Historisch Nieuws

Dudok Digitaal
Sinds enige tijd zijn alle ontwerpen van de gemeentearchitect van Hilversum, Willem Marinus Dudok, op
Gooienvechthistorisch.nl te bewonderen.
Lon Jooren, wethouder voor Cultuur van de gemeente
Hilversum, gaf op maandag 28 maart 2011 het startsein voor de publicatie van de collectie. De ruim 7000
tekeningen, van de hand van Dudok zelf en van de tekenkamer van Publieke Werken, zijn nu voor iedereen
te bekijken èn te downloaden.
Dudok was gemeentearchitect van Hilversum van 1915
tot 1954. In die periode ontwierp hij voor de gemeente 25 woningcomplexen en tien scholen. Voor de gemeentelijke diensten tekende hij vele tientallen gebouwen. Een zwembad, een begraafplaats, een
sportpark en een slachthuis zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Naast gebouwen ontwierp Dudok vaak ook de meubels die in
die gebouwen geplaatst moesten worden; hier een ontwerp uit
1929 voor het buro dat in de kamer van de burgemeester moest
komen te staan.
(coll. SAGV)

Presentatietekening van het ontwerp voor het raadhuis aan de Witten Hullweg, perspectief oostgevel, W.M. Dudok, 1924.
(coll. SAGV)
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Een van de eerste ontwerpen
van Dudok als gemeentearchitect van Hilversum: een
houten politiepost voor op de
Kerkbrink, uit 1916. Het gebouwtje staat tegenwoordig
als kapperskiosk op het Den
Uijlplein.

Ook als stedenbouwkundige gaf hij vorm aan Hilversum met uitbreidingsplannen en het Kernplan van
1946. Vele parken en vijvers gaven de stad het bekende
groene karakter. Wereldwijd bekend is Dudok door

het Raadhuis. Van 1915 tot 1931 werkte hij doorlopend
aan de totstandkoming van dit gebouw. Alle voorontwerpen voor diverse locaties en het definitieve ontwerp
zijn nu op de website ontsloten.

De welkomstpagina van de
website van onze vereniging.
In het rood omcirkelde gedeelte kunt u een willekeurige
zoekterm invullen. Daarop
krijgt u een overzicht van alle
Eigen Perk-artikelen waar deze
zoekterm in voorkomt.
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De collectie is van belang voor bewoners en gebruikers
van de Dudokgebouwen, architectuurhistorici, architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, monumentenbeheerders en iedereen die in Hilversum is geïnteresseerd.
Zie: http://www.gooienvechthistorisch.nl/
mooienbijzonder/archiefschatten/dudok-digitaal
Alle jaargangen van Eigen Perk vanaf 1981
nu digitaal te raadplegen!
De afgelopen dertig jaar zijn er in “Eigen Perk” honderden interessante artikelen verschenen over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Gemeenschappelijk kenmerk: grote kennis van, en liefde voor (de geschiedenis van) Hilversum.
Om die rijkdom toegankelijk te maken voor iedereen
is vorig jaar door het bestuur van Albertus Perk besloten om alle artikelen – totaal meer dan 2000 pagina’s
– te digitaliseren. Een geweldige klus die recent is afgerond.
Iedereen kan nu via de website (www.albertusperk.nl)
toegang krijgen tot de inhoud van alle artikelen van
Eigen Perk vanaf 1981 tot één jaar geleden. Via het opgegeven zoekwoord linksboven in de welkomstpagina
(zie p. 136 onder; aanvinken: op deze site) kunnen alle
artikelen met dit woord in een lijst zichtbaar worden
gemaakt en nader bekeken.
Hilversumse dwangarbeiders
In oktober zal het boek De toekomst heeft een lang verleden
bij uitgeverij Aspekt verschijnen. In 2006 kwamen uit
een tot dan toe onbekend maar goed bewaard familiearchief foto’s, brieven, kaarten en andere documenten
in handen van de schrijfster Els Kiewik-Peters. Gegevens en informatie over een grotendeels verzwegen familiegeschiedenis die een tipje van de sluier oplichtten
over wat er gebeurde toen WO II diep ingreep in het
Hilversumse gezin Peters.
Zoon Jan werd op 16 juli 1944 gearresteerd en gedwongen voor de Arbeitseitsatz naar Braunschweig af te reizen.
Meer dan een jaar verbleef hij in een zwaar geteisterd
Braunschweig, waar de Duitse oorlogsindustrie continu
doelwit van geallieerde bombardementen was, en waar
het samen met duizenden dwangarbeiders uit heel Europa een dagelijkse strijd was om te overleven.
Zijn vader Bernard, 49 jaar en dus net nog behorend tot

de groep mannen waarop de Duitsers tijdens de beruchte Hilversumse razzia van 23 oktober 1944 jacht
maakten, kon niet anders dan zich melden op het
Sportpark. Samen met meer dan 3000 lotgenoten liep
hij die maandagavond Hilversum in een lange colonne richting Kamp Amersfoort. Hij zou kort voor Kerst
in Bramsche overlijden.
Na de oorlog werd hier door de familie nooit meer over
gesproken. Dit heeft Els Kiewik doen besluiten dit verhaal in een boek voor een groter publiek toegankelijk
te maken. In nagedachtenis aan haar grootvader en vader, maar ook aan al hun meer dan 600.000 Nederlandse lotgenoten in de Duitse Arbeitseinsatz.
Els Kiewik, De toekomst heeft een lang verleden. Biografie van
twee Hilversumse dwangarbeiders 1944/45 in Nazi-Duitsland. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, isbn 97894
61531360. Paperback 13,5 x 21,5 cm, ca 247 pagina’s.
Prijs € 18,95.
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