HNI, WIJD55-56. 
177 Rethmeier-Dudok, “Dudok was mijn vader,” 179. 
178 Langmead, Willem Marinus Dudok, 26 en Langmead, Architectural Excursions,” 77. 
179 Dudok, “Bij het overlijden van Frank Lloyd Wright,” 533. 
180 Ibid. 
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Afb. 24. Frank Lloyd Wright naast een model van het Guggenheim Museum, 25 oktober 1953. 
 
 

2.4 Indrukken van architectuur en stedenbouw 

Veertig jaar voordat Dudok voet aan grond in Amerika zette, beschreef Berlage zijn aankomst in 

New York: ‘Ik dacht een oogenblik aan het silhouet van San Giminiano, omdat de vele recht opgaande 

ongespitste torens een gelijksoortig verbijsterend effekt teweeg brengen […] Het silhouet [vertoont] 

een zelfde willekeurige, om niet te zeggen slordige onregelmatigheid […] En de plotseling gevoelde 

vergelijking met San Giminiano was bovendien het bewijs voor een schoonheidssensatie, maar van een 

nog heviger soort, omdat de Amerikaansche schaal naar het barbaarsche der kolossaalheid gaat’.181 De 

aankomst in New York was veertig jaar later nog steeds imponerend. Toen de Noordam in New York 

aankwam, was Dudok om vijf uur ’s morgens opgestaan om bij het opvaren van de Hudson de stad ‘in 

de ontwakende dag’ te zien (afb. 25).182 Bij Dudok trad direct vertwijfeling op toen hij de ‘verticale 

architectuur’ zag waar hij zo benieuwd naar was geweest.183 Dudok schetste hiervan het volgende 

beeld:  

 

‘enorm groots, die geweldige wolkenkrabbers, die daar zo als stenen reuzen tegen de hemel 

optornen. Ik ben het niet met mezelf eens, wat ik daar nu van denken moet. Het is hoogst 

merkwaardig, dat wij mensen zoiets maken kunnen en dat dát nu het resultaat van onze 

samenleving is. Technisch is dat gewoonweg overdonderend […] Dat is ingenieurswerk op 

een schaal, die ik niet vermoed heb’.184 

 

 
 
 

 

                                                      
181 Berlage, Amerikaansche reisherinneringen, 6.  
182 Brief I. 
183 In verschillende brieven voorafgaand aan zijn reis had hij uitgesproken vooral benieuwd te zijn naar de wolkenkrabbers. 
184 Brief I. 
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Afb. 25. Skyline Manhattan, New York, september 1953. 
 
 
 

 
 
Afb. 26. New York, George Washington Bridge, 1927-31, Othmar Amman en Cass Gilbert. De brug in 
2013, het onderste dek is in 1962 toegevoegd. 
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Dudok raakte meer onder de indruk van de technische constructies dan van de architectuur die hij op 

die eerste dag te zien kreeg. De George Washington Bridge (Othmar Ammann en Cass Gilbert, 1927-

1931) noemde hij de ‘mooiste, elegantste, ijlste constructie’ die hij ooit gezien had maar hij maakte 

daarbij de kanttekening dat dit niets met architectuur te maken had: ‘Van schoonheid van proportie 

geen sprake, van onderlinge harmonie nog veel minder’ (afb. 26).185 Het gemis aan juiste verhoudingen 

was vooral in New York te merken. Van de volgens Dudok drie belangrijkste gebouwen: het gebouw 

van de Verenigde Naties (Oscar Niemeyer, Wallace Harrison e.a., 1952), het Rockefeller Center (Ray-

mond Hood, 1930-1939) en het Lever House (Skidmore, Owings & Merrill (Gordon Bunshaft), 1952) 

was er niet een die onbevangen Dudoks goedkeuring kon wegdragen.186  

Van het VN-gebouw vond Dudok de afmetingen en constructie verbluffend, maar het gebouw 

mistte schoonheid (afb. 27).187 De grote zaal van de Assembly omschreef Dudok als ‘een rare doorbre-

king van een vlakke doos met een bol’ en ook als ‘veel te veel techniek en te weinig stemming’ (afb. 

28). Het ontbrak het gebouw aan plechtigheid. Al met al vond Dudok ook dit gebouw meer ingeni-

eurskunst dan architectuur. In zijn lezing To Live and To Build noemde Dudok de omgeving waar het 

gebouw stond misplaatst voor een dergelijk gebouw dat de ‘hoogste mate van menselijke samenwer-

king’ moest uitdrukken.188 Het Lever House was volgens Dudok niet meer dan ‘een paar dozen op 

elkaar: één verticaal en één horizontaal’ (afb. 29).189 Desondanks vond hij het gebouw prachtig van 

uitvoering en in z’n soort volmaakt. Dudok was op zijn tweede dag in Amerika voor een lunch in een 

exclusieve club in het Rockefeller Center uitgenodigd. Het Rockefeller Center was favoriet bij Neder-

landse architecten, maar miste volgens Dudok verhouding en contrast, waarden die volgens hem tot 

grote architectuur leidden (afb. 30).190 Wel was hij onder de indruk van de afwerking van het gebouw, 

die vooral rijkdom uitstraalde. Al na een paar dagen New York verzuchtte Dudok: ‘De architectuur is 

zo’n beetje uitgeput, als het nu allemaal die kant opgaat. Ik krijg wel de indruk dat de jongeren dat ei-

genlijk verlangen: het is trouwens een kunstje dat je gauw aanleert’.191 

Ook buiten New York maakten wolkenkrabbers en andere constructies indruk. In New Orleans 

vond Dudok het Pan-American Life Building (Skidmore, Owings & Merrill (Gordon Bunshaft), 1953) 

‘volmaakt van uitvoering’ en de plattegrond en gevels zo goed ‘dat je je afvraagt: wat nu’? (afb. 31)192 In 

Raleigh, North Carolina, bezocht Dudok het Paraboleum (nu J.S. Dorton Arena) van Matthew Nowicki 

(1910-1950) (afb.32) dat na diens vroegtijdige dood in 1952 geopend was. Dit stadion was naar Dudoks 

mening ‘geniaal geconstrueerd’.193 

  

                                                      
185 Brief I 
186 Brief I. 
187 Brief II. 
188 Dudok, “To Live and To Build,” 102. Dudok vond het belangrijk dat een gebouw zichtbaar uitdrukking gaf aan de achterliggende idee 

(functie) die er aan ten grondslag lag. Zie ook hoofdstuk 3, waarin op Dudoks lezingen wordt ingegaan. Nog voor dat het VN-gebouw gereed 
was, had Dudok al op 24 maart 1950 in een voordracht in Brussel een dergelijke opmerking over het in aanbouw zijnde gebouw gemaakt. 
Kennelijk deed het zien van het gereedgekomen gebouw hem niet van mening veranderen; Dudok, “Stedebouw en architectuur,” 160. 

189 Brief II.  
190 Ibelings, Americanism, 23. Ibelings beschrijft de vele reizen die Nederlandse architecten en ingenieurs na de Tweede Wereldoorlog, in 

het kader van het Marshall-plan, naar Amerika maakten. Voor Dudoks opmerkingen over het Rockefeller Center, zie Brief II. 
191 Brief II. 
192 Brief VII. 
193 Brief IV. 



 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A

Afb. 28.De grote zaal van de Assembly, United Nations 
Building in 2013. 

 
 
Afb. 27. New York, United Nations Hoofdkantoor, 1952,  
Wallace K. Harrison (leading architect). Situatie 1987.  
Op de voorgrond de Grote Zaal van de Assembly,  
daarachter het Secretariaatsgebouw. 
 

                           
   
  Afb. 29. New York, Lever House, 1952,              Afb. 30. New York, Rockefeller Center, 1930-39, 
  Skidmore, Owings & Merril (Gordon Bunshaft).      Raymond Hood, zoals afgebeeld in het 
                   Bouwkundig Weekblad, juni 1952. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 32. Raleigh (North Carolina), Paraboleum, 1952,  
Matthew Nowicki. 

 
 
Afb. 31. New Orleans, Pan-American Life Building,  
1953, Skidmore, Owings & Merrill (Gordon  
Bunshaft). 
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Afb. 33. Atlanta, Architecture East Building School of Architecture, 1952, Paul Heffernan.  
 

  
 
Afb. 34. Houston, Fondren Library Rice University, 1949, Staub & Rather. Rechts: interieur. 
  
 
  

Afb. 35. Houston, O’Connor House (nu: Huff House), 
1949, Staub & Rather. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afb. 36. Raleigh (North Carolina), Henry L. 
Kamphoefners huis, 1948, Henry L. Kamphoefner 
en George Matsumoto.  
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Afb. 37. New York, Manhattan House Complex, 1950, Skidmore, Owings & Merril en Mayer & 
Whittlesey. In 1953 een van de meer verzorgde stadsdelen van New York. 
 

 
 
Afb. 38. New York 1953. Naast fraaie stadsdelen zag Dudok in New York ook stukken  

              van ‘benauwende chaos en willekeur als bij Oosterse steden’. 
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Er werden ook warenhuizen bezocht. Het warenhuis van de firma Neiman Marcus (George 

Leighton Dahl, 1927) in Dallas, kort daarvoor verbouwd en vergroot, maakte indruk vanwege de ruim-

te en vanwege het vergulde brons, de ‘edelste’ marmersoorten, en de ‘tapijten tweemaal zo dik als onze 

duurste Deventer tapijten’.194 De ruimte vond Dudok ook terug in het warenhuis van Sakowitz in 

Houston (Alfred Charles Finn, 1951).195 Het tegenoverliggende warenhuis Foley’s (Kenneth Franz-

heim, 1947) was ‘vrijwel helemaal dicht boven de etalages’, wat Dudok minder waardeerde.196  

Over de universiteiten die Dudok bezocht was hij beter te spreken. Maar meer dan over de ar-

chitectuur schreef hij vooral over de enormiteit en de luxe die hij ervoer. Zo schreef hij over Princeton: 

‘een ideaal gelegen universiteitscentrum, met gebouwen in typisch Engelse gothiek, buitengewoon rijk, 

in prachtige parken, met allerlei gezellige bijgebouwen: restaurants met Biedermeierinterieurs van een 

luxe die je je nauwelijks kunt voorstellen’.197 Paul M. Heffernan (1909-1987), directeur aan de School of 

Architecture van de Georgia Universiteit in Atlanta leidde Dudok rond door de universiteitsgebouwen 

waarvan de meeste in 1952 door Heffernan (deels) zelf waren ontworpen. De gebouwen werden door 

Dudok ‘modern en goed en ideaal van royale opzet’ gevonden (afb. 33).198 Ondanks dat Auburn (Ala-

bama) als een ‘ellendig gat’ werd beschreven door Dudok, was het nieuwe universiteitsgebouw ‘vrij 

goed, ruim gebouwd’.199 In Houston lunchte Dudok op 1 november met architect John Staub (1892-

1981) die een zeer uitgebreide praktijk in deze stad had en die veel gebouwen voor het Rice Institute had 

gebouwd.200 Staub, hoewel acht jaar jonger dan Dudok, werd omschreven als een ‘deftige oudere heer’; 

hij was ook in het raadhuis in Hilversum geweest en daar nog enthousiast over.201 De door Staub ont-

worpen gebouwen, voornamelijk in historiserende stijl, waren volgens Dudok van binnen heel statig en 

goed, maar van buiten ‘helemaal niet zo gaaf’ (afb. 34-35).202 Dat lag niet per sé aan die historiserende 

stijl, want ook het in 1950 gebouwde eigen woonhuis van Henry Kamphoefner, decaan van de North 

Carolina State University School of Architecture in Raleigh, dat door hemzelf was ontworpen, achtte Dudok 

‘van buiten niet veel zaaks’ (afb. 36).203 Dit huis staat bekend als het eerste modernistische huis dat in 

Raleigh werd gebouwd.204 

Terwijl de wolkenkrabbers hem nog konden imponeren, was Dudok over de stedenbouw min-

der te spreken.205 In New York maakten vooral de afmetingen van de gebouwen indruk, maar de wille-

keur van de skyline en het grillige silhouet konden hem, net als Berlage zo’n veertig jaar eerder, niet 

bekoren.206 In deze stad zag hij ‘fraaie en verzorgde’ stadsdelen, maar daarnaast ook grote stukken van 

                                                      
194 Brief VII. Dudok: ‘Ze knoeien niet alles vol met toonbanken, maar er is overal een weelde van ruimte’. 
195 Brief VIII. 
196 Ibid. 
197 Brief III. 
198 Brief V. 
199 Brief VI. 
200 Brief VIII. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Brief IV. 
204 Het Henry L. Kamphoefner House was in 1948 het eerste modernistische huis gebouwd in Raleigh, en was ontworpen tezamen met 

George Matsumoto. Voor meer informatie zie <https://www.nps.gov/nr/travel/raleigh/kam.htm> (geraadpleegd 13 november 2017). 
205 Veel indrukken die Dudok opdeed zoals zijn conclusie dat de Amerikaanse stedenbouw behoorlijk achterliep bij die in Nederland, 

maar ook zijn bewondering voor bepaalde bruggen in New York en andere bouwwerken, komen ook naar voren in de artikelen in de bouw-
tijdschriften waarin in de vijftiger jaren verslag werd gedaan van Amerikareizen. Het zou interessant zijn een systematisch onderzoek naar de 
bestemmingen en bevindingen van (Nederlandse) Amerikareizigers uit te voeren, waardoor een beter inzicht kan ontstaan in het fenomeen 
Amerikareis. 

