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Voorwoord 
 
Er is een nogal grote discrepantie tussen de omvang van de discussies over stijl en die over 
plattegronden. Dat geldt voor de architectuurdiscussie in  zowel de negentiende als die in de 
twintigste eeuw en die stijldiscussie heeft de neiging om de overhand te krijgen en zo het zicht 
op continuïteit én veranderingen in de plattegrondontwikkeling te beperken. De reden ligt deels 
in het feit dat architectuurgeschiedenis, naar analogie van de kunstgeschiedenis, lang is opgevat 
als vooral stijlgeschiedenis, en deels in het feit dat stijl natuurlijk het meest direct in het oog 
springende onderdeel van een bouwwerk is met de meeste politiek-maatschappelijke en 
cultureel-maatschappelijke gevoelswaarden. De verhitte discussies over Zochers Amsterdamse 
neoclassicistische koopmansbeurs uit 1841 en die over Cuypers’ nieuwe neogotische 
Rijksmuseum uit 1870 laten dit wel zien.  De stijl, veel meer dan de plattegrond, bepaalt immers 
concreet het gezicht van een gebouw. Plattegronden daarentegen zijn zelden direct zichtbaar, 
want liggen verborgen achter de gevels. Toch zal de praktische gebruiker van een willekeurig  
gebouw direct ervaren dat een entree te klein is, dat de looplijnen onlogisch zijn, of de 
woonkamer somber door een gebrek aan vensters. Net als het omgekeerde: een fraaie en ruime 
vestibule die een logische verbinding vormt met de vertrekken eromheen is prettig en 
functioneel, net als een licht en goed gesitueerd vertrek met een fraai uitzicht op de tuin.   
 
De negentiende en vroege twintigste eeuw bezat een heldere, voorspelbare, maatschappelijke 
ordening met rangen en standen en heldere gedragsregels voor mannen, vrouwen en kinderen 
van elke klasse, maar vooral voor de elite. Leden van deze maatschappelijke elite moesten weten 
hoe het hoorde en voor hen die dat niet van huis uit hadden meegekregen, de nieuwe 
middenklasse bijvoorbeeld, waren er de etiquetteboeken. Deze beschreven de regels voor het 
publieke leven zoals het groeten op straat, de kunst van het converseren, het voorstellen/het bij 
de naam noemen, het dineren en de bezoeken en ontvangsten met de bijbehorende 
kledingvoorschriften. Deze omgangs- en gedragsregels vormden een wezenlijk onderdeel van 
het leven van de negentiende-eeuwse elite en de ‘betere’ middenklasse en er werd van 
standsgenoten verwacht dat men die regels kende en ze volgde. Deze regels waren, naast kleding 
en spraak een belangrijk onderscheidend middel, ook binnen de maatschappelijke top, die niet 
monolitisch was. Voor dit in hoge mate  geformaliseerde maatschappelijke leven vormden ook 
de villa en het landhuis deels het toneel. De publieke functies, zoals ontvangsten en diners, in de 
salon en eetzaal, het gezellige, informelere gezinsleven buiten de openbaarheid in de 
woonkamer en de slaapkamers. Deze combinatie van publiek en privaat in hetzelfde bouwwerk, 
die volledig gescheiden moesten blijven, vormde dan ook één van de belangrijkste 
ontwerpopgaves voor de architect bij het maken van een goede plattegrond.  
 
Villa’s en villaplattegronden vormen daarmee een fysieke neerslag van een samenleving: de 
manier waarop men met elkaar omging en de maatschappelijke conventies werden zichtbaar in 
de villa. Nu was de villa per definitie bestemd voor de bovenste laag van de bevolking, de 
gegoede klasse, en de vertrekken moesten de ruimte bieden om aan de sociale normen van die 
klasse te kunnen voldoen. Zo was de salon in elke villa gedurende de hele negentiende eeuw het 
representatieve vertrek pur sang en daarmee het essentiële vertrek voor representatie. Een 
salon ontbreekt nooit bij een fatsoenlijke villa. Elke villa had lang een vestibule met een daaraan 
gekoppelde spreekkamer voor het zakelijke bezoek dat niet verder de woning mocht betreden.  
Elke villa, hoe klein ook, had een dienstingang bij de keuken voor personeel en leveranciers. De 
plattegrond toonde daarmee de maatschappelijke normen en waarden en was er de weerslag 
van. Die veranderingen gingen langzaam en dus waren plattegronden, zeker die van villa’s en 
landhuizen per definitie conservatief. Een stijl aanpassen bleek aanzienlijk eenvoudiger dan 
vertrekken toe te voegen of weg te laten en functies te zien veranderen. Het beschrijven van 
villa’s en landhuizen aan de hand van een stijl is dan ook weinig relevant, al is het alleen al 
omdat achter stilistische verschillen eenzelfde of een eenzelfde soort plattegrond schuil kan 
gaan. Zo verdween de salon langzaam maar zeker op het moment dat er geen maatschappelijke 
behoefte meer was aan een vertrek voor formele representatie, maar dan nog alleen bij die 
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nieuwe categorie bewoners, de eigenaren van kleinere villa’s in de villaparken, waar de formele 
representatie door hun positie niet meer relevant was.  
 
Dit proefschrift gaat over plattegronden van villa’s en landhuizen en schetst in grote lijnen de 
ontwikkeling van die plattegronden gedurende vijfenzeventig  jaar. De opzet van mijn 
proefschrift volgt deels de opzet van mijn eerste studie naar villa’s en villaparken getiteld 
Villaparken in Nederland, Een onderzoek aan de hand van het villapark Duin en Daal te 
Bloemendaal 1897-1940 uit 1986. Er wordt aangegeven welke meer algemene ontwerpthema’s 
zichtbaar worden en wanneer; denk dan bijvoorbeeld aan de nadruk op licht en lucht en ruimte, 
die tot op de dag van vandaag doorwerken. Het laat ook zien dat aan fundamentele 
veranderingen van de plattegrond ideeën over identiteit, reactie en tegenreactie en psychologie 
ten grondslag liggen. Zo bevrijdde de neogotiek de plattegrond van de hiërarchische, 
classicistische symmetrie door een vrijere plaatsing van vertrekken mogelijk te maken, of zelfs 
dwingend voor te schrijven, waarbij pragmatisme in de plattegrond en gewenste 
schilderachtigheid van de opstand elkaar wederzijds beïnvloedden. Deze omslag was de grote en 
de fundamentele verandering binnen de negentiende-eeuwse villaplattegrond, die het 
uitgangspunt werd van alle nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkeling naar een vrijere 
ordening van vertrekken vond voor het eerst plaats in Engeland en maakte een pragmatischer 
benadering van de plattegrond mogelijk. Comfort werd daarbij het leidende principe ten aanzien 
van de plattegrond, schilderachtige variatie bepaalde het uitwendige beeld. 

 
Dit proefschrift is ook het sluitstuk van wat in 1986 op verzoek van de provincie Noord-Holland 
begon met mijn onderzoek naar het villapark Duin en Daal te Bloemendaal. Deze provincie zat 
enigszins met haar handen in het haar ten aanzien van bescherming en behoud van de villa’s in 
de vele fraaie Noordhollandse villaparken in Zuid-Kennemerland en het Gooi. Veel van die villa’s 
zijn geen architectonische meesterwerken van architecten van naam. Meestal is er sprake van 
een redelijke tot goede middelmaat met alle herkenbare stijlmodes daarin weerspiegelt. Juist het 
geheel van een villapark met zijn ruimtelijke opzet, beleving en de individuele bebouwing maakt 
het villapark tot een interessant architectuurhistorisch, sociaal-geografisch en historisch 
onderzoeksgebied. Niet zozeer de onderdelen op zichzelf. Met de voorliggende studie hoop ik 
een volgende stap te hebben gezet op het pad van de architectuurhistorische kennis omtrent de 
villa’s en landhuizen binnen deze villaparken en daarbuiten waar nog veel te onderzoeken blijft. 
Ik heb ook getracht, daar waar dat kon, een economische en sociologische duiding aan te 
brengen om ook een idee te kunnen geven van de maatschapplijke context, waarin villabezitters 
bouwden en woonden. Het zijn deze villabezitters geweest die de stuwende kracht waren achter 
de groei van dorpen als Bussum, Hilversum, Bloemendaal, Apeldoorn en Wassenaar tot 
bloeiende en welvarende villagemeenten met een bijzonder economisch, ruimtelijk en 
architectonisch karakter.    