206 Brief I. 
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‘benauwende chaos en willekeur als bij Oosterse steden’ (afb. 37-38).207 De vergelijking met Oosterse 

steden, die hij kende van reizen naar India en Turkije, maakte hij in zijn brieven meerdere malen.208 

Over Charlottesville (Virginia) verzuchtte hij: ‘feitelijk staan ze hier aan het begin van de stedenbouw, 

zo’n stadje is zó lelijk als in Brits Indië en Oosterse landen’ en over Christiansburg (Virginia): ‘dit dorp 

op zichzelf is weer een soort Oosterse rotzooi, maar wel met aardige buitenwijken met vrijstaande 

huisjes, maar niet zo verzorgd als bij ons’.209 Vanuit Auburn (Alabama) schreef hij ‘ze hebben geen 

notie van stedenbouw, en het is heel nuttig dat de boel een beetje in beweging wordt gebracht. De 

bouwerij is even verschrikkelijk als in Oosterse steden’.210 Daarentegen had New Orleans een betere 

indruk op hem gemaakt: “Prachtige avenues, met majestueuze huizen, ook geweldig mooie parken”.211 

De hoofdstraten echter waren door de wolkenkrabbers naast bungalows te rommelig naar zijn smaak. 

In Pittsburgh logeerde Dudok tegenover het hoofdgebouw van de universiteit van Pittsburgh, met 163 

meter hoogte een enorme wolkenkrabber bijgenaamd The Cathedral of Learning (Charles Klauder, 1926) 

(afb. 39-40). Een krantenbericht meldde Dudoks afkeer van de torenhoge bouwwerken en citeerde 

‘classrooms should not be built in the sky’ (afb. 41).212 Het gebouw was naar Dudoks mening ‘uitdrukkings-

loos’. Op Dudoks verzoek werd in Detroit op zondag 6 december nog een bezoek aan het General 

Motors Technical Center ingepland (zie ook afb. 3).213 Dit gebouw was in 1949 ontworpen door Eero 

Saarinen, die ook aan het bezoek deelnam, en die Dudok kende van een bezoek aan Hilversum (afb. 

42).214  

Veel indruk maakten de in Dudoks ogen astronomische bedragen die met de bouw van met 

name de wolkenkrabbers, universiteits- en kantoorgebouwen gemoeid waren, veelal tot stand gekomen 

door donaties van miljonairs en miljardairs, die dan hun naam aan zo’n gebouw verbonden. Op maan-

dag 2 november dineerde Dudok in de beroemde Petroleumclub gevestigd in het Rice Hotel in Hous-

ton die voor anderhalfmiljoen dollar opnieuw was ingericht (‘het was natuurlijk allemaal uiterst ver-

zorgd en ook wel mooi’) en voor architecten kon dat uiteraard heel wat opleveren, maar Dudok zag 

ook een andere kant van de medaille: ‘Een land van onbeperkte mogelijkheden voor een architect, 

maar ik geloof dat er heel wat politiek en gekonkel bijkomt om een grote practijk op te bouwen’.215 

  

                                                      
207 Ibid. 
208 In 1936 was Dudok enige tijd in Calcutta, India geweest alwaar hij ontwerpen had gemaakt voor een woonhuis en voor een bioscoop; 

zie Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 237, 239. In december 1937 of januari 1938 verbleef Dudok in Ankara; handgeschreven aantekening 
van Dudoks vrouw ‘[my husband] is now staying in Ankara for business’, als antwoord aan John B. Ward; Corr. 10-12-1937 (28). Ook in 1949 
verbleef Dudok in Ankara; zie <https://dudokinturkey.com/> (geraadpleegd 8 december 2017). 

209 Brief III, resp. Brief IV. 
210 Brief VI. 
211 Brief VII. 
212 Krantenbericht maandag 7 december 1953, krant onbekend, HNI, DUDO240M.188. 
213 Corr. 17-11-1953 (161). 
214 Eero Saarinen was de zoon van Eliel Saarinen, met wie Dudok eveneens contact had gehad in Hilversum. Eliel Saarinen was in 1949 

overleden. 
215 Brief VIII. 
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Afb. 39. Toeristische 
folder (voor- en achter-
kant) van Pittsburg, 
door Dudok meegeno-
men uit de Verenigde 
Staten. Uitgelicht: Hotel 
Schenley waar Dudok 
op 6 en 7 december 
1953 verbleef. 
Onder midden en 
rechtsonder: de  
Cathedral of Learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Afb. 40.Pittsburgh, The Cathedral of   
Learning, 1926, Charles Klauder. 
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Afb. 41. Dudok in Pittsburgh, foto in 
de Pittsburgh Post-Gazette van december  
1953. Het bijschrift in de krant  
luidde: ‘Dudok, looks out of his window  
on Pittsburgh with a somewhat disapproving  
eye. Too big he tells two senior architectural  
students at Carnegie Tech. Dudok believes  
cities should be smaller for maximum  
convenience and service to the public. The two 
students were his escorts on a tour of the city’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Afb. 42. Dudok met Eero  
Saarinen (r.), 1955. 
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2.5 Terug in Nederland 

De Telegraaf meldde Dudoks terugkeer op Schiphol ‘met een gebruind hoofd vol impressies en 

ideeën’ en besteedde in twee artikeltjes aandacht aan de reis van Dudok.216 Volgens de Telegraaf was 

Dudok geïmponeerd door de ‘grandioze gestes van Amerikaanse zakenlieden en millionairs, die kwistig 

pronk- en utiliteitsgebouwen, fabrieksemplacementen en musea rondstrooien; paleizen van marmer en 

brons; die werken met budgetten, soms groter dan dat van de Staat der Nederlanden’.217 Deze laatste 

opmerking maakte Dudok ook in een van zijn brieven nadat hij het Rockefeller Center in New York 

had bezocht.218 De ervaring die Dudok meenam uit Amerika, en die in de meeste krantenartikelen die 

aan zijn thuiskomst aandacht besteedden naar voren kwam, was er een van enorme luxe en imposante 

bouwwerken, maar tegelijkertijd een van een achterstand op het gebied van stedenbouw, zoals hij ook 

al bij zijn lezingen had laten blijken. Hoewel Dudok geen reisverslag heeft gepubliceerd, heeft hij na 

terugkomst wel enige bekendheid aan de reis gegeven en over zijn ervaringen gesproken. In het perso-

neelsdossier van Dudok van de gemeente Hilversum bevindt zich een uitnodiging van het gemeentebe-

stuur voor een door Dudok te houden ‘causerie’ over de indrukken die hij in Amerika had opgedaan, te 

houden op 19 januari 1954.219 Op de lijst met genodigden prijken zo’n 200 namen, variërend van de 

Commissaris van de Koningin, Burgemeester en Wethouders van Hilversum, alle burgemeesters van 

de Gooise gemeenten, hoge ambtenaren en naaste medewerkers van Dudok tot Hilversumse notabe-

len, belastingambtenaren, architecten werkzaam in Hilversum en omgeving, en persoonlijke vrienden 

en kennissen.220 Enkele handgeschreven aantekeningen geven een indruk van de onderwerpen die Du-

dok naar voren bracht (of wilde brengen): de boottocht, de aankomst in New York, het Centraal Sta-

tion in New York, de rondrit door deze stad en de bruggen, het Rockefeller Centre en het gebouw van 

de United Nations, een beschouwing over de schoonheid van steden, natuurlijke decentralisatie (door 

warenhuizen buiten de stad te bouwen), motels en over de opleiding (van architecten) (afb. 43).221 He-

laas zijn geen verdere verslagen van deze voordracht bekend of bewaard gebleven. Hierna zal Dudok al 

weer gauw volop aan het werk zijn geweest want in februari 1954 reisde hij op verzoek van de burge-

meester van Izmir naar Turkije voor mogelijke ontwerpen van een stadhuis, een operagebouw en een 

schouwburg.222 Ondanks de uitdrukkelijke wens van Ralph Buffington en zijn inspanningen om op-

drachten voor Dudok in Amerika los te krijgen (‘we must have a Dudok building in America’), heeft Dudok 

niet in de Verenigde Staten gebouwd.223 Interessant zou zijn na te gaan welke invloed Dudok met zijn 

optredens op zijn collega-architecten en de architecten-in-opleiding in Amerika heeft gehad. Een on-

derzoek naar navolging van Dudok in de Verenigde Staten is voor zover bekend nog niet uitgevoerd,  

                                                      
216 De Telegraaf, 21 december 1953. De persberichten die na Dudoks terugkeer verschenen spreken van in totaal 38 lezingen maar uit mijn 

reconstructie blijkt dat Dudok ten minste 40 officiële voordrachten heeft gehouden (zie ook bijlage 4). 
217 De Telegraaf, 24 december 1953. 
218 Brief II. Dudok: ‘Ik kan je niet beschrijven hoe het hier allemaal is, noch de levensstandaard van die haute finance, noch de gebouwen 

die daarvan een uiting zijn. Je moet nu maar eerst proberen in te denken, dat het jaarlijkse budget van de ESSO groter is dan het gehele 
budget van de Staat der Nederlanden!’ (onderstreping door Dudok). 

219 Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, personeelsdossier Dudok, SAGV160, inv.nr. 903. 
220 Ibid. 
221 “Praatje over mijn Amerikaanse reis,” handgeschreven aantekeningen; HNI, DUDO240M.155A. 
222 Brief Dudok aan B&W Hilversum, dd. 26-1-1954. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, personeelsdossier Dudok, SAGV160, inv.nr. 

903. Van de bouw is niets gekomen, zie Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 309. 
223 Corr. 23-10-1953 (143); Buffington: ‘I am arranging a small dinner […] with Dr. Hampton C. Robinson at the Petroleum Club. And I hope you will 

find a future client in the group to be there. We must have a Dudok Building in America’. Later schreef Buffington verscheidene brieven aan mogelijke 
opdrachtgevers, echter zonder resultaat; zie Corr. 2-12-1953 (171), Corr. 5-12-1953 (173), Corr. 5-12-1953 (174) en Corr. 5-12-1953 (175).  



 

48 

 
 
Afb. 43. Handgeschreven aantekeningen van Dudok “Praatje over mijn Amerikaanse reis”. 

 

en zou in het kader van deze masterthesis te ver voeren. Enkele summiere aanwijzingen voor die in-

vloed zijn in Dudoks correspondentie wel te vinden. In Brief VIII schreef Dudok dat hij Buffington 

op diens kantoor wat tips had gegeven voor enkele ontwerpen van kerken, en dat had opgetogen reac-

ties opgeleverd.224 Buffington kwam er in zijn brief van 18 november 1953 op terug: ‘The two Bobs in my 

Office have replanned the little Church after your suggestions and it looks much better. I have never known them to be so 

enthusiastic about designing, and they feel that one evening with you was worth a year in School of Architecture’.225 Naar 

aanleiding van de ontvangst van het jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van Dudoks 70e ver-

jaardag in juli 1954, schreef Buffington: ‘Already I have found so many things in it that have already been “reflect-

ed” in the works of American Architects’.226 Concrete gebouwen werden echter niet genoemd. In The Daily 

Progress (Charlottesville, Virginia) van 6 november 1953 refereert Thomas K. FitzPatrick (1910-1994), 

hoofd van de architectuurafdeling van de Universiteit van Virginia, aan Dudoks invloed op de ontwer-

pen van veel nieuwe scholen in Virginia.227 

Omgekeerd kan ook worden nagegaan welke invloed de Amerikareis op Dudoks eigen werk 

heeft gehad. Hoewel Dudok al op gevorderde leeftijd was en een half jaar later (juli 1954) bij de ge-

meente Hilversum met pensioen ging, hield hij nog tot halverwege de zestiger jaren zijn eigen architec-

tenbureau aan. In de catalogus van werken die is opgenomen in Van Bergeijks proefschrift zijn de 

ontwerpen te vinden die Dudok vanaf 1954 heeft gemaakt.228 Voor zover dat uit de toelichtingen en 

afbeeldingen in deze catalogus te halen valt, lijken deze ontwerpen (of de ontwerpprincipes) niet veel af 

te wijken van die van begin jaren vijftig. Volgens Van Bergeijk nam Dudoks compagnon Magnée lang-

                                                      
224 Dit vond plaats op 3 november 1953; Brief VIII. 
225 Corr. 18-11-1953 (163). 
226 Corr. 17-9-1954 (220). 
227 The Daily Progress, Charlottesville VA, 6 november 1953, HNI, DUDO240M.188. In 1959 ontving Dudok een brief van architect Victor 

Louis Wulff (1911-?), werkzaam in Spokane in de staat Washington, waarin deze refereert aan een uitwisseling van schoolontwerpen; Corr. 
20-11-1959 (304). 

228 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 313-327. 
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zamerhand het ontwerpwerk van Dudok over en vooral de latere ontwerpen zijn, naar zijn idee, waar-

schijnlijk grotendeels van Magnées hand.229 De reis kwam dusdanig laat in Dudoks carrière om nog 

daadwerkelijk invloed op zijn eigen werk te hebben kunnen uitoefenen.  