 
Gedurende alle jaren waarin ik soms iets meer of soms zijdelings met villa’s en landhuizen aan 
de slag ben geweest, is me regelmatig gevraagd waarom ik er niet op ging promoveren. Het 
eenvoudigste antwoord daarop was dat ik al twee boeken over villa’s en villaparken had 
geschreven. Dat leek me voldoende, al bleef ik me verbazen hoe weinig onderzoek er in 
Nederland, in tegenstelling tot Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten, werd verricht 
naar villa’s, landhuizen en villaparken in de negentiende en twintigste eeuw. Een buitengewoon 
divers, zinvol en breed onderzoeksgebied naar mijn mening, dat bij uitstek de mogelijkheid zou 
kunnen bieden om een aantal wetenschappelijke disciplines, zoals sociale geografie, 
geschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis, 
te verbinden.  Dus bleef de wens bestaan om nog eens een breder onderzoek, vooral gericht op 
de plattegrondontwikkeling, op te zetten. Het was Auke van der Woud die me juist daarin 
uitdaagde door een aantal kritische opmerkingen te plaatsen in de recensie in Wonen/TA-BK, 
jaargang 1990, van mijn boek Gooische Villaparken. Hij miste vooral het  architectuurhistorische 
verhaal en daar had hij gelijk in, want het was vooral een verhaal geworden over negentiende en 
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vroeg-twintigste eeuwse villasuburbanisatie. Zijn opmerkingen en het daarop volgende gesprek 
erover zetten me wel aan het denken. Ze boden een goed uitgangspunt om mijn studie naar het 
villapark Duin en Daal te verdiepen en meer architectuurhistorisch uit te werken. Van der 
Wouds eigen onderzoek naar de negentiende eeuw, de negentiende-eeuwse 
architectuurontwikkelingen en -theorieën bood daartoe eveneens de nodige inspiratie. Op een 
congres bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kwam ik Vincent van Rossem tegen, die 
ondertussen hoogleraar was geworden aan de Universiteit van Amsterdam, en in de marge van 
het congres bespraken we het idee om te gaan promoveren op villabouw. En wel met hem als 
promotor. Het moge duidelijk zijn dat ik erg blij ben met dat aanbod en met zijn hulp bij de soms 
moeizame arbeid. Zijn gouden regel: Begin gewoon met  schrijven en zie daarna wel wat je er mee 
doet, is het beste advies dat ik heb gekregen en voorkomt dat een promovendus blijft hangen in 
het uiteindelijk dodelijke hamsteren van informatie zonder ermee aan de slag te gaan. Prof. dr. 
Lex Bosman was zo genereus om mij als buitenpromovendus tot het promovendus programma 
van de Universiteit van Amsterdam toe te laten en eveneens als promotor op te treden. Ik ben 
hem er dankbaar voor, net als voor zijn inhoudelijke steun en voor het regelen van al die 
administratieve zaken die rond een promotie spelen. Het is mij een eer om op mijn oude 
universiteit, waar ik van 1977 tot 1984 kunstgeschiedenis heb gestudeerd, te promoveren.  
 
In de loop der jaren, en dat zijn er heel wat, hebben veel mensen mij geholpen, gestimuleerd en 
van informatie voorzien. Het zijn er teveel om op te noemen. Ik maak twee uitzonderingen: Rob 
van Zoest, een langjarige vriend, mede-student en collega-architectuurhistoricus, die nooit is 
gestopt met mij aan te moedigen toch vooral te promoveren. Onze gesprekken daarover zijn mij 
dierbaar. Hij heeft, ondanks zijn ziekte, flinke stukken van mijn manuscript genadeloos 
beoordeeld. Het zij hem vergeven.  En voor Arend Schulp, bevlogen historicus, leraar en vriend, 
die eveneens zo goed is geweest het manuscript door te nemen. Eventuele fouten zijn en blijven 
natuurlijk geheel voor mijn eigen rekening. 
 
Tot slot bedank ik mijn vrouw, Ieneke. Zij heeft in al die jaren dat we samen zijn, mijn promotie 
altijd scherp in het vizier gehouden. Ze heeft de afgelopen vier jaar regelmatig moeten afzien, 
omdat het onderzoek en het schrijven vaak op de eerste plaats kwamen. Ze droeg dit lot veelal 
met gratie; zonder haar was dit proefschrift nooit geschreven.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Hoofdstuk 1: Inleiding, vraagstelling en context 
 
De villa en het landhuis laten zien wat de eigenaar waard is, spiegelen zijn sociaal-
maatschappelijke positie, maar ook zijn ambitie. Een villa is tot in de vroege twintigste eeuw 
vooral maatschappelijke representatie en daarnaast een comfortabele woonplek. In de villa, het 
vrijstaande woonhuis met tuin, toont zich de eigenaar. Ileen Montijn noemt dat in Een leven op 
stand  kort en krachtig: Een huis is een standpunt.1 De jonge architect C.B. Postumus Meyjes 
constateert in 1887 in het artikel Onze villa over de plattegrond en de vertrekken geheel in lijn 
daarmee: De maatschappelijke positie van den bewoner onzer villa bepaalt allereerst de bijzondere 
eischen, die zoowel voor de indeeling, als voor ieder vertrek op zichzelf worden gesteld.2 De villa 
biedt status, onderstreept de maatschappelijke positie van de bewoner en biedt een woonplek 
aan de rand van de stad of ver daarbuiten, weg van alle drukte met zijn verleidingen en in de 
rust van de natuur.  
 
Hij toont ook het gezin, de bewoners van de villa, letterlijk als de kern van de samenleving in een 
tijd dat dit kerngezin, werkende vader – huismoeder - kinderen en eventueel dienstbode(s), 
daadwerkelijk het vaste model is waarop de samenleving aan de bovenzijde is gefundeerd.3  Het 
maakt dan niet uit of het hier gaat om een grote, monumentale villa met vele vertrekken of een 
bescheiden middenklasse villa op een eigen perceel met een viertal vertrekken. Beide, hoewel te 
onderscheiden in maat, dragen hetzelfde beeld uit. Het beeld van een maatschappelijk 
succesvolle bewoner die zijn eigen vrijstaande woning op een eigen perceel, en daarmee zijn 
eigen wereld, heeft vormgegeven.  
 
De villa in de nieuw ontwikkelde villaparken biedt de middenklasse ook het niet geringe 
voordeel van een per definitie maatschappelijk gesegregeerd landschap met wonen onder 
maatschappelijk gelijken. De villa is dus meer dan een woning en biedt het beeld van succes, van 
zelfstandigheid en van klassenbewustzijn. En die bewoner blijkt rond 1900 steeds vaker uit de 
‘betere’ middenklasse te komen. Niet puissant rijk, maar wel met een goed en vast inkomen en 
eventueel wat vermogen. Dit betekent dat de villa en het landhuis uit 1840 een andere is dan die 
uit 1900. Over de weg naar die verandering gaat deze studie. 
 
1.1 Stad, land en villa 
 
De villa en het landhuis staan in de lange traditie van villa’s, landhuizen en buitenhuizen die 
vanaf de Romeinen door welgestelde, stedelijke patriciërs op het platteland en in de natuur, dus 
in ieder geval buiten de stad, gebouwd werden. De villa is ook een woningtype dat in de loop der 
eeuwen altijd een bijzondere plaats heeft ingenomen. Het is één van de weinige types die tot op 
de dag van vandaag, weliswaar in allerlei variaties, kan bogen op vrijwel onafgebroken 
geschiedenis van vele honderden jaren, zoals James Ackerman aangeeft in The Villa - Form and 
ideology of country houses. Hij constateert dat: The basic program of the villa has remained 
unchanged for more than two thousand years since it was first fixed by the patricians of ancient 
Rome. This makes the villa unique: other architectural types  (…)  have changed in form and 
purpose (…). But the villa has remained substantially the same  because it fills a need that never 
alters, a need which, because it is not material but psychological and ideological, is not subject to 
the influences of evolving societies and technologies. The villa accommodates a fantasy which is 
impervious to reality.4  Hoewel er op de uitspraak van Ackerman wel iets valt af te dingen, zo 
blijft het basic program van de villa niet steeds hetzelfde, gaat hij voorbij aan het statusaspect en 
is in de laatste honderdvijftig jaar de doelgroep ongelooflijk veel breder en groter geworden, 
blijft Ackermans hoofdgedachte, namelijk dat de villa de idee vertegenwoordigt die uitgaat van 
een mooier, beter en gezonder leven buiten de stad, nog tot op de dag van vandaag geldig. Dit uit 
zich niet alleen in de bouw van villaparken vol villa’s in de negentiende en twintigste eeuw, maar 
evengoed in de bouw van het kleine broertje ervan, de tuindorpen voor de arbeiders, en later de 
eindeloze reeksen van eengezinswoningen met tuin in de VINEX-lokaties buiten de stad op het 
schone en veilige platteland. Ackerman constateert dus dat er aan het concept van de villa een 
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sterke ideologische component ten grondslag ligt, waarin de stadsbewoner het landleven 
idealiseert en dus landelijk bezit zoekt om op het platteland te kunnen verblijven.5 Dat hiermee 
dan, naast een ideologische, ook een morele component mee gaat spelen, namelijk de 
tegenstelling natuur en stad opgevat als de tegenstelling goed en slecht, lijkt dan ook een 
logische consequentie.6  
 
De tegenstelling stad-land en het bezingen van de geneugten van platteland en natuur door 
diegenen die daar van kunnen genieten zonder er daadwerkelijk van afhankelijk te zijn, vult 
menig vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende-eeuws arcadisch gedicht en lofdicht.7 Dit 
klassieke topos over een fictief Arcadië met zijn herders in de natuur voert direct terug op  de 
Hellenistische dichter Theocrites, geboren op Sicilië of Kos en die rond 275 v. Chr. in de 
metropool Alexandrië leeft. Hij creëert een nieuw type gedicht, de idylle of pastorale, waarin dit 
natuurlijke, landelijke leven met herders voor het eerst beschreven wordt.8 Via Vergilius, door 
zijn op Theocrites’ gedichten geïnspireerde Bucolica (= herdersgedichten), is de pastorale tot 
een eigen literair thema geworden, maar dan met het door Vergilius toegevoegde element van 
sociale kritiek en een morele vergelijking.9 Dit thema, de tegenstelling stad-land en beschaving-
natuur, komt in verhulde vorm, maar daarom niet minder duidelijk voor de klassiek geschoolde 
lezer, terug in de beroemde brievenuitgave van Plinius de Jongere: Epistolarum Libri Decem  
(Brieven in tien boeken). Deze verzameling zorgvuldig gecomponeerde en vervolgens 
gepubliceerde brieven is verplichte lesstof geweest op alle scholen en universiteiten van Europa 
vanaf de middeleeuwen.10 Twee van de brieven beschrijven twee van Plinius’ villa’s: zijn villa 
maritima ten zuiden van Ostia te Laurentinum en zijn villa suburbana te Tuscum in de 
Apennijnen.11 In brief nummer 17 uit het tweede boek, gericht aan een zekere Gallus, beschrijft 
Plinius uitvoerig zijn villa maritima ten zuiden van Rome. Deze villa heeft een prachtig uitzicht 
over de baai die gelardeerd is met de kustvilla’s van de welgestelden. Voor Plinius vormt de villa 
de plek om zich terug te trekken uit de drukte en verplichtingen van het formele leven van een 
hoogwaardigheidsbekleder in Rome. Daar kan hij zich in actieve rust (otium) te wijden aan de 
letteren en de filosofie.  
 
Het zijn juist de villae maritimae, de luxueuze villa’s aan zee, die een goed voorbeeld bieden van 
een gegroepeerde villaontwikkeling langs de kust van Latium tot aan Napels. Al vanaf de tweede 
eeuw voor Christus is deze kuststrook de plaats waar vele rijken clambered for sun-drenched 
space and panoramic views.12 Hier staan de villae maritimae van de Romeinse welgestelden bij 
tientallen naast elkaar en als hij, zo schrijft Plinius in de brief aan Gallus, ’s nachts van het 
uitzicht geniet, ziet hij langs de kust het licht van de lampen van deze villa’s schitteren. Maar het 
waren ook dit soort luxe villacomplexen zonder agrarische functie, dus zonder economisch nut, 
die moralistisch tegenover de oude, eenvoudige republikeinse villae rusticae worden gesteld; 
daar wordt wel gewerkt en wordt wel geproduceerd; dat zijn nuttige bouwwerken.13  De villa 
suburbana en de villa maritima zijn al met al a country house with the amenities of a city mansion 
set in a suburban or rural landscape. 14 Weg van de verdorven stad en in de natuur, maar ook een 
villa met de luxe van de stadswoning. In alle opzichten dus een poging tot het vinden van het 
beste van twee werelden. Deze idee, fysiek vormgegeven in de villa in de natuur buiten de stad, 
zal in de loop van de eeuwen na Plinius, in allerlei vorm, steeds de richting bepalen van de 
gedachten en het handelen van elke willekeurige stedelijke elite in Europa en de Verenigde 
Staten. Buiten wonen is daarmee een essentieel onderdeel in het leven van een welgestelde en 
geletterde burger geworden. En niet onbelangrijk, al deze buitenwoningen bevinden zich vanaf 
het begin op de mooiste en natuurrijkste plekken. 
 
Vanuit de klassieke Romeinse villa suburbana, de villa maritima en de villa rustica, een villa met 
een economische productiefunctie die als economisch en bestuurlijk centrum functioneerde 
voor een agrarisch complex, loopt een directe lijn naar de Italiaanse renaissance met de villae 
rusticae op de Terra Firma van de Veneto. Deze moeten agrarische productie draaien voor de 
Venetiaanse eigenaren en investeerders.15 Ook daar de villae suburbanae op het land ter 
verpozing met Palladio’s zestiende-eeuwse villa’s, waaronder de Villa Rotunda en Villa 
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Malcontenta, als de bekendste voorbeelden.16 Deze villa’s staan vervolgens aan de basis van de 
achttiende-eeuwse Engelse country houses voor de landed gentry en de Nederlandse 
buitenhuizen in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarmee wordt de villa suburbana, inclusief 
het leven dat hij representeert, voor alle welgestelden en de elite die zich een stadshuis en een 
zomerhuis buiten de stad in de natuur kunnen veroorloven, een noodzaak. Wie niet in het bezit 
is van een buitenhuis om de zomermaanden in door te brengen krijgt het sociaal moeilijk.  
 
In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden worden vrijstaande woningen buiten de stad 
gebouwd; vaak langs de toegangswegen en er wordt naar verwezen met de benaming 
vrijstaande woning of in de stedelijke bepalingen met getimmerten (bouwwerken) en tuinerf, een 
tuin met een eenvoudig, klein huis erop ter verpozing voor de stadsbewoner.17 Een dergelijke, 
niet te grote, tuin buiten de poort kan dan al voor een paar honderd gulden gekocht worden.18 
De nog bestaande kastelen van adellijke families, waarvan de meeste vanaf begin zestiende eeuw 
hun defensieve belang hebben verloren, blijven in de landprovincies als Gelderland en Overijssel 
als woning en centrum van een landelijk-agrarisch complex fungeren. Tenslotte zijn er de 
talrijke zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse buitenplaatsen, buitens, buitenhuizen, 
heerenhuizen en landhuizen overwegend bestemd voor zomerbewoning van en voor de 
stedelijke elite. Het gaat hier om een flinke variatie aan benamingen, die alle duiden op, een 
groter of kleiner, landelijk gelegen, vrijstaand huis buiten de stad voor een lid van de sociaal-
maatschappelijke elite.19 De benaming landhuis wordt in de achttiende en in de negentiende 
eeuw ook met enige regelmaat gebruikt voor deze buitenhuizen. Landhuis en buitenhuis zijn dan 
synoniemen.  
 