  

                                                      
229 Mondelinge mededeling Dr. Herman van Bergeijk op 15 november 2017. 
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Afb. 44. Diverse krantenknipsels uit Amerikaanse dagbladen. 
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HOOFDSTUK 3. “DUTCH ARCHITECT TO SPEAK HERE” 

 

3.1 Voorbereiding  

Dudok arriveerde in de Verenigde Staten met twee lezingen op zak. Lang voordat de reis defini-

tief was vastgesteld had hij in diverse brieven ‘hardop nagedacht’ wat hij in Amerika kon gaan vertel-

len.230 Zijn lezing in Brussel op 24 maart 1950 voor de Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes 

(SBUAM) getiteld Urbanisme et architecture: expression de leur temps (‘Stedebouw en architectuur als uitdruk-

king van eigen tijd’) was naar eigen zeggen een succes en gaf hem het idee dat een Engelse vertaling 

hiervan geschikt zou zijn voor een mogelijke reis naar de Verenigde Staten.231 De Engelse vertaling 

moet toen al grotendeels beschikbaar zijn geweest want de lezing was deels een herhaling van Dudoks 

ideeën waarover hij in 1947 op het Edinburgh Planning Congress had gesproken.232 Die voordracht was 

getiteld Town-planning needs three dimensions en was in druk verschenen in het Engelstalige Town Planning 

Institute Journal.233 Eind februari 1953 hadden zijn ideeën omtrent de inhoud van zijn lezing vaste vorm 

gekregen en deed hij Edmund Purves, executive director van het AIA, op diens verzoek uitgebreid verslag 

van wat hij wilde gaan zeggen.234 Dudok was stellig in wat hij wilde gaan vertellen, en schroomde niet 

ook een kritisch geluid te laten horen: 

  

‘Neither am I coming without criticism: criticism not especially with regard to American modernism 

but concerning the modern movement in general. In fact, I am not quite at ease. Is there not too much ad-

vertising, too much desire to strike dumb, and with all that too much cliché in quite a lot of so-called mod-

ern building? […] I intend to speak about my own practice and experience as an architect and a town 

planner, with ample illustrations of buildings and designs, showing how I found my own way throughout 

the years. I shall be happy if these efforts will raise, if not some sympathy, at least enough interest in my 

personality as a designer to follow me in the explanation of my conception of modernism. I hope to con-

clude by an exposition of my theories about architecture: my ideas about construction, functionalism and 

certain other values which, to my opinion are even more essential’.235 

 

Omdat hetgeen hij over architectuur wilde vertellen nogal omvangrijk was, wilde Dudok nog een 

tweede lezing voorbereiden die specifiek over stedenbouw zou gaan.236 En zo deelde Dudok op 8 juli 

1953 aan Walter Taylor mee dat hij twee lezingen had voorbereid, getiteld To Live and To Build en 

                                                      
230 Eén van de eerste ideeën opperde hij al in 1949 aan Ralph Buffington: ‘I could tell them something about my work in Hilversum; my townplan-

ning for The Hague, IJmuiden, etc. and about my ideas on architecture, illustrated with reproductions of my work: buildings and designs.’; Corr. 2-4-1949 (59). 
231 ‘I just lectured in Brussels in the French language; my subject “Town-planning and Architecture as an Expression of our Time” gave me ample opportunity of 

developing my conception of the right modern spirit in the architectural field. I may say that my lecture was a success and I suppose that an English translation, largely 
illustrated with examples of my work, would do for an eventual trip to the States’; Corr. 31-3-1950 (71). 

232 Langmead, Willem Marinus Dudok, 134 (nr. 573). 
233 De lezing gehouden in Edinburgh verscheen in 1947 in het Town Planning Institute Journal, vol. 34, November, pp. 7-10 (zie Langmead, 

p. 119 (nr. 467)). De uitgetypte lezingen in het Nederlands en het Engels bevinden zich ook in het Dudokarchief; HNI, DUDOd62, resp. 
DUDOd58. 

234 Corr. 15-1-1953 (104) resp. Corr. 23-2-1953 (106). Dat zijn antwoord enige tijd op zich had laten wachten was volgens Dudok niet al-
leen te wijten aan de tijd die hij nodig had om tot de definitieve inhoud van zijn lezing te komen, maar was mede veroorzaakt door de waters-
noodramp (die zich voltrok in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953), waar alle aandacht naar uitging ‘there was this catastrophe in our country 
to divert our attention from matters of ordinary life’; Corr. 23-2-1953 (106). 

235 Corr. 23-2-1953 (106). 
236 Corr. 23-2-1953 (106).  
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Thoughts on Town-Planning.237 De lezingen duurden naar verwachting 1½ respectievelijk 1 à 1½ uur en 

zouden worden geïllustreerd met een groot aantal dia’s.238 De opleidingsinstituten waar Dudok zou 

spreken, konden zelf een keuze maken uit beide lezingen.239 Het is uit Dudoks reisprogramma niet 

exact te halen welke lezing Dudok waar heeft gegeven. Volgens Walter Taylor zou er meer interesse 

zijn voor Dudoks lezing over zijn eigen architectuurpraktijk dan voor zijn lezing over stedenbouw.240 

Dat lijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn geweest want volgens Dudoks eigen aantekeningen gaf hij 

pas op vrijdag 30 oktober in Houston voor het eerst zijn lezing over stedenbouw.241  

 

3.2 De lezingen 

In 1914 schreef Dudok in het Bouwkundig Weekblad een driedelig artikel getiteld “Over moder-

nisme en militaire bouwkunst”.242 Al op de eerste bladzijde betoogde hij dat bouwkunst ‘in de moderne 

tijd’ geen stijlkopie meer moest zijn, maar de ‘kunst der ruimte, de kunst om ruimten te scheppen […] 

en [de ruimten] bovendien in juiste samenhang te groeperen tot een harmonisch geheel’.243 Bouwkunst 

was bij uitstek een driedimensionale kunst, aldus Dudok in het artikel. Dat betekende dat de gevels en 

de plattegrond gelijktijdig moesten worden ontworpen en met elkaar in overeenstemming moesten 

zijn. Ook moest de architect streven naar het tot uitdrukking brengen van de ‘ideële betekenis’ van het 

gebouw, wat dus verder ging dan alleen een maar fraaie gevel ontwerpen of een puur functionalisme 

(cf. ‘form follows function’). Uit het artikel wordt duidelijk dat Dudok de moderne bouwkunst (door hem 

soms aangeduid als ‘modernisme’), die in zijn ogen een rationale bouwkunst was, zette tegenover de 

historische (historiserende) bouwkunst waarin teruggegrepen werd op de renaissance-ornamentiek van 

zuilen, pilasters en kroonlijsten.244 Versiering moest ‘ter zake blijven’ ofwel voortkomen uit de con-

structie.245 In het slotdeel van het artikel gaat Dudok in op de stedenbouw. Bouwblokken en straten 

dienen niet alleen een harmonisch geheel te vormen, maar grote gebouwen hebben tevens een decora-

tieve functie in het stadsbeeld: ‘een belangrijk bouwwerk [dient] gericht te zijn op de verheffing der 

schoonheid van het stadsbeeld’.246 De ideeën die Dudok in dit artikel naar voren bracht, liepen als een 

rode draad door zijn latere lezingen en publicaties. In zijn SBUAM-voordracht Urbanisme et architecture: 

expression de leur temps had Dudok zijn ideeën over architectuur en stedenbouw uitgewerkt in een sa-

menhangend geheel en laten zien dat die op de moderne tijd nog steeds van toepassing waren.247 Deze 

voordracht vormde daarom een uitgelezen basis voor Dudoks Amerikatour. In het persbericht dat het 

AIA uitgaf voorafgaand aan Dudoks komst in Amerika werd uitgebreid geciteerd uit de lezing voor de 

SBUAM die in september 1951 in het Engels was verschenen in The Journal of the Royal Institute of British 

                                                      
237 Corr. 8-7-1953 (112). 
238 Corr. 24-8-1953 (126).  
239 Corr. 19-8-1953 (122). 
240 Ibid. 
241 Brief VII. Hoewel hij daarvoor wel al tijdens informele bijeenkomsten “voor het vuistje weg” over stedenbouw had gesproken, zie bv. 

brief III. 
242 Dudok werkte op dat moment als assistent van de Directeur Publieke Werken in de gemeente Leiden. 
243 Dudok, “Over modernisme en militaire bouwkunst,” 146. 
244 Idem, 147. 
245 Idem, 149. 
246 Idem, 174. 
247 Zowel de Franse tekst als de Nederlandse tekst van de voordracht waren in mei 1950 verschenen in Forum. De Nederlandse titel luid-

de “Stedebouw en architectuur als uitdrukking van eigen tijd”. 
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Architects.248 Aspecten uit beide lezingen die Dudok zou houden kwamen daarin naar voren. Diverse 

krantenartikelen en nieuwsbrieven maakten melding van Dudoks komst naar een stad of universiteit 

(afb. 44). De berichtjes behelsden vaak slechts een aankondiging van Dudoks lezing, de tijd en locatie 

van de lezing, en soms de titel.249 Wanneer een langer artikel aan Dudoks komst was gewijd, had men 

in het algemeen delen uit het AIA-persbericht overgenomen. In vrijwel alle gevallen werd Dudok aan-

gekondigd als a pioneer of the modern movement in Holland, een betiteling die uiteraard ook bedoeld was om 

het publiek op de been te brengen en die paste in de tijd waarin de moderne beweging van een grotere 

afstand werd bekeken (zie ook hoofdstuk 1). In veel gevallen praatte Dudok apart met de pers vooraf-

gaand aan zijn lezing. De AIA-afdeling New Orleans noemde in hun eigen bulletin de komst van Du-

dok ‘an unmatched occasion for the school’s long record of annually visiting architects’ en tevens ‘no other source will 

ever come so close to us, to reveal some of the spirit which was the signpost for new directions in the early European move-

ment’.250 

 The Knickerbocker, een tijdschrift dat zich richtte op naar de Verenigde Staten geëmigreerde Ne-

derlanders, deed kort verslag van Dudoks aankomst in New York waarin meteen ook de strekking van 

zijn boodschap duidelijk werd: ‘He is here not to show what good architecture looks like, but to champion the cause 

of what he calls “a touch of human sentiment in architecture.” [Dudok] added, “I should consider my visit a success if I 

could contribute in raising by my example some fresh desire in the hearts of my younger colleagues: a longing for beauty 

our art and life in general cannot do without”.’251 Kortom: Dudok kwam naar Amerika om te pleiten voor een 

esthetische en geestelijke waarde in de moderne architectuur en stedenbouw. Maar wat was volgens 

Dudok schoonheid in de moderne tijd en hoe bracht hij die boodschap aan zijn Amerikaanse gehoor?  

To Live and to Build 

“Een pot dankt zijn bestaan aan het feit dat hij hol is, het gebouw dankt zijn bestaan aan de lege 

ruimte.” Met dit citaat van de Chinese filosoof Lao-tse uit de lezing van Dudok begon de in het Journal 

of the American Institute of Architects (JAIA) afgedrukte lezing To Live and to Build (zie bijlage 6).252 Het 

citaat diende ter illustratie van Dudoks opvatting over het doel van architectuur: ‘[Het is] de harmoni-

sche organisatie van de ruimte, die mens en gemeenschap nodig hebben’.253 In werkelijkheid was het 

citaat de inleiding op het tweede deel van Dudoks lezing dat ging over zijn architectonische opvattin-

gen. Het eerste deel bestond uit een inleiding op architectuur en stedenbouw met voorbeelden uit zijn 

eigen praktijk.254 Hierin verdedigde hij zijn eigen ‘bescheiden’ werk tegenover de enorme bouwwerken 

die hij in Amerika zag: ‘In de eerste plaats is architectuur minder een kwestie van afmetingen dan van 

verhoudingen’.255 Dit eerste deel van zijn lezing is evenwel niet in het JAIA opgenomen. 

                                                      
248 Persbericht Architecture in the news, AIA, ongedateerd. 
249 In het Dudokarchief bevinden zich diverse krantenknipsels die betrekking hebben op de lezingentour van Dudok. Het AIA berichtte 

aan Magnée op diens verzoek dat zij hun contactpersonen in de diverse steden gevraagd had om lokale krantenknipsels aan Magnée te sturen;  
Corr. 14-10-1953 (140). Waarschijnlijk heeft maar een deel van de aangeschrevenen aan het verzoek voldaan want de knipsels hebben betrek-
king op slechts enkele steden en universiteiten. 