 

Afb. 1: Huize Vreedenoord aan de Vecht bij Breukelen; in: De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene 
gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, 
Amsterdam 1719 

Tijdens de Republiek bestaat de buitenplaats uit een huis met een flinke tuin of landgoed 
eromheen en altijd met een koetshuis en stallen, noodzakelijk voor het vervoer, een 
tuinmanswoning en vaak een oranjerie (afb. 1). Al deze grote buitenhuizen, herenhuizen, 
buitens, buitenplaatsen zijn in de eerste plaats bestemd voor zomerbewoning en hebben geen 
directe economische functie.  Ze lijken daarmee op de Franse achttiende-eeuwse maisons de 
plaisance. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van het leven naar seizoenen door de elite, waarbij de 
zomermaanden vanaf juni op het buiten worden doorgebracht en de wintermaanden met werk, 
uitgaan en bestuurszaken in de stad. De buitenplaatsen dienen zo ter verpozing, ontspanning en, 
niet in de laatste plaats, als etalages van rijkdom en macht. Buitenplaatsen zijn te koop in 
verschillende prijsklassen: een klein buitenhuis kost fl. 5.000 en flinke buitenhuizen zijn te koop 
voor bedragen tussen de fl. 10.000 en fl. 20.000.20 Exemplarisch daarvoor zijn de tientallen 
landhuizen en buitenplaatsen langs Vecht en Amstel uit de zeventiende, achttiende en vroege 
negentiende eeuw, die alle weliswaar een tuin van redelijke omvang hebben, soms enkele 
hectares en soms met een grote overtuin, maar die nooit een agrarisch complex vormen. De 
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aanzienlijkste buitenplaatsen worden vooral gekenmerkt door de omvang van hun tuinen en 
parken en niet zozeer door de omvang van de woning; de onderhoudskosten van dit groen 
stijgen natuurlijk navenant.21  De concentratie van buitenplaatsen is niet alleen het resultaat van 
de locatie in de natuur en bij een rivier of trekvaart, maar ook een bewuste keuze om een 
interessante, aantrekkelijke en gezellige zomerbewoning te realiseren, waar men onder elkaar 
visites kan maken, diners bezoeken en de avonden kan doorbrengen met kaartspel en drank.  
Men kent elkaar uit de stad, want verkeert in dezelfde sociale en politieke kringen. Twee 
voorbeelden ter illustratie. Joan Huydecoper, een welgesteld en invloedrijk koopman-regent in 
Amsterdam, bezit bij Maarsseveen aan de rivier de Vecht de buitenplaats Goudestein. Hij heeft 
vanaf 1633 in de omgeving landerijen aangekocht, de afwatering ervan verbeterd, bomen 
geplant, om vervolgens de grond perceelsgewijs te verkopen aan Amsterdamse kooplieden die 
een buitenhuis willen gaan bewonen.22 Huydecoper wil bewust een reeks van buitenplaatsen 
creëren waar hij met zijn maatschappelijke gelijken de zomermaanden comfortabel en gezellig 
door kan brengen én zijn gronden aantrekkelijk verkopen. Om dit te stimuleren laat Huydecoper 
voor een aantal percelen door de architect Philips Vingboons buitenhuizen ontwerpen, waarna 
de percelen worden verkocht met de bepaling die de koper verplicht een buitenhuis te bouwen. 
Realiseert de koper dit binnen een jaar, dan betaalt Huydecoper hem de bouwkosten terug. Dit is 
inderdaad het geval geweest bij het buiten Endelhoef uit 1646.23  Het tweede voorbeeld is de 
buitenplaats Oranjewoud ten westen van Heerenveen die in 1676 wordt gesticht door Albertina 
Agnes, prinses van Oranje, weduwe van de Friese stadhouder Willem-Frederik, die er een 
lustslot laat bouwen.24 In 1813 wordt dit landgoed verkocht, het lustslot afgebroken en een 
aantal nieuwe buitenhuizen gebouwd door de Leeuwarder elite die elkaar én goed kent én vaak 
aan elkaar verwant is.25 Op de Utrechtse Heuvelrug, ook een van oudsher rijk met buitenplaatsen 
bedeeld gebied, blijkt uit de inventarisatie van 1815 door het Departement van Oorlog dat zich 
daar alleen al 32 buitenplaatsen bevinden tegenover 119 in de hele provincie Utrecht.26  
 
Een interessante suburbane ontwikkeling avant la lettre vindt plaats in de Watergraafsmeer, een 
nieuwe polder iets buiten de muren van Amsterdam, die in 1629 is drooggelegd. De grond is er 
bestemd voor melkveeteelt en tuinbouw, producten die gemakkelijk verkocht kunnen worden in 
het naastgelegen Amsterdam.27 Na 1700 verandert dit. In de loop van de eerste twee decennia 
van de achttiende eeuw worden er tientallen buitenhuizen en hofsteden gebouwd en ‘tuinen’ 
aangelegd en tegen 1750 is er al sprake van ongeveer 160 gebouwen, waarvan nu alleen nog het 
buiten Frankendaal rest.28 De Watergraafsmeer is daarmee een vroege voorloper van een semi-
suburbane setting in een groene omgeving. Dit geldt ook voor De Plantage grenzend aan 
Amsterdam dat vanaf het begin van de nieuwe zeventiende-eeuwse uitbreidingen bestemd is 
voor pleziertuinen, waarop geen woningen mogen worden gebouwd; wel zogenaamde 
‘speelhuizen’ en een woning voor de tuinman en zijn gezin.29 
 
De plattegronden van de buitenhuizen zijn in vrijwel alle gevallen terug te voeren op een 
vierkant of een rechthoek met een verdeling in drieën. Het middendeel heeft een geaccentueerde 
ingangspartij en soms hoekpaviljoens. De achttiende-eeuwse buitenhuizen hebben een 
schilddak. De meeste, maar lang niet alle, staan op een souterrain met daarin de 
dienstvertrekken, inclusief keuken. Deze compacte oplossing heeft twee belangrijke voordelen: 
de kosten blijven beperkt door minder muuroppervlak en kappen en in de tweede plaats is de 
scheiding tussen dienst en wonen, en dus tussen personeel en bewoners, met een souterrain 
gemakkelijk te realiseren. Een aparte en daarmee kostbare dienstvleugel is met een souterrain 
overbodig. De hoger gelegen woonvertrekken op de piano nobile, die bereikt worden via de 
statige buitentrap, liggen een flink stuk boven het maaiveld. Vochtige woonvertrekken worden 
daarmee voorkomen, terwijl er tegelijkertijd een mooi uitzicht over tuinen en landschap 
mogelijk wordt. In het midden liggen de entree, de vestibule, met eventueel lange gang waaraan 
trap of traphal, met links en rechts de woon- en ontvangstvertrekken. Niet ongebruikelijk is een 
uitgebouwde grote salet of saal aan het einde van deze gang, recht tegenover de ingang. Het is de 
bij villa’s klassieke verdeling in drieën die ook bij de grote stadspanden wordt gekozen, waarbij 
de in het midden gelegen ingangspartij extra geaccentueerd wordt. De verdieping volgt op 
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hoofdlijnen dezelfde indeling, aangezien de draagmuren van de benedenverdieping in principe 
ook de positie van de draagmuren van de verdieping bepalen en die afstanden worden weer 
bepaald door de maximale lengte van de vloerbalken. Variatie in het plan, en in de opstand, kan 
verkregen worden door de middenpartij sterker te benadrukken en te verhogen, waardoor er 
een opzet ontstaat van een hoog middendeel met lagere vleugels. Hoekpaviljoens zijn ook 
mogelijk. Het buitenhuis kan in de lengte gedefinieerd worden met een verbreed middendeel 
met porticus waarachter de ingang, een favoriete variant van J.D. Zocher jr., of de opzet waarbij 
de smalle zijkant de ingangspartij wordt. Bij een smalle voorgevel kan, zoals het geval is bij het 
landhuis Hartenlust te Bloemendaal, het voorste deel vooral ingenomen worden door een brede 
vestibule en trappenhuis, waardoor er een groots ruimtelijk effect kan ontstaan en de axialiteit 
sterker benadruk kan worden (zie afb. 34). Voor de planning van vertrekken is het prettig dat 
het bij een vrijstaande villa of vrijstaand landhuis mogelijk is aan alle zijden vensters te plaatsen. 
Er kan zo altijd voldoende licht in de vertrekken komen. 
 
Schilderachtigheid en schilderachtige landelijkheid worden na ca. 1860/70 wel nagestreefd in 
het beeld van landhuizen door middel van allerlei toevoegingen in de sfeer van torentjes, erkers, 
serres, verschillende kapvormen en kaphoogtes, rustiek hout- en balkwerk en gevarieerde 
bouwmaterialen. Maar dit alles wordt vooral toegepast op de nog steeds in wezen vierkante en 
rechthoekige bouwblokken, die daarmee eerder gemaskeerd worden dan wezenlijk veranderen 
van opzet. De klassieke vierkante en langwerpige bakstenen bouwblokken onder schilddaken uit 
de late achttiende eeuw, evenals de neoclassicistische, eveneens vierkante en langwerpige, 
bouwblokken à la Zocher bepalen zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw het beeld.  
 
1.2. Object van onderzoek en vraagstelling 
 
Het object van onderzoek van dit proefschrift wordt gevormd door de plattegronden van villa’s 
en landhuizen uit de periode 1840 – 1916. De centrale vraagstelling daarbij is of en zo ja, welke 
veranderingen plaatsvinden in de plattegronden, hoe deze vorm krijgen en welke 
maatschappelijke trends, inclusief sociaal-economische  effecten, daarop invloed hebben. 
Tegelijkertijd kan dan de vraag beantwoord worden hoe de villa’s en landhuizen in samenhang 
daarmee veranderen in vorm, grootte en opzet.   
De onderliggende hypothese hierbij is de aanname dat er vanaf het derde kwart van de 
negentiende eeuw in Nederland een fundamentele verandering plaats vindt bij het wonen buiten 
de stad in een villa. Een groeiende groep uit de gegoede middenklasse, geholpen door een sterk 
verbeterde railinfrastructuur, gestimuleerd door een versnelde urbanisatie en verlangen naar 
het leven op het land onder gelijken,  kiest voor permanente bewoning buiten de stad in een 
villa, maar blijft in de stad blijft werken. De  buitenhuizen voor de stedelijke elite, bestemd  voor 
zomerbewoning,  veranderen in villa’s en later landhuizen. Deze verandering heeft effect op de 
aard en de opzet van de vrijstaande woningen buiten de stad, waarbij er een trend wordt ingezet 
richting kleinere villa’s en landhuizen op kleinere percelen, resulterend in grotere dichtheden.  
 
Er zijn bij de plattegrond, en de opstand, twee basisvormen en een hybride vorm te herkennen:  

 de symmetrisch geordende plattegrond  
 de gevarieerde, niet-symmetrisch geordende plattegrond  
 de hybride plattegrond waarin symmetrie en asymmetrie, dus variatie, beide toegepast 

worden. 
 
Symmetrie en asymmetrie sluiten elkaar als ontwerpuitgangspunt in principe wederzijds uit; 
een gebouw is immers symmetrisch of niet. De idee achter symmetrie, gedefinieerd in termen 
van het klassieke evenwicht en harmonie verschilt ook essentieel van de idee achter 
asymmetrie, dat vooral wordt gedefinieerd in termen van een zekere grillige en natuurlijke 
schilderachtigheid die gevarieerd in evenwicht is. Caroline van Eck formuleert dit  in Organicism 
in Nineteenth-Century Architecture: an inquiry into its theoretical and philosophical background 
als volgt:  After the dissolution at the end of the eighteenth century of the authority of Vitruvianism 
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and of its aesthetical foundation, the need to find new foundations both for the invention and for 
the interpretation of architecture became acute.30  Ze constateert ook dat er in de hele 
negentiende eeuw, onafhankelijk van stilistische opvattingen, er een opvallende continuïteit 
blijkt te zijn in het fundamenteel klassieke idee dat architectuur een directe relatie heeft met de 
organisch werkende natuur, vandaar organisism, waarmee vervolgens stylistic decisions are 
made and justified (…).31  Ook blijft het Vitruviaans classicisme of een daarvan afgeleide, 
neoclassicistische vormentaal in ieder geval in Nederland tot zeker 1850-1860 belangrijk. De 
situatie in Engeland blijkt in dit opzicht nogal gepolariseerd, zoals C.F.A. Voysey beschrijft in zijn 
herinnering aan de situatie rond 1874 in 1874 and After waar hij constateert dat toen the 
Architectural profession was divided into two professionally antagonistic bodies. One called itself  
Gothic, the other Classic, and both were equally contemptuous of the other’s style.32 De jonge Arts 
and Crafts architecten als Devey, Shaw en Voysey zelf, kiezen met hun Queen Anne en Old 
English een heel andere en nieuwe stilistische weg uit deze tegenstelling, waarbij de 
plattegronden voor de landhuizen en cottages overigens gevarieerd blijven, net als de 
opstanden. 
       

                    
Afb. 2: J.A.G. van der Steur, Villa Vrede-oord te Bloemendaal (1906), met rechts de bouwtekening; voorbeeld 
van een deels symmetrisch front gekoppeld aan een gevarieerde opzet rondom een woonhal met haard 

 
Er worden ook oplossingen gevonden waarbij de tegengestelde uitgangspunten, symmetrie en 
asymmetrie, gecombineerd worden. Een deel van de gevel is dan symmetrisch, terwijl een ander 
deel meer gevarieerd is opgezet. Dit betekent dat daarmee ook de plattegrond deze tegenstelling 
toont: de hybride plattegrond. De villa Vrede-oord van J.A.G. van der Steur (1906) biedt daar een 
voorbeeld van met de combinatie van symmetrie door de twee erkers aan de voorzijde en de 
centrale positie van de ingang en gevarieerde opzet van de verschillende bouwdelen, waaronder 
de loggia rechts (afb. 2). Overigens grijpt Van der Steur hier terug op een neoclassicistisch- 
italianiserend model van twee risalieten waartussen loggia’s (zie ook afb. 64b, 65a). Hier door 
Van der Steur ingevuld met ingangspartij in een Engels-Hollands aandoende stijl. De achterzijde, 
tevens tuinzijde, is asymmetrisch opgezet. Het is een voortdurend spel tussen symmetrie en 
asymmetrie, dat zorgt voor een gevarieerde opzet en een schilderachtig beeld. Het is een manier 
van ontwerpen die, zoals Mark Girouard in Sweetness and Light vaststelde, typisch voor Richard 
Norman Shaw en de Queen Anne is; (…) usually in Shaw’s  ‘Queen Anne ’ houses, however, 
elements of symmetry are skillfully played against elements of asymmetry. 33  
 
De plattegronden hebben vrijwel altijd directe invloed op de opstand en omgekeerd. Is deze 
klassiek-symmetrisch van opzet dan is de plattegrond dat ook. Is de plattegrond gevarieerd als 
bij de neogotische landhuizen en villa’s dan is de opstand dat ook. Bij hybride villa’s  is er een 
hybride plattegrond en opstand, dus een plattegrond met symmetrische delen gekoppeld aan 
asymmetrische delen. Dan is er nog een categorie die vooral na 1875 voorkomt: de gemaskeerd 
symmetrische villa’s; villa’s die op hoofdlijn symmetrisch zijn opgezet, maar door allerlei 
toevoegingen aan de buitenzijde van het bouwblok van de eigenlijke villa, zoals torentjes, erkers, 
verschillende kapvormen, hoogteverschillen, en dergelijke een gevarieerd en schilderachtig 
silhouet bieden. Kasteel Oud Wassenaar uit 1876-78 (afb. 85, 86) is een grotendeels 
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symmetrisch opgezet landhuis, waarbij de architect, C. Muysken, zijn uiterste best heeft gedaan 
om een zo schilderachtig mogelijk silhouet te creëren door middel van uitbouwsels en torens.  
Een belangrijke keuze voor een opdrachtgever is de keuze voor het uitgangspunt: de klassiek 
symmetrisch geordende plattegrond voortbouwend op de tradities van renaissance, barok, 
classicisme en neoclassicisme en dominant in de eerste helft van de negentiende eeuw, of de 
nieuwe, vanuit Engeland overgekomen gevarieerde, niet-symmetrische, plattegronden die 
uitgaan van schilderachtige, neogotische villa’s en landhuizen en de italianiserende landelijke 
villa’s. Deze laatste opzet wordt in Nederland na ca. 1865/1870 populair. De vragen daarbij zijn: 
welke variaties zijn er? Welke vertrekken vormen het ‘ijzeren’ programma van elke plattegrond 
in de periode en hoe verhouden de vertrekken zich tot elkaar? Hoofdstuk 6 gaat daar specifiek 
op in. 
 