250 AIA-bulletin, New Orleans Chapter, Vol. 1, No. 1, October 1953, 1, 8. 
251 The Knickerbocker 15 (1953) November, 12. 
252 “From its hollowness arises the reality of the vessel: from its empty space arises the reality of the building”, Dudok, “To Live and to Build,” 99. De 

vertaling is afkomstig uit de Nederlandse versie van de lezing, opgenomen in Magnée, Willem M. Dudok, 134-141.  
253 Dudok, “To Live and to Build,” 99; Magnée, Willem M. Dudok, 135. 
254 Magnée, Willem M. Dudok, 134-141. 
255 Magnée, Willem M. Dudok, 134. 
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Dudoks opvatting over het doel van de architectuur had hij ook uitgesproken in zijn voordracht 

voor de SBUAM in maart 1950. Hier gebruikte Dudok de idee als opstapje naar een betoog over ste-

denbouw, een betoog dat grotendeels terugkomt in zijn andere lezing, Thoughts on Townplanning. De 

lezing To Live and to Build bestond eveneens, zoals hierboven aangegeven, uit opvattingen die hij bij de 

SBUAM al naar voren had gebracht, in een vrijwel letterlijke vertaling. Maar zijn uitgesproken ideeën 

over het verschil tussen constructie, in zijn ogen “ingenieurskunst”, en architectuur waren in het land 

van de wolkenkrabbers misschien wel het best op zijn plaats. Kritiek had Dudok op de wolkenkrabbers 

die slechts constructies waren, gebouwd om te imponeren, maar die schoonheid ontbeerden. Volgens 

Dudok werd bouwen pas kunst ‘when it is sublimated by beautiful and harmonious space proportions, which ingen-

iously express the purpose and especially the cultural significance of the building’.256 Hij verduidelijkte dit met enkele 

voorbeelden:  

 

‘a town-hall, which is merely an excellent office-building […] is not necessarily a specimen of fine 

architecture. […] it must possess something of the dignity which symbolizes its civic authority. Neither is 

a theatre an example of good architecture, when it merely has good acoustics, even if there is a good view of 

the stage from every seat. The whole building must tune its visitors to festive gaiety […] A school building 

is not “architectural” only because the children attending it sit in large airy rooms: the building itself must 

be a lesson in the goodness and reason which the children will learn – if possible a friendly lesson. I mean 

that a church is not necessarily a piece of good architecture if it is merely a good meeting hall […] unless it 

is at the same time a place which expresses human devotion it has little in common with architecture’.257 

 

Het was geen kwestie van meer of minder luxe of ornamenten die de ‘geestelijke waarde’ in de archi-

tectuur tot uitdrukking moesten brengen, maar uitsluitend van de structurele verhoudingen.258 Dudok 

constateerde echter dat de ‘zogenaamde moderne architectuur’ bleef steken in de constructiefase en 

nooit tot kunst werd.259 Daarmee werd duidelijk dat Dudok geen puur functionalist was, waarmee de 

modernisten begin vijftiger jaren in Amerika werden vereenzelvigd.260 Dudok wees evenwel niet de 

moderne bouwkunst af. De moderne middelen (staal, gewapend beton) konden juist worden ingezet 

om constructies van een haast ‘immateriële lichtheid’ te maken: 

 

‘The logical principle of building which splits up the various functions, by using steel or reinforced concrete 

as load-bearing framework, this modern principle makes spans possible which formerly were unthinkable 

and permits constructions of almost immaterial lightness. The enclosure of space, this method of expressing 

space, can become impressively light, clear and transparent, thanks partly to the use of the flat roof. This 

                                                      
256 Dudok, “To Live and to Build,” 101. 
257 Idem, 101-102. 
258 Idem, 102. 
259 Ibid. 
260 Zie hoofdstuk 1. 
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directness, this way of building without complicated methods of getting round difficulties, is to my mind the 

characteristic of our modern architecture’.261 

 

Volgens Dudok maakten de moderne constructiemiddelen het mogelijk om met de eenvoudig-

ste middelen een groots effect te bereiken, waardoor overvloedige ornamentiek overbodig werd.262 

Dudok bracht zijn opvattingen met de nodige retoriek: ‘When we look at the reproduction of so-called modern 

architecture, what do we see? Those flat-topped cubes with innumerable storeys and endless horizontal rows of windows, 

clever buildings which only impress us by their grandiose dimensions: how are they related to their soil, their surroundings, 

climate and their purpose? And what are they trying to express?’263 Ook de kritiek op het gebouw van de 

Verenigde Naties in New York werd zo aan de toehoorders gebracht: ‘But does this solution express the 

noble idea of the highest degree of human cooperation?’264 In de SBUAM-lezing in maart 1950 had Dudok kri-

tiek geuit op het feit dat zelfs uitbreidingsplannen in steden en dorpen in dunbevolkte gebieden voor-

zagen in de bouw van wolkenkrabbers. In 1953 voegde Dudok daar een zeer recent voorbeeld aan toe 

om zijn argument kracht bij te zetten. In 1952 was Le Corbusiers appartementengebouw Unité 

d’Habitation in Marseille gereedgekomen (afb. 45): ‘Le Corbusier certainly is a great architect, and succeeded in 

making an impressive building, but is such an impressive solution justified for this purpose? Don’t you think that this 

good people would live far more happily in a gay garden-city with better planned, bright little houses for each family’?265  

 

 
 
Afb. 45. Marseille, Unité d’Habitation, 1947-1953, Le Corbusier. 

  

                                                      
261 Dudok, “To Live and to Build,” 104. In de SBUAM-voordracht haalde Dudok als positief voorbeeld het vliegveld Idlewild van New 

York aan waarvan hij afbeeldingen in een Amerikaans tijdschrift had gezien: ‘ik was getroffen door de schone ruimtewerking van de enorme 
zalen, van waaruit de reizigers een volkomen vrij uitzicht hadden over het ganse vliegveld. Een bouwwerk van dezelfde directheid van vorm 
als de vliegtuigen, die er rondomheen aanleggen. Dat is suggestieve ruimtekunst, in volkomen harmonie met de bestemming van het gebouw’; 
Dudok, “Stedebouw en architectuur,” 160. Merkwaardigerwijze liet hij deze positieve opmerking in de Verenigde Staten achterwege. 

262 Dudok, “To Live and to Build,” 104. 
263 Dudok, “To Live and to Build,” 102. Een aaneenschakeling van retorische vragen is een veelgebruikte stijlfiguur om de toehoor-

der/lezer te overtuigen en kritiek te verzachten. Zie Kristien Hulstaert, “Schrijfstijl,” 790. 
264 Dudok, “To Live and to Build,” 102. 
265 Idem, 103. 
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Het artikel in het JAIA eindigt met Dudoks beschouwing over ‘moderne stijl’. Dudok had zich 

nooit veel aangetrokken om tot een bepaalde stijl te komen. Hij beschouwde de vrijheid van de kun-

stenaar, die de architect in zijn ogen immers diende te zijn, als oorzaak van individuele variaties in het 

oplossen van bouwproblemen. De architect was een bescheiden ‘dienaar van de gemeenschap’ en werd 

als zodanig in staat gesteld ‘to make something good and beautiful with all the resources our time has allotted us, 

[…] then no doubt a spiritual unity will be manifested in all our work. And that, after all, is style’.266 In werkelijk-

heid ging de lezing hierna nog verder in op Dudoks opvatting over stijl.267 Dudok voelde zich juist 

nooit gebonden aan een bepaalde stijl (‘formule’) en dat was in zijn ogen de reden waarom hij geen 

‘school van volgelingen’ had gevormd.268 Bij elke nieuwe opgave trachtte hij de juiste uitdrukkings-

kracht van de architectuur te vinden. De trend om steeds ‘verbazingwekkender’ te bouwen om per-

soonlijke originaliteit tot uitdrukking te brengen wees hij af. Dudoks conclusie luidde dat ‘slechts hij 

origineel is, die op de meest natuurlijke wijze tot de meest eenvoudige oplossingen komt’.269 

Thoughts on Townplanning 

Dat met de eenvoudigste middelen het beste resultaat kon worden bereikt, gold volgens Dudok 

ook in de moderne stedenbouw.270 In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er een geheel andere 

situatie in de (volks)woningbouw ontstaan dan er heerste in 1914, toen Dudoks artikel over “Moder-

nisme en kazernebouw” was verschenen. Het doel van architectuur én stedenbouw: de harmonische 

organisatie van de ruimte, gold echter onverminderd.271 In Thoughts on Townplanning hield Dudok een 

verhandeling over de moderne stedenbouw (de lezing Thoughts on Townplanning verscheen in april 1954 

in het Journal of the American Institute of Architects, zie bijlage 7). Een harmonische organisatie van de 

ruimte vereiste in de stedenbouw een systematisch hiërarchisch opgebouwde stad, met aparte delen 

voor wonen, werken, recreatie en verkeer (zonering).272 De omvang van de bevolking en het verkeer 

namen dusdanige vormen aan dat het gevaar van ongebreidelde groei (van een stad) moest worden 

afgewend.273 Decentralisatie was daarom noodzakelijk.274 De verschillende ‘zones’ moesten worden 

omgeven door groengordels, die een natuurlijke beperking vormden voor de ongebreidelde groei.275 

Moderne stedenbouwers dienden niet alleen aan stadsúitbreiding maar tevens in termen van stadsre-

strictie te denken.276 Typisch modern was volgens Dudok ook de introductie van recreatiegebieden, die 

de stad ‘dooraderden’: ‘In fact, we build as much with green and trees as with brick and stones. This magnificent 

contrast of green and stone will be the most important expedient in modern town planning’.277 Een goed steden-

bouwkundig plan was echter niet alleen tweedimensionaal van opzet, maar moest ook, in ieder geval op 

                                                      
266 Idem, 105. 
267 Zie hiervoor de Nederlandse versie die is afgedrukt in Magnée, Willem M. Dudok, 140-141. 
268 Magnée, Willem M. Dudok, 141. Dudok: ‘is dit echter niet inherent aan mijn persoonlijke opvattingen over architectuur?’ 
269 Magnée, Willem M. Dudok, 141. 
270 Dudok, “Town Planning,” 158. 
271 Dudok, “Town Planning,” 155. 
272 Ibid. 
273 Ibid. 
274 Decentralisatie was mogelijk door de moderne communicatiemiddelen als telefoon, radio en bioscoop, waardoor mensen voor het cul-

turele leven niet meer afhankelijk waren van dichte bevolkingscentra. Ook de auto speelde hierin een belangrijke rol; Dudok, “Town Plan-
ning,” 154. 

275 Dudok, “Town Planning,” 156. 
276 Idem, 154. 
277 Idem, 156. 
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hoofdlijnen, instructies bevatten voor de ‘derde dimensie’.278 De schoonheid van een stad werd in Du-

doks ogen bereikt door een juiste afwisseling van herhaling en variatie in de bouwwerken.279 Hierin lag 

echter het grote verschil met de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. De natuurlijke variatie in wo-

ningbouw werd in vroegere jaren bereikt doordat (individuele) huizen werden gebouwd naar de wen-

sen en ideeën van opdrachtgevers en architecten. Daarentegen werden in de moderne stedenbouwpro-

jecten hele stadswijken in één keer gebouwd, waarbij normalisatie er voor zorgde dat huizen ver-

woordden tot ‘eenheden’.280 Natuurlijke variatie kon echter nog steeds worden bereikt, aldus Dudok, 

door de bijzondere gebouwen die het moderne leven vereiste, zoals publieke gebouwen, diverse 

schoolgebouwen, gebouwen voor recreatie en sportstadions, op een juiste wijze in de wijken te verde-

len: ‘In this way we may arrive in our towns at an equally logical and beautiful synthesis. A synthesis of the classical 

element of repetition, inherent to our modern housing, and of the romantic element of variety by the proper distribution of 

the special buildings in those places where, for the future town-aspect, they will be of the greatest value’.281 In de financi-

ele beperkingen van de moderne tijd zag Dudok de uitdaging om de moderne stedenbouwkundige 

concepties te verwezenlijken, want ‘it is with the simplest means that the finest town aspect can be created’.282  

In 1950 had Dudok zich, ongetwijfeld ingegeven door zijn recente (negatieve) ervaringen als 

stadsplanner in Den Haag, in zijn SBUAM-lezing uitgesproken over de relatie tussen de architect en de 

stedenbouwer in de uitvoering van een stadsplan, waarbij hij zei te vertrouwen op een ‘collegiale sa-

menwerking die alle belangen dient’.283 In 1953, intussen waren de problemen in Den Haag en Velsen 

geëscaleerd, had Dudok die samenwerking behoorlijk aangescherpt: hoewel de uitvoering van steden-

bouwkundige plannen ‘teamwork’ was, was het zijn overtuiging geworden dat slechts de architect alle 

vormproblemen in een harmonieuze synthese kon oplossen.284  

Met een verwijzing naar het succes van zijn opvattingen, niet alleen in Hilversum, maar zelfs in 

Londen, zette Dudok zijn argumenten kracht bij: 

 

‘I remember quoting this example [stadsbeperking] from my own personal practice in a lecture 

given in London in 1934. Impressed by the terrible problems of traffic and housing in London, I put the 

question to my colleagues whether it would not be wise to restrict the growth of London […] How could I 

have guessed that ten years later Abercrombie would have the courage to follow this same line of thought 

and to pursue it to its final conclusion by removing a million Londoners to satellite towns built in country 

areas! What a blessed idea for Greater London’.285 

 

                                                      
278 Ibid. 
279 Ibid. 
280 Idem, 157. 
281 Idem, 157-158.  
282 Dudok, “Town Planning,” 158. Voor de herkomst van zijn ideeën en de plaats van Dudok binnen de stedenbouwkundige discipline 

van de twintigste eeuw, zie Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 68-99. 
283 Dudok, “Stedebouw en architectuur,” 158. 
284 ‘Such a complicated problem [stedenbouw] can only be solved by teamwork [...] in the last resort a single man must create the harmonious synthesis of vari-

ous facets of the problem […] I am convinced that – whatever others may say – the experienced architect is the obvious town planner’; Dudok, “Town Planning,” 
153-154. Niet geheel terecht nam Dudok in zijn lezing op dat hij nooit problemen had ondervonden op het terrein van samenwerking. Op-
merkelijk is dat in de (verder letterlijke) Nederlandse vertaling in het jubileumboek van Magnée dit statement niet voorkwam. 

285 Dudok, “Town Planning,” 155. 
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Hiermee suggereerde Dudok een zekere invloed gehad te hebben op het stedenbouwkundige succes 

van Sir Patrick Abercrombie (1879-1957) in Engeland en wellicht zelfs op de daaruit voortgekomen 

New Towns Movement (die, na de Tweede Wereldoorlog, een zorgvuldige ontwikkeling en planning van 

nieuwe steden inhield, tegen chaotische en willekeurige groei van bevolkingscentra). Abercrombie was 

in 1950 onderscheiden met de AIA Gold Medal, en was dus zeker geen onbekende in de Verenigde 

Staten. 