Welke veranderingen vinden plaats bij villaplattegronden in de periode 1840–1916, waar is 
sprake van continuïteit en welke invloeden zijn te herkennen en hebben een rol gespeeld? Dat er 
veranderingen en aanpassingen hebben plaatsgevonden in de plattegrond en in de omvang van 
de villa in de periode 1840-1916 en dat die veranderingen plaatsvinden, doordat de 
maatschappelijke en economische situatie in Nederland fundamenteel verandert, is zichtbaar. 
Gedurende deze 75 jaar wordt een villa voor een steeds grotere doelgroep bereikbaar. Er komen 
meer mensen die het benodigde kapitaal of vermogen hebben gecombineerd met de wens om 
een villa buiten de stad te bezitten. Deze villa hoeft niet meer te voldoen aan de sociale en dus 
ruimtelijke eisen zoals die gelden voor een vroeg of midden negentiende-eeuws landhuis 
bestemd voor een lid van de elite. Dit maakt de villa goedkoper om te bouwen, want hij kan 
kleiner worden. Verder zijn er de technische verbeteringen en gegroeide massaproductie die 
zowel bouwstoffen, zoals baksteen en glas, als noodzakelijke technische installaties, denk aan 
een elektrische waterpomp, goedkoper maken.  In dit opzicht wordt de villa dus een onderdeel 
van de eind negentiende eeuw steeds prominenter aanwezige massaproductie van goederen en 
past ook in het beeld dat Auke van der Woud schetst in De nieuwe mens –de culturele revolutie in 
Nederland rond 1900.34 De oude, klassieke landhuizen, zoals die langs Amstel en Vecht, zijn een 
typische uitdrukking van rijkdom en maatschappelijk positioneren door de stedelijke handels- 
en bestuurselite. De villa is bestemd voor de welgestelde middenklasse en sub-elite. Met als 
essentiële verandering dat de villa buiten de stad, in tegenstelling tot het landhuis of het 
buitenhuis, na 1870 niet meer gaat dienen voor seizoenbewoning, al blijft dit ook nog 
voorkomen, maar permanent bewoond wordt. Alleen de zeer welgestelden, het stedelijk 
patriciaat en de haute bourgeoisie, kunnen het zich  financieel veroorloven om een buitenplaats 
of een zomervilla te hebben naast hun stadshuis. Zij moeten dit ook wel, want het leven naar de 
seizoenen blijft tot grofweg de eerste wereldoorlog een absolute noodzaak om in het sociale 
leven aan de maatschappelijke top mee te kunnen blijven doen.35 De rol van het 
familievermogen, relaties en de vriendschappen zijn bepalend voor hun sociale plaats; notabel in 
plaats van burgerlijk.36  
 
Naast deze oorspronkelijke notabele top, de schatrijke kooplieden, handelaren, fabrikanten en 
adel, is er de middenklasse daaronder, die weliswaar niet in macht en vermogen kan wedijveren 
met de elite, maar die duidelijk afgescheiden wordt, en zichzelf afscheidt van, de sociale lagen 
daaronder, de arbeiders, boeren en kleine middenstand (winkeliers e.d.). Ook deze categorie is 
niet monolithisch, maar vertoont veel variatie. Gemeenschappelijk is dat ze meer inkomen en 
vermogen en status hebben dan de categorie eronder. Dit wordt duidelijk in kleding, gedrag en 
woning. In zijn algemeenheid gaat het hier om een maatschappelijk-economische categorie, die 
tot de economisch-maatschappelijke top van de samenleving behoort. Een groep die ondanks de 
enorme groei van het aantal vrijstaande en dubbele villa’s vanaf 1895-1900 in absolute zin, in 
procentuele zin beperkt blijft tot grofweg vijftien procent van de bevolking. Een eigen villa te 
bezitten blijft voor het gros van de Nederlanders een verre droom; zij bewonen een kleine 
woning of etage met één of twee haardsteden, stookplaatsen, dus met één of twee kamers.37  
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1.3 De villabewoners  
 
Ook de economisch–maatschappelijke topgroep is natuurlijk niet homogeen. Ze bestaat uit de 
zeer welgestelden met een miljoenenbezit, vaak onderling verwant, zoals in Amsterdam de 
Borski’s, de Sillems, de Van Loons, de Ludens en de Van der Vliets,38 handelsfamilies als de Van 
Eeghens en de Van Lenneps. Moes geeft in Onder Aristocraten zijn studie naar hegemonie, 
welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland tussen 1848 en 1914 
aan dat deze groep, waar concreet gezag, een hoge status en grote welstand elkaar overlappen,  
uit 270 families bestaat, waarvan zestig procent aristocratie en dus veertig procent van een 
notabele en burgerlijke signatuur is.39  Onder deze topcategorie, die vrijwel altijd nog een 
buitenplaats of buitenhuis blijft aanhouden, bevindt zich de groep welgestelden, het stedelijk 
patriciaat met vermogen, opleiding en sociale connecties. Weer daaronder bevindt zich de 
gegoede middenklasse van de burgerlijke notabelen als artsen, notarissen, directeuren; heren 
met een goed inkomen uit salaris en vermogen van tenminste fl. 2.400 per jaar. In Amsterdam is 
dit de categorie belastingbetalers boven de 10e klasse inkomstenbelasting met een inkomen van 
fl. 2.400,40 tot de 18e klasse met een inkomen van fl. 10.000 per jaar.41 De scheidslijnen tussen de 
subgroepen binnen deze categorieën zijn vloeiend en zijn naast inkomen ook afhankelijk van 
sociale positie en geloof. De laagste groep uit die gegoede middenklasse wordt in de Engelse 
negentiende-eeuwse voorbeeldboeken omschreven als de groep met een moderate income;42 en 
dan gaat het in Nederland om een jaarinkomen van tenminste fl. 2000 tot fl. 2.400. De 
inkomstenbelasting 1892-1893 en 1893-1894 in Amsterdam geeft in ieder geval een indruk van 
de omvang van deze groep. De categorie met een belastbaar inkomen vanaf de 10e klasse 
inkomstenbelasting, dus boven fl. 2.400 aan inkomsten per jaar, beslaat in 1892-1894 ten 
hoogste 17.9% van de totale bevolking van Amsterdam; Amsterdam telt dan 435.104 inwoners. 
De plaats van bestemming van de vertrekkende Amsterdammers met een inkomen boven de fl. 
2200, hun totale inkomen en gemiddelde inkomen wordt weergegeven in tabel 1.43  
 
Dit is dus de groep waar een steeds groter deel zich een villa of een dubbele villa buiten de stad 
kan veroorloven. Een vroege indruk van deze middenklasse, inclusief hun politieke inclinatie, is 
te vinden in H.W. Lintsens beschrijving van de liberalen rond 1860 ten tijde van Thorbeckes 
vernieuwing van het middelbaar onderwijs in Nederland: De liberalen in die tijd kunnen worden 
gezien als een emancipatie-beweging van delen van de gezeten burgerij, welgestelde boeren en 
beoefenaars van de vrije beroepen, ten opzichte van de notabelen-elite. Deze elite werd gevormd 
door de machtige commerciële en financiële belangengroepen. Aangezien deze vooral in Holland 
waren geconcentreerd, was het opkomende liberalisme tevens de exponent van de buitengewesten, 
die zich tegen de overheersende positie van Holland begonnen af te zetten.44  
 
periode 1891/1892    periode 1892/1893  
Vertrekken 
naar 

 

aantal Totaal 
Inkomen (fl.) 

Gemidd. 
Inkomen 
(fl.) 

 aantal Totaal 
Inkomen 
(fl.) 

Gemidd. 
Inkomen (fl.) 

Nieuwer 
Amstel 
(Vondelpark 
e.o.) 

49 283.100 5.777  51 335.000 6.568 

Hilversum 8 67.300 8.412  19 102.000 5.368 
Baarn 9 226.100 25.122  13 92.500 7.115 
Bussum 10 70.000 7.000  7 31.200 4.457 
Haarlem 22 157.000 7.137  20 209.500 10.475 
Andere 
omliggende 
gemeenten 

- - -  2 11.200 5.600 

elders 168 898.500 5.348  201 1.301.300 6.474 

        

Tabel 1: Amsterdammers met een inkomen hoger dan fl. 2200 die vertrekken uit Amsterdam in 
belastingjaren 1891/1892 en 1892/1893 



17 
 

De steden hebben het vertrek van hun welgestelden met lede ogen bekeken. De door hen 
betaalde belastingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Door grote 
woningen en vrijstaande villa ’s aan de rand van de stad te laten bouwen, door Michiel Wagenaar 
de Gouden Randjes gedoopt, proberen gemeenten de welgestelden binnen de gemeente te 
houden.45 Om een indruk te geven: de gemeente Amsterdam. Daar verlaten in de periode 1855 – 
1893 veertien personen uit de inkomensklasse van fl. 51.000 en hoger de stad en vestigen zich 
er twee. Dit op een totaal van maar 64 tot 80 aangeslagenen. Uit de belastingklasse daaronder, 
inkomen fl. 20.000 tot fl. 51.000 gulden per jaar, vertrekken er 64 en vestigen zich 13. De 
aantallen aangeslagenen in deze groep bedragen 330 tot 380.46 In de zomergemeente kan men 
zich ook inschrijven voor de duur van de zomerbewoning, waarna men alleen belasting betaalt 
in de plattelandsgemeente, wat veel goedkoper is. In Amsterdam vervalt deze meevaller nadat 
de gemeente in 1897 bepaalt dat iedereen die hoofdverblijf houdt in Amsterdam, daar ook 
inkomstenbelasting moet betalen. Deze opzet blijkt averechts te werken, doordat de 
welgestelden nu definitief richting platteland vertrekken.47  
 
Om een indicatie te geven van de bedragen waarom het gaat: de inwoners van de gemeenten 
Bloemendaal en Wassenaar zijn met een gemiddeld inkomen van fl. 5.627 respectievelijk fl. 
4.916 gulden en een gemiddeld vermogen per inwoner van fl. 193.000 gulden in 1934, dus 
midden in de economische crisis, nog steeds veruit de rijkste en vermogendste inwoners van 
Nederland. De inwoners van Hilversum en Bussum hebben in 1934 een gemiddeld inkomen van 
fl. 2.666 respectievelijk fl. 3.189 gulden en een vermogen van fl. 90.000 respectievelijk fl. 
89.000.48 Nog steeds zeer aanzienlijke inkomens en vermogens, maar minder dan de helft dan 
die van de inwoners van Bloemendaal en Wassenaar.  
 
Hoewel de villabouw in procentuele zin een enorme stijging vertoont tegen het einde van de 
negentiende en het eerste decennium van de twintigste eeuw, gaat het in absolute zin om enkele 
duizenden huizen. Ga maar na; in het totale villagebied van het Spiegel te Bussum van ongeveer 
125 hectaren worden tot 1900 ongeveer 180 villa’s gebouwd. In het tegenoverliggende nieuwe 
villapark Het Prins Hendrikpark van 25 hectaren worden vanaf 1901 tot 1920 ongeveer 
hetzelfde aantal enkele en dubbele villa’s op kleine percelen gebouwd, terwijl de villabebouwing 
van Het Spiegel aan de noord- en oostzijde verdicht wordt.  In Bussum gaat het dan bij 
benadering rond 1910 om een aantal tussen de 800 en de 900 villa’s. Tussen 1849 en 1896 
worden in heel Nederland 310.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 70.000 met drie 
haardsteden, waaronder de keuken, en de rest met één of twee haardsteden. Deze laatste zijn 
woningen voor arbeiders, met één kamer, en de kleine burgerij met twee of drie kamers. 
Woningen voor de gegoede middenklasse hebben drie tot vijf haardsteden en de woningen voor 
de zeer welgestelden zes of meer.49 Hoewel de villa’s in verhouding tot de algemene 
woningbouw dus een beperkt aantal vormen, nemen de villaparken waarin ze gewoonlijk staan, 
ruimtelijk een veel groter gebied in beslag per woning dan welke andere vorm van woningbouw 
ook. Hetzelfde geldt voor het gemiddelde inkomen en vermogen van deze groep evenals hun 
belastingopbrengst voor de gemeenten.  
 
Permanent op enige afstand van de stad wonen, maar wel in de stad werken, is tot de komst van 
de spoorwegen fysiek onmogelijk en in ieder geval op zijn minst onpraktisch. Alleen al de reis 
van en naar de stad over bijvoorbeeld een twintigtal kilometers kost uren (afb. 3).50 Juist voor de 
welvarende doelgroep worden er eerst aan de randen van alle steden aantrekkelijke woningen 
en vrijstaande villa’s gebouwd. De omzetting van de oude bolwerken vanaf 1825 van Arnhem, 
Haarlem en Utrecht in landschapsparken met daarin wat villa’s is daar een voorbeeld van. De 
aanleg van nieuwe infrastructuur met spoorlijnen, tramlijnen, het gas- en elektriciteitsnet, 
riolering maken Nederland samen met de industrialisering en de welvaartsstijging tot een 
moderne maatschappij. Veranderingen die dan ook terug te vinden moeten zijn in de 
villaplattegronden. In het verlengde hiervan ligt de aanname dat het voor onderzoek naar de 
vertrekken in een plattegrond niet wezenlijk uitmaakt of een villa, of een woning, in de stad ligt 
of op het land, omdat de sociaal-maatschappelijke groep waarvoor gebouwd wordt, de 
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economische en maatschappelijke bovenlaag, dezelfde is en dus dezelfde sociale behoeftes deelt 
en daarvoor dezelfde vertrekken nodig heeft in de stad en op het land. Wat natuurlijk wel 
wezenlijk anders is bij woonhuizen in de stad, maar niet bij de stadsvilla’s, is het feit dat deze 
woningen geschakeld zijn gebouwd en de vertrekindeling en –plaatsing vooral door de 
beukmaat bepaald wordt met al naar gelang de breedte een gang aan de zijkant of in het midden.  
Ook in de stadswoning is er een salon, is er een eetkamer, liggen de slaapvertrekken op de 
hogere verdieping en is de keuken in het souterrain gelegen.  
 
In alle opzichten blijft het buiten wonen in de zomermaanden op een eigen buitenplaats een 
zaak voorbehouden aan de stedelijke elite. Ook in Nederland met zijn zeventiende en achttiende-
eeuwse buitenhuizen aan de Vecht, de Amstel en in Zuid-Kennemerland. Minder welvarende 
stedelingen bezitten vlakbij de stad een tuin met prieel of koepeltje, zoals in de nieuwe polder 
Watergraafsmeer bij Amsterdam.51 Die situatie verandert op het moment dat na 1860/70 in 
Nederland de economische situatie steeds verder verbetert, de steden groeien en er steeds meer 
spoorlijnen worden aangelegd die afgelegen gebieden ontsluiten (afb. 3 en grafiek 1). Hier ligt 
één van de twee fundamentele voorwaarden, naast een snelle economische groei, voor 
suburbane ontwikkelingen in de late negentiende eeuw. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling, 
die voor wat Nederland betreft, na 1870 begint en na 1895 vaart krijgt, niet op zichzelf staat. In 
Knippenberg en De Paters De eenwording van Nederland  uit 1988 wordt uitgebreid beschreven 
hoe een lappendeken aan regio’s wordt omgevormd tot een moderne eenheidsstaat. Ook in tijd. 
In de hele negentiende eeuw is er alleen lokale tijd. Een dergelijke gefragmenteerde tijd blijkt 
onwerkbaar voor de spoorwegen met een landelijke dekking. In 1858 neemt de Rhijnspoorweg 
het initiatief om tot eenheid te komen en de Amsterdamse tijd als richtsnoer te nemen voor de 
dienstregeling. De minister van Binnenlandse Zaken neemt dit initiatief over en verzoekt, niet: 
schrijft voor, aan de steden die tijd over te nemen. Veel steden volgen, maar sommige, zoals 
Groningen, Assen, Leeuwarden en Venlo, niet.52 Pas in 1908 wordt de wet op de middelbare tijd 
van Amsterdam aangenomen, die vervolgens per 1 mei 1909 ingaat; de middelbare tijd van 
Amsterdam is nu de landelijke standaardtijd.53  De economische ontwikkeling van Nederland, 
waarbij dan gedacht moet worden aan een  complex van onderling verbonden ontwikkelingen 
bestaande uit sterk verbeterde verbindingen door de aanleg van spoorlijnen, en later tramlijnen, 
een versnellende economische groei die resulteert in modernisering van bestaande en de creatie 
van nieuwe industrieën, welvaartsstijging door loonsverhogingen en kostenreductie van 
primaire levensbehoeften, toename van de handel, was een voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een bredere doelgroep binnen de maatschappelijke bovenlaag voor de mogelijkheid van 
villabewoning binnen of buiten de stad. De vraag is hier of die correlatie ook is aan te tonen. In 
hoofdstuk 3 wordt deze vraag beantwoord.  
 