Het is heel goed mogelijk dat Dudok in zijn uitgesproken lezing nog verder ging waar het artikel 

in het Journal of the American Institute of Architects eindigt. In het archief van het AIA bevindt zich een 

uitgetypte lezing Thoughts on Townplanning die Dudok begin 1954 naar het AIA stuurde.286 Na een korte 

introductie, waarin Dudok aangaf dat ondanks het verschil in bevolkingsdichtheid tussen de Verenigde 

Staten en Nederland, zijn stedenbouwkundige oplossingen wellicht ook Amerika tot profijt konden 

dienen, volgde de lezing uit het artikel. Daarna volgde echter nog een zeer uitgebreide beschrijving van 

praktijkvoorbeelden van Dudoks stedenbouwkundige plannen voor Den Haag (met daarin verwijzin-

gen naar dia’s), Velsen en Zwolle. In dit gedeelte kwamen geen nieuwe ideeën van Dudok naar voren, 

maar ging hij in op de toepassing van zijn ideeën in de praktijk. 

 

3.3 Theorie en praktijk 

De theorieën die Dudok in zijn lezingen naar voren bracht, verbond hij met zijn eigen werk 

door een groot aantal dia’s die hij had meegenomen en die hij speciaal voor de lezingentour had laten 

maken. Zoals Dudok aan Purves voorafgaand aan zijn reis had laten weten, zou hij zijn lezingen ruim-

schoots voorzien van afbeeldingen van gebouwen en ontwerpen, die zouden aantonen hoe hij zijn 

eigen weg in de architectuur had gevonden (zie ook p. 51).287 De secretaris van de Alabama Society of 

Architects, onderdeel van het AIA, liet per brief aan Dudok weten dat men onder de indruk was van de 

dia’s die de brede omvang van zijn oeuvre hadden laten zien.288 De dia’s zelf zijn niet bewaard geble-

ven, maar in het Dudokarchief in de map getiteld ‘Artikelen over optredens aan Amerikaans universi-

teiten’ bevindt zich een vel van Dudoks briefpapier met handgeschreven namen van gebouwen met 

aantekeningen, zoals ‘Bosdrift school, Raadhuis foto’s ingang, achtergevel, Utrecht 3 plattegronden, 

Rotterdam 2 gevel foto’s’, en dergelijke. Het is zeer waarschijnlijk dat dit (een deel van) het overzicht is 

van de ontwerpen die Dudok in Amerika heeft laten zien.289 In bijlage 8 is dit overzicht weergegeven. 

Aan de hand van enkele van de in dit overzicht aangeduide ontwerpen wordt hieronder de uitwerking 

van zijn architecturale opvattingen zoals in de lezingen verwoord in Dudoks eigen werk zichtbaar ge-

maakt.290 

Bosdriftschool Hilversum (1921-22) 

De school aan de Bosdrift in Hilversum (Dr. Bavinckschool) is een van de vroege werken van 

Dudok, gebouwd in 1921-22 (afb. 46). Door het schoolgebouw met zijn lengte-as loodrecht op de 

                                                      
286 Nancy Hadley, secretaris AIA Archives, emailbericht aan auteur, dd. 1 maart 2017. 
287 Corr. 23-2-1953 (106). 
288 Corr. 26-10-1953 (145).  
289 HNI, DUDO240M.154. 
290 De door auteur gedane keuze is ingegeven door verscheidenheid in architectuur en bouwjaar. 
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openbare weg te plaatsen, werd volgens Dudok een plastischer effect bereikt dan door een, in zijn 

ogen, spanningsloze situatie langs de weg.291 Een hoge overkapte gymzaal vormde de overgang naar de 

lage woningbouw in de wijk, waardoor ‘veel leelijks aan het oog wordt onttrokken’.292 De toren en 

hogere bouwdelen zorgden voor de nodige afwisseling in de wijk, aansluitend bij Dudoks idee omtrent 

de harmonische organisatie van de ruimte in de stedenbouw waarbij woningen op een harmonieuze 

manier gegroepeerd dienden te worden rond een bijzonder gebouw als een school, bibliotheek of bad-

huis. 

Raadhuis Hilversum (ontwerp 1924, uitvoering 1928-31) 

Goede architectuur betekende voor Dudok dat een gebouw niet alleen functioneel was, maar te-

vens uitdrukking gaf aan de culturele betekenis. Een raadhuis moest daarom niet alleen een efficiënt 

kantoorgebouw zijn, maar tegelijkertijd de bestuurlijke macht van een gemeente weergeven. Over de 

architectuur van het raadhuis van Hilversum zei Dudok dat hij getracht had de voor een raadhuis no-

dige monumentaliteit te bereiken, maar daarbij tevens het landelijke karakter te behouden.293 De lande-

lijkheid kwam voort uit het langzaam oprijzen van het gebouw uit zijn omgeving en het in elkaar grij-

pen van tuin en gebouw (onder andere door de brede bloembakken die een vast onderdeel van het 

gebouw vormen). De monumentaliteit kwam voort uit (de plaatsing van) de raadhuistoren en de zuid-

gevel (afb. 47). Achter de zuidgevel waren de meest representatieve ruimten geplaatst en door dit deel 

te laten oprijzen uit de zogenaamde spiegelvijver, werd de waardigheid van het gebouw verhoogd.294 

De achtergevel laat een efficiënt kantoorgebouw zien met grote vensters waardoor de kantoorruimtes 

van voldoende licht werden voorzien (afb. 48).    

Warenhuis De Bijenkorf Rotterdam (1928-30, afgebroken 1956)295 

Dat Dudok ook met moderne materialen ontwierp laat het ontwerp van het warenhuis De Bij-

enkorf in Rotterdam uit 1928 zien (afb. 49). De enorme glasgevels zorgden voor ‘licht van binnen, en, 

tegen den schemer, lichtend naar buiten. Dit is het karakteristieke effect van het groote warenhuis in 

het moderne stadsbeeld’, zoals Dudok het verwoordde.296 Hierdoor werd het warenhuis ‘een luchtig 

omsloten, uit meerdere verdiepingen bestaande marktplaats’.297  

Administratiekantoor Hoogovens, Velsen (1947-51) 

Voor dit gebouw koos Dudok voor een staalskeletconstructie, daarmee refererend aan de werk-

zaamheden van het Hoogovenbedrijf. Het meest opvallende bouwdeel is de entreepoort die dwars 

  

                                                      
291 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 169. 
292 Ibid. 
293 Idem, 175. 
294 Ibid. 
295 Het gebouw werd tijdens het bombardement van 10 mei 1940 op Rotterdam dusdanig beschadigd dat het in 1941 door Dudok werd 

aangepast, maar uiteindelijk werd het in 1956 toch afgebroken. 
296 Van Bergeijk, Willem Marinus Dudok, 209, 55. 
297 Idem, 209. 
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  Afb. 46. Hilversum, School aan 
           de Bosdrift, 1921-22, W.M. Du- 
           dok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 47. Hilversum, Raadhuis, 1928-31 
(ontwerp 1924), W.M. Dudok.  
Zuidgevel met rechts de hoofdingang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 48. Hilversum, Raadhuis, 1928-
31 (ontwerp 1924), W.M. Dudok. 
Achtergevel. 
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Afb. 49. Rotterdam, Warenhuis De Bijenkorf, 1928-30 (afgebroken 1956), W.M. Dudok. 
 
 
 
 
 

 
 

  Afb. 50. Velsen, Administratiekantoor Hoogovens, 1947-51, W.M. Dudok. Het poortgebouw met rechts 
  kantoren en links de tekenkamer. 
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Afb. 51. Den Haag, Master Structuur Plan, 1946, W.M. Dudok. Op deze tekening is de zonering door  
middel van verschillende kleuren zichtbaar gemaakt. De groenstroken zijn duidelijk zichtbaar. 
 
 

 
 

Afb. 52. Den Haag, Ontwerp Regeringscentrum, 1946, W.M. Dudok.  
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over de weg is geplaatst en die uit enorme glazen muurvlakken bestaat (afb. 50). Dudok zei hierover: 

‘om de plastische werking van de poort zo sterk mogelijk te doen spreken is het hoofdgebouw overi-

gens zo vlak mogelijk gedetailleerd. De ramen staan in het voorvlak van de gevel, die met vlakke Rako-

dur-tegels van warm-bruine kleur is bekleed. Deze muurbehandeling brengt tot uitdrukking, dat de 

muren van dit met staalskelet uitgevoerde gebouw geen dragende, maar alleen ruimte-omsluitende 

functie hebben’.298 Dwars op het gebouw is een bouwdeel aangebracht waarvan de gevel eveneens uit 

een enorme glazen muurvlak bestaat (de tekenkamer). Dudok zei over het ontwerp: ‘De strenge regel-

maat van het gebouw enerzijds, de oplossing van de tekenzaal anderzijds, zijn de architecturale midde-

len, waardoor ik trachtte het specifieke karakter van dit bouwwerk te doen spreken’.299 

Regeringscentrum Den Haag (1946) 

In 1945 kreeg Dudok opdracht van de gemeente Den Haag om een wederopbouwplan, en te-

vens uitbreidingsplan, te ontwerpen. In zijn Master Structuur Plan paste Dudok een systematische 

decentralisatie toe, met gescheiden zones voor wonen, recreatie en industrie (afb. 51). Daar Den Haag 

ook de regeringsstad was, ontwierp hij in dit kader ook een geheel nieuw regeringscentrum. Hier moest 

een aantal nieuwe ministeries komen die Dudok rond een plein ontwierp dat de grootsheid van dit 

nieuwe centrum moest weergeven. De regeringsgebouwen dienden in grootse stijl rondom dit plein 

komen te liggen (afb. 52).300 Hiermee zou het karakter van Den Haag als bestuurscentrum worden 

uitgebeeld.301  

 

3.4 Receptie 

Dudok ontving veel brieven waarin hij bedankt en gecomplimenteerd werd voor zijn lezingen. 

Uit deze brieven blijkt (iets dat overigens uit veel correspondentie met Amerika te lezen valt) dat men 

Dudok een enthousiast spreker en innemende persoonlijkheid vond.302 Een week na zijn lezing op 23 

oktober in Auburn (Alabama) ontving Dudok een brief van Robert W. Tally, hoofd van de architec-

tuurafdeling en tevens professor aan het Alabama Polytechnisch Instituut, met de mededeling dat zijn 

lezing in Auburn zeer had bijgedragen aan het lesprogramma van die universiteit en een bredere kijk op 

architectuur teweeg had gebracht.303 Deze brief bereikte Dudok terwijl hij in Houston verbleef en was 

ongetwijfeld een welkome boodschap, want zijn lezing aan de Universiteit van Houston op 30 oktober 

was slecht bezocht.304 In Houston hield Dudok voor de eerste keer zijn lezing over stedenbouw, maar 

volgens Buffington hadden aanhangers van Gropius studenten van de lezing weggehouden.305   

                                                      
298 Idem, 291. 
299 Ibid. 
300 Dudok, “Thoughts on Town-planning”, versie die Dudok in 1954 aan het AIA heeft gestuurd. 
301 Om verschillende redenen werd een groot deel van de plannen niet uitgevoerd; wat betreft het regeringscentrum vond de overheid het 

plan te monumentaal. 
302 Bijvoorbeeld Corr. 17-10-1953 (142) (‘Students and staff members […] greatly enjoyed Mr Dudok’s stay and were inspired by his comments and en-

thusiasm’) en Corr. 13-1-1954 (190) (‘Apparently Mr. Dudok was very well received in all of his appearances. He is personally very affable and the architects and 
students found him very stimulating’).  

303 ‘We enjoyed the pleasure of your company and certainly broadened our concepts of architecture through your discussions. […] You have contributed immeasur-
ably to our teaching program at Auburn and your personality has made a most pleasant impression upon all of us.’; Corr. 26-10-1953 (147). 

304 Brief VII. 
305 ‘Er zijn hier professoren-discipelen van Gropius, en Buffington had het gevoel, dat die mij bij hun studenten wat tegenwerkten en van 

mijn lezing weggehouden hadden. Ja, er zijn hier natuurlijk ook sterke machten. Gropius, Mies van der Rohe en ook Corbusier hebben hier 
toch wel veel adepten’; Brief VII.  
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De secretaris van de Alabama Society of Architects, onderdeel van het AIA, liet per brief weten dat 

de dia’s die Dudok had vertoond indruk hadden gemaakt vanwege de brede omvang van zijn oeuvre 

en zijn werk uit de vroege jaren twintig vond men verrassend actueel.306 Wiliard C. Wichers van The 

Netherlands Information Services in Michigan vond het bezoek van Dudok aan Amerika van groot belang 

niet alleen voor de architecturale beroepsgroep, maar tevens met het oog op de positieve uitstraling die 

het bezoek had voor de promotie van Nederland.307 En zelfs tot in de zakenwereld was Dudoks 

invloed doorgedrongen, meldde Wichers: ‘I was very interested to learn that comments made by you relative to 

Detroit’s great opportunities were quoted at a recent meeting of leading business men of Detroit by Mr. Daume, President 

of the Detroit Trust Company’.308  

In zijn brieven naar Nederland gaf Dudok regelmatig commentaar op de uitvoering van zijn le-

zingen. Op donderdag 1 oktober had Dudok zijn eerste lezing (To Live and to Build) gehouden, in Phila-

delphia aan de Universiteit van Pennsylvania. De zaal viel erg tegen, er was geen air-conditioning zodat 

de ramen openstonden en daardoor kwam er erg veel lawaai naar binnen (iets waar Dudok vaker over 

klaagde). Volgens Dudok was hij ‘niet zo goed op dreef’ en hij vroeg zich af of zijn dia’s wel voldoende 

indruk gemaakt hadden.309 In Princeton hield Dudok zijn lezing in een ‘rustige gezellige zaal’, die dan 

ook, naar eigen zeggen, heel goed ging.310 Ook in Charlottesville, waar zijn lezing in het Fine Arts Mu-

seum plaatshad, trof Dudok een rustige, prettige zaal (‘een goed mansportret van Nicolaas Maes stond 

me aan te gapen’) en ging zijn lezing ‘wel goed’.311 Regelmatig berichtte Dudok in zijn brieven naar 

aanleiding van een lezing dat hij vond dat men in Amerika behoorlijk achterliep op het gebied van 

stedenbouw. Hij weet dat aan de vrijheid die de Amerikanen hoog in het vaandel hadden staan. De 

beperking van een ongebreidelde groei van steden, iets wat Dudok voorstond en wat in zijn lezingen 

een belangrijk thema was, noodzaakte een zekere vorm van staatsbemoeienis en voor Amerikanen was 

dat ondenkbaar.312 Bij zijn gehoor in de Petroleumclub op 2 november ondervond Dudok dan ook 

kennelijk weinig bijval bij zijn dinner talk over stedenbouw: ‘Ik zou aan tafel wat plaatjes vertonen van 

mijn stedebouw-plannen […] Maar de ware animo daarvoor kon ik in die keiharde kring niet opbren-

gen. Ik liet dus maar wat zien en maakte er maar zo gauw mogelijk een eind aan, al vonden ze alles very 

interesting. Ze zijn hier weinig town-planning minded’.313 Zijn dinner talk voor de AIA-afdeling in Ge-

orgia, Atlanta was daarentegen een groot succes. Dudok kreeg een staande ovatie en ‘velen betuigden 

[mij] dat dit het beste was, wat zij hadden beleefd van Wright, Gropius, enz., die daar ook lezingen 

hadden gehouden’, schreef hij na afloop.314 Dudok was vooral in zijn element als hij informeel met 

studenten over architectuur of stedenbouw kon discussiëren en hij vragen kon beantwoorden. Dan 

                                                      
306 Corr. 26-10-1953 (145): ‘It was interesting to note your buildings done in the early 1920s, which seemed to have a freshness and vigor when compared to 

the work done by many Architects today’. 
307 ‘I cannot emphasize enough how important I consider your visit, not only in the strict limits of your professional field, but in the broader aspects of winning 

friends and admirers for The Netherlands nation’; Corr. 19-1-1954 (195). In deze en een eerdere brief (Corr. 11-2-1954 (198)) refereert Wichers ook 
aan radio-opnamen die van Dudoks lezing in Detroit waren gemaakt. Een tape hiervan stuurde hij naar Dudok in Nederland. 

308 Corr. 19-1-1954 (195).  
309 Brief II. 
310 Brief III. 
311 Ibid. 
312 Bief VIII. 
313 Ibid. 
314 Brief V. 
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voelde hij zich als een ‘meester’ met de leerlingen ‘aan zijn voeten’.315 In alle gevallen was hij daar zeer 

tevreden over.316  

Na terugkomst in Nederland overheerste bij Dudok een tevreden gevoel over zijn optredens. In 

zijn schriftelijke dankbetuiging aan het AIA voor het organiseren van de reis uitte hij het gevoel een 

bijdrage te hebben kunnen leveren aan de architecturale professie in de Verenigde Staten: 

 

‘Everywhere I enjoyed a most cordial reception; a right understanding for my philosophy and a sin-

cere appreciation for my work: sometimes even more than that. After some of my lectures I received letters 

which not only gave me deep satisfaction, but also the impression that my visit came at a right time, and 

that many of your countrymen agreed with my conception and with my criticism’.317 

   

Dean Pietro Belluschi (1899-1994), hoofd van het Massachusetts Institute of Technology School of Ar-

chitecture and Planning (MIT), nodigde Dudok direct na zijn lezing in Boston op 11 december uit om in 

een later studiejaar een gastdocentschap aan zijn instituut te komen vervullen.318 Gedurende een aantal 

jaren kwam deze mogelijkheid met zekere regelmaat aan de orde in correspondentie tussen Dudok en 

Lawrence B. Anderson (1906-1994), professor aan het MIT, maar volgens Dudok lieten zijn drukke 

werkzaamheden het niet toe dat hij langere tijd afwezig zou zijn.319 Uiteindelijk blies Dudok in 1957 het 

geheel af: ‘one cannot have everything’.320 In deze jaren kreeg hij eveneens een uitnodiging om opnieuw 

colleges aan het Rice Institute in Houston te komen geven, toen het binnen de beroepsgroep in de 

Verenigde Staten bekend werd dat hij als gastdocent door het MIT was uitgenodigd.321 

In het Dudokarchief bevindt zich een aantal krantenberichten die ingaan op de door Dudok ge-

houden lezingen. Niet altijd is bekend van welke datum of uit welke krant het bericht afkomstig is. De 

schrijver van het bericht getiteld “Look at our planning”, mogelijk uit Dallas, is het volledig eens met 

Dudoks stedenbouwkundige opvattingen en over de stand van de stedenbouw in de Verenigde Staten: 

‘Willem Dudok, the noted Dutch architect, doesn’t think that town planning is one of this country’s strong points. There 

will be few to argue with the distinguished visitor […] Mr. Dudok is also right about certain European cities being more 

appealing to the eye. That is because [these cities] are more willing to accept drastic controls on the structures which indi-

viduals may build.[…] There is not much you can do about imposing architectural harmony on an entire city block, or 

city street, in this country. That is, unless you are prepared to uproot the whole Anglo-Saxon tradition that a man’s home 

is his castle’.322 Volgens een krantenbericht werd Dudoks lezing van 4 november aan het Texas Technical 

College in Lubbock door ongeveer 130 personen bijgewoond en kennelijk had Dudok daar eveneens de 

nodige bijval gekregen, want de krant berichtte dat ‘Willem Dudok […] seemed to represent the thinking of 

                                                      
315 ‘Ik werd uitgenodigd […] eerst wat over stedenbouw te vertellen en de studenten kwamen toen rondom mij zitten, zo’n beetje “aan de 

voeten van de meester”. Toen las ik ze wat voor uit m’n tweede lezing over stedenbouw, en beantwoordde de vragen, die bij hen opkwamen, 
want die gedachten zijn hier helemaal nieuw’; Brief V. 

316 Brief III; Brief IV; Brief VI. 
317 Corr. 24-12-1953 (183). 
318 Corr. 16-3-1954 (200). Pietro Belluschi ontving in 1972 een AIA Gold Medal. 
319 Corr. 26-4-1954 (206); Corr. 11-5-1954 (209); Corr. 8-3-1955 (229); Corr. 8-4-1955 (231). 
320 Corr. 15-3-1957 (291). 
321 Corr. 7-4-1955 (230). Corr. 15-6-1955 (248). 
322 Krantenbericht getiteld “Look at Our Planning”, datum en krant onbekend, mogelijk Dallas News; HNI, DUDOd277. 
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Lubbock’s town planners’.323 Ook Dudok zelf schreef dat zijn lezing in Lubbock veel succes had.324 In 

Denver had Dudok op 10 en 11 november beide voordrachten gehouden (en de lezing To Live and to 

Build zelfs tweemaal), maar in een krantenbericht van 13 november werd alleen gerefereerd aan zijn 

stedenbouwkundige standpunten met betrekking tot decentralisatie en groengordels onder de kop ‘Big 

Cities “Obsolete”, Dutch Architect Says’.325 ‘Try instead to build a city organically, where people can live close to 

their jobs and their recreation. Interlace the city’s recreation belts, like green arteries in a city of stone’, werd Dudok 

geciteerd.326 Volgens Dudok belemmerde de Amerikaanse individualiteit een intelligente stedenbouw, 

aldus het bericht. Op het Kansas State College woonden ongeveer 100 studenten en faculteitsleden Du-

doks lezing bij.327 Het studentennieuwsblad de Kansas State Collegian ging kort inhoudelijk in op Dudoks 

uitspraken over de geestelijke waarden die maakten dat architectuur meer was dan alleen goede con-

structie.328 Volgens het Detroit News van 5 december 1953 liet Dudok zien dat bouwwerken niet uitslui-

tend uit glas en staal hoeven te bestaan om modern te zijn.329 Een kritisch redactioneel stukje ver-

scheen in het tijdschrift Progressive Architecture van november 1953. Hoofdredacteur Thomas H. Creigh-

ton (1904-1984) ging, naar aanleiding van een gesprek dat hij met Dudok had en waarin Dudok zijn 

verbazing had geuit over het geringe prestige van de architect in de Verenigde Staten, in op Dudoks 

overtuiging dat de ervaren architect tevens de stedenbouwkundige planner zou moeten zijn. Volgens 

Creighton kwam het niet in Dudok op dat vastgoedontwikkelaars, ondernemers, opdrachtgevers of 

zelf aannemers meer invloed konden hebben dan een architect-stedenbouwkundige. ‘The interesting thing, 

in talking to Dudok, was to realize that he has a different concept of the town planner and the architect than ours’, al-

dus Creighton, ‘I don’t believe it ever occurred to him that the architect-planner might not have the power to effect 

good planning […] It seemed difficult for him to understand that a community […] might not want to put the architect-

planner in that position of authority which would allow good planning and good design to carried out’.330  

Of Dudok in zijn missie, zoals de Knickerbocker die verwoordde (zie p. 53), aan het eind van zijn 

reis geslaagd was, is moeilijk te concluderen. De krantenberichten lijken in ieder geval de kern van zijn 

boodschap weergegeven te hebben. Voor de studenten en jongere architecten was het wellicht een 

belangrijke ervaring om Dudok te horen spreken en mogelijk een eye-opener om meer dan alleen het 

Raadhuis in Hilversum afgebeeld te zien.  

Het Amerikaanse architectuurtijdschrift Architectural Forum (onder redactie van Douglas Haskell) 

wijdde in februari 1954 een zes pagina groot redactioneel artikel aan Dudok, waarin professor Talbot 

Hamlin (1889-1956) van de Columbia University Dudoks werk besprak.331 De titel van het artikel om-

schreef Dudok als ‘humanist…who has gone his own way within – yet not within – the modern movement he helped 

                                                      
323 Krantenbericht getiteld “Dutch Cityplanner Discusses Problems At Tech Meeting”, 5 november 1953 (krant onbekend). HNI, DU-

DO240M.188. Hetzelfde bericht verscheen eveneens in een andere (onbekende) krant onder de titel ‘Dutch Town Planner Says Rapid Growth of 
Cities Can’t Be Left To “Chance”’; HNI, DUDOd277. Opmerkelijk is dat in de berichten uit beide lezingen van Dudok werd geciteerd, dus 
mogelijk hield Dudok zich niet altijd aan de voorgenomen tekst van een lezing. 

324 Brief VIII. Dudok: “Daarna naar de universiteit, m’n lezing, veel succes.”- 
325 Krantenbericht getiteld “Big Cities ‘Obsolete’, Dutch Architect Says”, 13 november 1953, krant onbekend; HNI, DUDOd277.  
326 Ibid. 
327 “Dutch Architect Stresses Need For Expression,” Kansas State Collegian 60 (1953) 48, z.p.; HNI, DUDOd277. 
328 Ibid. 
329 “Dutch Architect Reveals Plain-Building Artistry,” Detroit News, 5 december 1953; HNI, DUDO240M.188. 
330 Thomas H. Creighton, “P.S.”, 238. 
331 Talbot Hamlin was voorzitter op de avond van Dudoks lezing op 15 december aan de Columbia University. Hij was tevens te gast op 

het afscheidsdiner dat Douglas Haskell op 17 december voor Dudok had georganiseerd. 
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to found’.332 Het artikel bevestigde Dudoks aparte plaats binnen de moderne architectuur. Die aparte 

plaats kwam nu echter niet meer voort uit het ‘traditionele’ baksteengebruik van Dudok, maar uit Du-

doks hang naar humanistische architectuur (‘de menselijke maat’ zoals we nu zouden zeggen) en waar-

bij moderne materialen en constructiemethoden slechts middel waren om het doel van een ‘geestelijke’ 

architectuur te bereiken. Hamlin concludeerde: ‘in any architecture that claims to be democratic in aims, the 

extraordinary way in which Dudok has designed for people is of the highest significance, as is his companion concept that 

visual beauty is something that people themselves demand’.333 De reactie op dit artikel van architect William 

Gray Purcell (1880-1965), een leerling van Sullivan en jarenlang bevriend geweest met Berlage, 

bevestigde Dudoks bijzondere positie: ‘[Mr. Purcell] is in entire sympathy with your humanistic and spiritual 

interpretation of the raw Form and Function theory. It seems to him that you understand the true concept of Sullivan, 

which was not that of a logical constructivism, but of Architecture as significant poetry’.334 Eind 1954 werd tenslotte 

nog een korte overzichtelijke samenvatting van Dudoks lezingen door professor J. Marshall Miller 

gepubliceerd in The Columbia Planners Newsletter.335 

Een kleine dertig jaar later, in 1982, publiceerde het Journal of the American Institute of Architects een 

artikel over Dudoks werk geschreven door Richard Guy Wilson waarin deze opmerkt: ‘[Dudok’s] spee-

ches given in the U.S. are of interest but not memorable’.336 Deze uitspraak van Wilson verdient een kantteke-

ning wanneer we Dudoks lezingen beschouwen als een theoretische toelichting op de uitgangspunten 

van zijn eigen architectuur. De lezingen zijn derhalve even memorabel als Dudoks architecturale erfe-

nis.   

                                                      
332 “Willem Dudok,” 150.  
333 Idem, 151. 
334 Corr. 10-3-1954 (199). Purcell had in 1903 enige tijd op het kantoor van Sullivan gewerkt. In 1906 had hij in Amsterdam kennisge-

maakt met Berlage waaruit een jarenlange relatie was ontstaan. Toen Berlage in 1911 Amerika bezocht was Purcell enige tijd zijn gids; tijdens 
dat bezoek sprak Berlage enkele uren met Sullivan; zie Van der Woud, “De Nieuwe Wereld,” 18-19. 

335 “Talk by Willem Marinus Dudok,” Columbia Planners Newsletter nr. 3, december 1954; HNI, DUDO240M.154. 
336 Wilson, “Willem Dudok,” 48. 
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HOOFDSTUK 4. “HIGHEST HONOR EVER BESTOWED ON ME” 

 

Het uitgebreide artikel in Architectural Forum van februari 1954 en de publicaties van de lezingen 

in het Journal of the American Institute of Architects in resp. maart en april 1954 zijn de meest concrete re-

sultaten van Dudoks lezingenreis. Maar deze reis heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de toeken-

ning in 1955 van de AIA Gold Medal, de hoogste onderscheiding van het American Institute of Architects. 

Volgens de Telegraaf was Dudoks naam meer dan ooit ‘wereldbekend’ geworden.337 Nog tijdens zijn 

tour schreef Ralph Buffington aan Dudok dat meerdere personen zijn nominatie voor de belangrijke 

onderscheiding ondersteunden.338 Het was niet Dudoks eerste buitenlandse onderscheiding want in 

1935 had hij al de gouden medaille, de hoogste onderscheiding van het Royal Institute of British Architects 

(RIBA) ontvangen.339 Ook waren hem diverse erelidmaatschappen van buitenlandse architectenvereni-

gingen toegekend.340 In Nederland was Dudok in 1931 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-

Nassau, en diverse steden hadden hem een gouden medaille of een andere onderscheiding uitgereikt. 

In 1949, bij zijn 65e verjaardag, werd Dudok door toenmalig koningin Juliana gekroond tot Ridder in 

de Orde van de Nederlandse Leeuw. In Amerika was Dudok in 1951 door het AIA verkozen tot Hono-

rary Corresponding Member.341 Dit behelsde een erelidmaatschap van de architectenvereniging voor ‘an 

architect of esteemed character and distinguished achievements who is not a citizen or resident of the Unites States’.342  

De AIA Gold Medal werd voor het eerst uitgereikt in 1907 aan de Brit Sir Aston Webb. De toen 

vijftigjarige architectenvereniging wilde, in navolging van het RIBA, met een dergelijke onderscheiding 

het prestige van de Amerikaanse architectuur én van de vereniging zelf verbeteren, niet alleen in Ame-

rika maar ook daarbuiten.343 De eerste toekenning aan een Brit en niet aan een Amerikaan kwam voort 

uit de toekenning van de gouden medaille van het RIBA in 1903 aan Charles McKim (1847-1909), 

toenmalig voorzitter van het AIA, die vervolgens pleitbezorger werd van soortgelijk ‘eremetaal’ in 

Amerika.344 In de jaren vanaf 1907 werd de onderscheiding onregelmatig toegekend en waren er geen 

eenduidige regels voor nominatie. Pas in 1930 werden regels opgesteld waaraan een nominatie en de 

toekenning moesten voldoen en vanaf 1942 werden deze opgenomen in de reglementen van de vereni-

ging.345 In aanmerking voor een gouden medaille kwamen personen met een ‘distinguished service to the 

profession of architecture or to the Institute’.346 Uitsluitend de board of directors konden stemmen over de toe-

kenning van de Gold Medal en de stemming moest unaniem zijn. Dudok was al tweemaal eerder geno- 

                                                      
337 De Telegraaf, 24 december 1953. 
338 Corr. 18-11-1953 (163). 
339 Langmead, Willem Marinus Dudok, 42. In 1966 werd hem ook de Médaille d’Or d’Architecture van de stad Parijs toegekend. 
340 Idem, 43. 
341 Corr. 15-11-1951 (79). 
342 Ibid. Dudok werd uitgenodigd het erelidmaatschap officieel in ontvangst te nemen tijdens de jaarlijkse AIA conventie in New York in 

1952, maar vanwege de beperking van deviezenuitvoer én vanwege zijn drukke praktijk gaf hij aan die uitnodiging geen gevolg.  
343 Wilson, AIA Gold Medal, 14. 
344 Idem, 21. 
345 Idem, 25. Een nominatie moest bijvoorbeeld vergezeld gaan van een zo compleet mogelijke biografie van de genomineerde en van 

een overzicht van de prestaties van die persoon (Procedural Rules of the Board of Directors as of October 1955, Chapter III-A p.12). Vol-
gens schriftelijke toelichting van het AIA gold deze procedure ook in de dertiger- en veertiger jaren, Nancy Hadley, Senior Manager, Archives 
and Records AIA, e-mail aan auteur, dd. 3 maart 2017. 

346 Nancy Hadley, Senior Manager, Archives and Records AIA, e-mail aan auteur, dd. 3 maart 2017. Later werd dat een 75% meerderheid 
en momenteel vindt de toekenning plaats door een (wisselende) jury; zie Wilson, AIA Gold Medal, 31 en website AIA. 
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mineerd voor de onderscheiding. In 1936 ontving de board drie nominaties, waaronder die van Dudok. 

Dudoks nominatie was echter afkomstig van de Chairman of the Committee on Foreign Relations (Julian 

Clarence Levi) en niet van een boardmember zoals werd voorgeschreven, waardoor deze nominatie niet 

ontvankelijk werd verklaard.347 De overige twee genomineerden waren Paul Philippe Cret en Eliel 

Saarinen, die uiteindelijk in 1938 resp. 1947 onderscheiden werden. In 1954, het jaar na zijn lezingen-

tour, werd Dudok eveneens genomineerd, ditmaal door Clair W. Ditchy, AIA-president.348 Omdat 

deze nominatie niet tot een unanieme stemming leidde, werd de prijs niet toegekend. In 1955 vond 

opnieuw nominatie plaats (wederom door Ditchy) en dit keer was er wel een unanieme voordracht en 

kon de medaille aan Dudok worden toegekend.349 Dudok was sinds 1907 de 21e ontvanger van de prijs. 

Zeven buitenlandse architecten gingen hem voor maar hij was de eerste (en tot nu toe enige) Neder-

lander die de prijs mocht ontvangen.350  

In Bijlage 9 is de lijst met gouden medaillewinnaars tot en met 1983 weergegeven, zoals opge-

nomen in het boek The AIA Gold Medal, geschreven door Richard Guy Wilson naar aanleiding van 75 

jaar toekenning van de gouden medaille en uitgegeven in 1984.351 In The AIA Gold Medal concludeert 

Wilson dat de toekenningen van de onderscheiding de veranderende smaak van de architecturale pro-

fessie in Amerika weergaf.352 Hij herkent (tot eind zestiger jaren) een aantal ‘stromingen’ die de boven-

toon voerden bij de toekenningen.353 In het begin van de twintigste eeuw was dat het classicisme van 

de École des Beaux-Arts, wat tot uitdrukking kwam in de zes toekenningen tussen 1907 en 1923 

(afb.53).354 Van 1925 tot 1933 overheerste het romantic imagery, waaronder Wilson de heroriëntatie op 

een vernieuwd eclecticisme verstaat, voortkomend uit de arts-and-crafts beweging.355 Onder de vijf gou-

den-medaillewinnaars in deze periode bevinden zich Sir Edward Lutyens (1869-1944) en Ragnar 

Östberg (1866-1945) (afb. 54). Het modernisme dat vanaf de jaren twintig geleidelijk terrein had ge-

wonnen in de architectuur was daarna aan de beurt. Wilson gebruikt de termen ‘conservative modernism’ en 

‘radical modernism’ voor wat Hitchcock in zijn invloedrijke boek Modern Architecture: Romanticism and Rein-

tegration de ‘new tradition’ respectievelijk de ‘new pioneers’ had genoemd (zie hoofdstuk 1). Volgens Wilson 

bleef de algemene smaak nog lange tijd conservatief in de zin dat nieuwe materialen en een nieuwe stijl 

wel werden geaccepteerd maar dat historische invloeden zichtbaar bleven.356 In de jaren 1938-1958 

(met uitzondering van Louis Skidmore (1897-1962) in 1957) werden dan ook de meer conservatieve 

modernisten met de gouden medaille onderscheiden, zoals Louis Sullivan (in 1944) en Eliel Saarinen 

(in 1947). Aan Frank Lloyd Wright werd de Gold Medal in 1949 toegekend. In deze categorie paste ook 

de toekenning van de onderscheiding aan Dudok in 1955. Het radicale (Europese) modernisme werd  

                                                      
347 Nancy Hadley, Senior Manager, Archives and Records AIA, eerste e-mail aan auteur, dd. 10 november 2017. 
348 Nancy Hadley, Senior Manager, Archives and Records AIA, tweede e-mail aan auteur, dd. 10 november 2017. 
349 Ibid. 
350 In tegenstelling tot de gouden medaille van het RIBA, die vóór Dudok al was toegekend aan Cuypers (1897) en Berlage (1932).  
351 Een complete lijst van Gold Medal-winnaars tot en met heden is te vinden op de website van het AIA, 
<https://www.aia.org/awards/7046-gold-medal>. 
352 De leden van de board of directors waren immers vertegenwoordigers van praktiserende architecten uit het gehele land, en geen critici, 

schrijvers of academici; Wilson, The AIA Gold Medal, 3-4.  
353 Wilson, The AIA Gold Medal, 10. 
354 Idem, 35. 
355 Idem, 47. 
356 Idem, 62-63. Het onderwijs aan de architectuuropleidingen in Amerika veranderde maar langzaam en accepteerde het Europese mo-

dernisme pas laat in de jaren dertig, zie hiervoor Bacon, Le Corbusier, 91 en Mallgrave, Modern Architectural Theory, 303.  
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Afb. 53. New York, Pierpont Morgan Library, 1906, Charles F. McKim. Een voorbeeld van  
de Beaux-Arts architectuur in New York. McKim werd in 1909 onderscheiden met de AIA 
Gold Medal.  
 

 
 

   Afb. 54. Stockholm, City Hall, 1923, Ragnar Östberg. Een voorbeeld van Wilsons  
        Romantic Imagery. Östberg werd in 1933 onderscheiden met de AIA Gold Medal.   



 

 71 

pas later algemeen geaccepteerd, wat zich uitte in toekenningen aan onder andere Gropius (in 1959), 

Mies van der Rohe (in 1960) en Le Corbusier (in 1961).357 De bekendheid van Dudok in de Verenigde 

Staten in de jaren dertig na het gereedkomen van het raadhuis van Hilversum en zijn door Hitchcock 

toegekende plaats bij de ‘new traditionalists’ (de conservatieve modernisten volgens Wilson) geven een 

verklaring voor zijn nominatie in 1936. Deze nominatie bewijst ook dat Dudok al ver voor zijn lezin-

genreis in hoog aanzien stond bij de architecturale beroepsgroep in de Verenigde Staten en al ver voor 

zijn lezingenreis ‘medaillewaardig’ werd bevonden. Dat zijn nominatie in 1954 niet tot een unanieme 

stemming leidde, kan te maken hebben met de inmiddels gewijzigde voorkeur binnen de professie voor 

het meer, in Wilsons termen, radicalere modernisme. 

 
 
 

 
 
Afb. 55. Dudok met Clair W. Ditchy (2e van rechts), 1955. 

 

 
AIA-president Clair Ditchy informeerde Dudok in april 1955 dat hem de gouden medaille was 

toegekend en nodigde hem uit om de prijs persoonlijk in ontvangst te komen nemen op kosten van het 

AIA (afb. 55).358 De uitreiking vond plaats op de jaarlijkse AIA conventie, die dat jaar op 23 juni in 

Minneapolis zou plaatsvinden. Dudok accepteerde de uitnodiging want, zoals hij in zijn antwoord 

meldde, deze onderscheiding was de hoogste eer die hem ooit te beurt was gevallen.359 Dat Dudoks 

lezingen nog niet vergeten waren blijkt uit de tekst op de oorkonde die behoorde bij de gouden medail-

le: 

  

                                                      
357 Idem, 86-87. 
358 Corr. 19-4-1955 (232). 
359 Corr. 25-4-1955 (234). Dudok: ‘Knowing by my own experience the exceptional standard: the superior quality of so many architectural achievements in 

your country, I consider this as the highest honor ever bestowed on me’. 
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‘Your contribution has been, not in slogan or manifesto, not in establishing a school or striving to 

win disciples, but rather in works of architecture which speak for you, and in language of humanism. 

Disdaining the easy way of building to amaze, you have chosen to satisfy man’s inherent longing for a 

more lovely environment. To construction, functionalism and the economy of austerity – these demigods of 

our brief day – you have shown respect but not worship. […] Your individuality as an artist and the 

work of your mind, heart and hand have placed our world in your debt’.360 

 
Geconcludeerd kan worden dat de lezingenreeks een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de toe-

kenning van de Gold Medal in 1955 aan Dudok. Hoewel hij al in 1936 op de nominatie stond voor de 

onderscheiding, heeft de reis hem opnieuw in beeld gebracht bij de architecturale beroepsgroep in de 

Verenigde Staten en hem wellicht een hoge(re) plaats op de ranglijst gegeven (wat ook blijkt uit de 

nominatie in 1954, direct na de reis).   

  

                                                      
360 Wilson, The AIA Gold Medal, 180. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

Al vanaf de negentiende eeuw had ‘de nieuwe wereld’ aantrekkingskracht op architecten, die met 

name de wolkenkrabbers en nieuwe constructietechnieken wilden bestuderen. Ook Dudok was geïnte-

resseerd in de architectuur van Amerika maar het kwam pas op latere leeftijd tot een daadwerkelijk 

bezoek. Hij werd daartoe uitgenodigd door het American Institute of Architects (AIA) die in het najaar van 

1953 een lezingentour langs een groot aantal universiteiten en AIA-chapters voor hem had georgani-

seerd. Deze thesis behelst een reconstructie van Dudoks lezingentour. Een belangrijke bron voor het 

onderzoek is archiefmateriaal betreffende Dudoks reis door Amerika, brieven die Dudok vanuit Ame-

rika aan zijn vrouw stuurde en correspondentie van Dudok met Amerikaanse architecten, professoren 

en studenten gedurende zijn gehele loopbaan. Het bronmateriaal bevindt zich in het Dudokarchief 

gehouden door Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en is nog niet eerder systematisch geanalyseerd. 

Met het schrijven van deze thesis heeft daardoor ook een verdere ontsluiting van het Dudokarchief 

plaatsgevonden. Om de vraag te beantwoorden waarom Dudok door het AIA werd uitgenodigd is op 

basis van literatuuronderzoek de lezingentour geplaatst in de context van het Amerikaanse vertoog 

over de architectuur dat rond de Tweede Wereldoorlog plaatshad.  

Al snel na het begin van zijn carrière in de architectuur had Dudok in de twintiger jaren van de 

vorige eeuw een ambivalente plaats binnen de moderne architectuur toebedeeld gekregen. Voor de 

Amsterdamse School waren veel van zijn ontwerpen te ‘kubistisch’. Dudoks architectuur paste even-

min binnen de door Henry-Russel Hitchcock gepropageerde International Style, voortgekomen uit de 

Bauhaus architectuur van onder andere Gropius en Mies van der Rohe. Dudok genoot desondanks een 

enorme bekendheid in de Verenigde Staten door de vele bezoeken van Amerikanen aan zijn volkswo-

ningbouw en, vanaf 1931, het raadhuis in Hilversum. Daarnaast verschenen geïllustreerde artikelen 

over zijn werk in internationale tijdschriften en werden zijn ontwerpen in de overzichtswerken van 

(Europese) architectuur afgebeeld. Toen begin jaren vijftig de International Style van meer afstand werd 

bekeken, kreeg Dudok een belangrijke plaats toegewezen als pioneer of the modern movement in Holland. 

Vanuit dat oogpunt lag een uitnodiging om in Amerika lezingen te komen geven voor de hand, hoewel 

er ook al vóór de Tweede Wereldoorlog uitnodigingen waren geweest. Maar voor Dudoks lezingenreis 

door de Verenigde Staten ijverde met name de in Houston werkzame architect Ralph Meldrim Buf-

fington, die tijdens een bezoek aan Hilversum in 1930 diep onder de indruk van Dudok en diens 

bouwwerken was geraakt. Buffington had een groot netwerk binnen de Amerikaanse upper class en 

pleitte voor een uitnodiging bij de architectuuropleidingen van een groot aantal universiteiten. Het AIA 

zorgde tenslotte voor de nodige financiën en sponsorgelden die het Dudok mogelijk maakten om ge-

durende drie maanden door de Verenigde Staten te reizen en zijn voordrachten te houden.  

De reis moet na de negatieve ervaringen die hij in de jaren ervoor in Nederland had opgedaan 

als een warm bad hebben aangevoeld voor de bijna zeventigjarige Dudok. Zo werd hij overal met alle 

egards ontvangen en kreeg talloze recepties, lunches en diners aangeboden. In vrijwel alle steden waar 

hij kwam werd hij door woon- en villawijken rondgereden en bezocht hij de belangrijkste architectuur. 
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Zoals uit zijn brieven blijkt, maar ook uit de berichten die na Dudoks terugkomst in een aantal kranten 

verschenen, waren het vooral de enorme luxe en de kapitalistische maatschappij die indruk op hem 

maakten, maar waar hij zelf weinig waardering voor had.  

Een belangrijke ontmoeting in Amerika was die met Frank Lloyd Wright bij wie Dudok tijdens 

Thanksgiving logeerde. Dudok was beslist beïnvloed door deze architect maar uit zijn correspondentie 

blijkt dat hij de nieuwste ontwerpen van Wright niet kon waarderen. Helaas zijn geen brieven over het 

bezoek zelf bewaard gebleven en is slechts uit latere publicaties iets bekend van de indruk die het be-

zoek op Dudok heeft gemaakt. Daaruit blijkt dat het Dudok opviel dat Wright door zijn cliënten met 

meer genegenheid werd ontvangen dan in het algemeen uit tijdschriften bleek. De architectuur van 

Wrights winterverblijf Taliesin West maakte een onuitwisbare indruk op Dudok. 

Dudok had twee lezingen voorbereid voor zijn reis door de Verenigde Staten. De lezing To Live 

and to Build ging over zijn ideeën over architectuur en hoe hij in zijn eigen praktijk door de jaren heen 

zijn eigen weg had gevonden. De tweede lezing, Thoughts on Townplanning, ging met name over steden-

bouw. Op het gebied van stedenbouw liep men in Amerika volgens Dudok behoorlijk achter, wat 

vooral te wijten was aan de Amerikaanse vrijheidsdrang die het overheden bemoeilijkte om bouwregels 

uit te schrijven. Hierdoor was van enige planning nauwelijks sprake waardoor steden zich op een chao-

tische manier ontwikkelden en enige harmonie volgens Dudok ver te zoeken was. In de moderne ar-

chitectuur en met name ook bij de wolkenkrabbers, zag Dudok vooral een uiting te imponeren met 

technische constructies (“ingenieurskunst”), maar was volgens hem van goede architectuur in het al-

gemeen geen sprake. Deze architectuur miste de juiste structurele verhoudingen die de architectuur 

boven het puur functionele uittilde en waarmee tevens de culturele betekenis van een gebouw tot ui-

ting kwam. Voor zover blijkt uit de krantenberichten die in het archief aanwezig zijn en uit de persoon-

lijke reacties die Dudok middels brieven ontving, ging de architecturale beroepsgroep in Amerika gro-

tendeels mee met Dudoks standpunten aangaande architectuur en stedenbouw. Dudoks reis was wel-

licht voor veel Amerikanen een hernieuwde en bredere kennismaking met zijn werk en korte tijd nadat 

Dudok was teruggekeerd in Nederland, verscheen een uitgebreid overzicht van zijn werk in het Ameri-

kaanse Architectural Forum en werden zijn lezingen in het Journal of the American Institute of Architects gepu-

bliceerd. Dudok kreeg overwegend positieve reacties op zijn lezingen. Dat dit niet alleen beleefdheden 

waren getuige de uitnodiging voor een gastdocentschap aan het MIT waarmee hij huiswaarts keerde en 

de onderscheiding met de AIA gouden medaille anderhalf jaar na zijn reis. Maar de toekenning van 

deze onderscheiding aan Dudok past ook in de reeks toekenningen tussen 1938 en 1958 aan de op dat 

moment meer traditioneel geachte architecten binnen de moderne architectuur. 

Wanneer we nu, anno 2018, Dudoks lezingenreis in de Verenigde Staten beschouwen, dan luidt 

de conclusie dat deze in beginsel niet leidt tot een andere kijk op zijn architectuur. De inhoud van de 

lezingen vormen veeleer een bevestiging van de bestaande historiografie hierover. De ideeën die Du-

dok naar voren bracht waren niet nieuw en had hij al vanaf aanvang van zijn carrière in lezingen en 

enkele publicaties geuit. Het onderzoek laat zien dat Dudok in de jaren vijftig in de Verenigde Staten in 

hoog aanzien stond als architect, in tegenstelling tot zijn positie in Nederland op dat moment. We we-
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ten niet wat de reden was waarom Dudok – na verschillende malen de reis uitgesteld te hebben – uit-

eindelijk in 1953 besloot de uitnodiging van het AIA aan te nemen, maar wellicht speelde een zekere 

behoefte mee om zijn denkbeelden aan een willig publiek te laten horen. Dudok illustreerde zijn lezin-

gen in de Verenigde Staten met een groot aantal dia’s van eigen ontwerpen. Hiermee liet hij zien dat 

aan zijn ontwerpen een duidelijke consistente visie ten grondslag lag, ook al konden die ontwerpen niet 

tot een bepaalde stijl worden gerekend.  

Het uitgevoerde onderzoek leert ons zowel de mens als de architect Dudok beter kennen. In 

zijn brieven naar Nederland gaf Dudok blijk van een oprechte interesse in, maar ook verwondering 

over, al het nieuwe dat hij in Amerika ontdekte, niet alleen de architectuur, maar ook het landschap, de 

technische nieuwigheden, het kapitalisme en niet in de laatste plaats de Amerikanen zelf. De enorme 

luxe wekte zijn verbazing en verwondering, maar geen afgunst. Zijn commentaren op de architectuur 

en stedenbouw sluiten aan bij zijn eerdere standpunten maar geven deze een bredere basis doordat ze 

aan de Amerikaanse situatie worden gerelateerd. Op stedenbouwkundig gebied hoopte Dudok met zijn 

lezingen bij te kunnen dragen aan een meer planmatige ontwikkeling in de Verenigde Staten. Dudok 

betoogde dat de ervaren architect de uiteindelijke stedenbouwkundige planner zou moeten zijn. Maar 

Thomas Creighton legde wellicht de vinger op de zere plek door in een redactioneel commentaar in 

Progressive Architecture te constateren dat Dudok zich eenvoudigweg niet kon voorstellen dat anderen 

zoals opdrachtgevers of aannemers deze belangrijke rol toebedeeld kregen. 

Naast het kunnen houden van voordrachten over zijn eigen architectuur en ontwikkeling was 

Dudok ook benieuwd naar de Amerikaanse architectuur. De reconstructie van Dudoks lezingenreis 

geeft een uitgebreid inzicht in het reisschema van Dudok en in de architectuur en steden die hij heeft 

bezocht. Zijn ervaringen komen in een aantal gevallen overeen met die van andere Amerikareizigers in 

de vijftiger jaren. In veel bouwtijdschriften werden na de Tweede Wereldoorlog artikelen gepubliceerd 

van reizen naar de Verenigde Staten en werd de architectuur en stedenbouw besproken. Deze architec-

tuurreizen zijn (historiografisch) met name vanuit individuele architecten beschreven. Een bredere 

context kunnen de Amerikareizen, waaronder ook Dudoks lezingenreis, krijgen door een systematisch 

(vervolg)onderzoek naar de bestemmingen en bevindingen van (Nederlandse) Amerikareizigers uit te 

voeren. Vanuit een vergelijkend perspectief ontstaat dan een nader inzicht in het architectuurdebat (in 

Nederland) met betrekking tot Amerika rond de Tweede Wereldoorlog (en vormt daarmee een belang-

rijke aanvulling op de tentoonstellingscatalogus Americana: Nederlandse architectuur 1880-1930, onder 

redactie van Fons Asselbergs samengesteld naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het 

Rijksmuseum Kröller-Müller in 1975).  

Of Dudok er in geslaagd was een zekere ‘touch of human sentiment’ op de agenda van de veelal jon-

ge architecten te zetten, is moeilijk te concluderen. In dit kader zou een interessant vervolgonderzoek 

zijn welke invloed Dudok heeft gehad op de Amerikaanse architectuur of op Amerikaanse architecten 

na 1953. De opmerking van Thomas FitzPatrick over de invloed van Dudok op de scholenbouw in 

Virginia kan hier een aanknopingspunt bieden. Ook de aanpassingen die Dudok op het architectenbu-

reau van Ralph Buffington had voorgesteld aan ontwerpen voor kerken en die door de daar werkzame 
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architecten met veel enthousiasme waren ontvangen, kunnen mogelijke invloed van Dudok laten zien. 

Het niet aannemen van het gastdocentschap aan het MIT is in dit opzicht wellicht een gemiste kans 

om zijn architectuur definitief op de Amerikaanse kaart te zetten. 

Dudoks eigen ontwerpen die hij na terugkeer in Nederland maakte, lijken nauwelijks door zijn 

bezoek aan de Verenigde Staten te zijn beïnvloed. Dudok was al aan het einde van zijn omvangrijke 

carrière en veel van de ontwerpen van zijn bureau werden mogelijk (grotendeels) door zijn compagnon 

Magnée gemaakt. Maar lezende wat Dudoks indrukken waren van de architectuur en de stedenbouw in 

Amerika en diens eigenzinnige karakter is het maar de vraag of dat voor een jongere Dudok enig ver-

schil zou hebben uitgemaakt. 
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