Om de vragen te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van bestaande secundaire literatuur 
over dit onderwerp die voornamelijk afkomstig is uit Groot-Brittannië, waarbij studies als James 
Ackermans The villa, form and ideology of country houses het brede verhaal vertellen, Tanis 
Hincliffes North Oxford diep ingaat op de suburbane ontwikkeling van de gronden van St. John’s 
College in Oxford tot een fraai villapark en David Olsens The growth of Victorian London de 
fundamentele veranderingen van Londen in de Victoriaanse tijd inzichtelijk maakt, inclusief de 
strijd tussen de neoclassicisten en de neogotici. John Summersons The life and work of John Nash, 
Architect beschrijft niet alleen de ontwikkeling van John Nash als de architect van de prins- 
regent, maar laat ook zijn enorme invloed zien op de nieuwe ontwikkelingen van Londen aan het 
begin van de negentiende eeuw, inclusief zijn fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van 
het villapark en de middenklassevilla. Jill Franklins The gentleman’s country house and its plan 
1835-1914 dekt niet alleen de periode van de voorliggende studie, maar biedt ook een goed 
model, zij het dat zij zich richt op de grote country houses. Het overzichtswerk Design and plan in 
the country house – from castle donjons to Palladian boxes  van Andor Gomme en Alison Maguire 
geeft een breed scala aan country houses en hun ontwikkeling met plattegrondtypen die 
weliswaar dateren van voor de negentiende eeuw, maar wel van belang zijn voor de 
ontwikkeling van wat als het specifieke karakter van het Engelse landhuis werd gezien. Alastair 
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Service in Edwardian Architecture and its origins geeft naast een helder overzicht van de 
ontwikkeling in de Engelse landhuisbouw in het laatste kwart van de negentiende en het eerste 
decennium van de twintigste eeuw ook een reeks van primaire bronnen. Andrew Saints herziene 
biografie van Richard Norman Shaw, getiteld Richard Norman Shaw, is een voorbeeldige analyse 
van Shaws werk en leven en biedt door het belang van Shaw voor zowel de Queen Anne, het Old 
English als de latere barokvarianten een brede kennisbasis. En natuurlijk zijn er Mark Girouards 
Sweetness and Light en Life in the English country house waarin het moderne Engelse landhuis en 
zijn architecten en opdrachtgevers plus de sociaal-maatschappelijke context in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw behandeld worden. David Watkins The English vision is een rijke bron 
voor de geschiedenis en de invloed van het schilderachtige als een manier van kijken en een van 
denken over wat men ziet. Mijn gedachten over Engelse landhuisbouw sluiten nauw aan bij zijn 
hoofdstukken over de schilderachtige woning, inclusief de Arts and Crafts.  

 
Hoewel enigszins gedateerd aandoend door de marxistisch gekleurde visie, levert Die Villa als 
Herrschaftsarchitektur – Versuch einer kunst- und sozialgeschichtlichen Analyse van Richard 
Bentmann en Michael Müller daadwerkelijk een analyse van het ontstaan en de ontwikkeling 
van de villa en de villacultuur in de Veneto. Wolfgang Brönners Die Bürgerliche Villa in 
Deutschland 1830 – 1890 biedt een breed spectrum aan voorbeelden en een interessante analyse 
van zowel de architectuur als de omstandigheden waarin de villa tot bloei kwam.  
Belangrijke vroege buitenlandse bronnen rondom villabouw en –ontwikkeling zijn natuurlijk te 
vinden in de bakermat van het suburbane wonen: Engeland. En die dateren van zeer vroeg uit de 
negentiende eeuw. Een goed voorbeeld daarvan is de uitgave van de architect John Plaw met een 
titel die direct refereert aan de nieuwe doelgroep voor villabewoning: Sketches for Country 
Houses, Villas, and Rural Dwellings: Calculated for Persons of Moderate Income, and for 
Comfortable Retirement. Also Some Designs for Cottages, Which May Be Constructed of the 
Simplest Materials; with Plans and General Estimates uit 1800, waarbij naast een keur aan 
afbeeldingen ook de kosten voor de gepresenteerde woningen zijn gegeven. Dit is dus een 
voorbeeldboek in het bijzonder bestemd voor de middenklasse, zoals blijkt uit onder meer het 
voorbeeld van een Design for a Clergyman in Hertfordshire;  een villa die voor ₤ 1170 gebouwd 
is.54 Interessant detail in het voorwoord is de absolute afwijzing door Plaw van alle niet-
symmetrische, dus schilderachtige, bouw ook voor kleinere woningen: I beg leave to observe, the 
following Designs are constructed on the principles of Symmetry and correspondence of parts; 
because I am aware some persons think Dwellings on a humble scale, and Cottages, ought rather to 
be irregular in their forms, and broken in their parts, taking certain structures for examples, which, 
in my opinion, should rather serve as beacons of danger, warnings of bad taste. What man of genius 
would think of building a new House, having the patchwork and bungling appearance of an old 
one?55 Opvallend is overigens de overeenkomst tussen Plaws voorbeelden en de latere 
studietekeningen voor villa’s van J.D. Zocher jr.56  John Ruskins artikelenreeks uit 1836-1838 
gebundeld onder de titel The Poetry of Architecture or the architecture of the nations of Europe 
considered in its association with natural scenery and national character is als bron belangrijk 
door zijn analyse van cottages en villa’s en Ruskins invloed op de hele negentiende-eeuwse 
Engelse architectuurtheorie. Hetzelfde geldt heel concreet voor E.E. Viollet-le-Duc en diens 
Habitatons Modernes, deel I uit 1875 en deel II uit 1877, waarin een aantal Nederlandse 
voorbeelden voorkomen, inclusief een interessante reeks Engelse landhuizen en cottages, 
waarvan die van Wilkinson ook terug te vinden zijn in Tanis Hincliffes North Oxford.   
 
In Nederland is veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van kastelen en buitenhuizen, 
waarbij vooral de periode van de zeventiende tot negentiende eeuw in algemene werken en 
monografieën aan bod komt. Er is weinig onderzoek verricht naar de plattegronden van de 
villa’s en landhuizen van de welgestelden. De studies naar achttiende- en vroeg negentiende-
eeuwse woningen als Dutch classicist architecture van W. Kuypers en Paleizen voor prinsen en 
burgers – architectuur in Nederland in de achttiende eeuw van Freek Schmidt zijn van belang 
voor de doorwerking in de vroege negentiende eeuw en daarna weer voor inspiratie bij de 
terugkeer naar het sobere, Hollandse baksteenclassicisme voor villa’s rond 1900. Geschiedenis 
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van Oranjewoud  - van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen door R.L.P. Mulder-
Radetzky en B.H. de Vries biedt inzicht in de buitenplaatsontwikkelingen buiten Holland en 
Utrecht uit de achttiende en negentiende eeuw.  
 

 
 

 

Afb. 3: Gebied bereikbaar vanuit Utrecht binnen een bepaalde reistijd in 1850, 1870 en 1920  

 

                    
 
Afb. 4: Buitenhuis Oudeweg te Doorn (1836): links oorspronkelijke plattegrond en rechts  na de aanpassingen 
in 1905, waarbij de ingang aan de andere zijde van het buitenhuis kwam te liggen en een nieuwe 
doorlopende lijn gang-trapportaal-terras werd gemaakt.  
 

Onderzoek naar villa’s, landhuizen en villaparkontwikkeling  is Nederland, in tegenstelling tot 
Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, beperkt gedaan. Er is wel veel 
geïnventariseerd en in boekjes gestopt en aan lijstjes toegevoegd, maar er is weinig 
geanalyseerd. Dit in tegenstelling tot onderzoek naar kastelen, arbeiderswoningbouw en 
stadwoningen dat op een fikse onderzoekstraditie kan bogen. De enige bredere studie op het 
terrein van villa’s, landhuizen en villaparkontwikkeling blijft mijn eigen Villaparken in Nederland 
– Een onderzoek aan de hand van het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 1897-1940, waar ook 
in het voorliggende proefschrift het nodige aan is ontleend, en mijn onderzoek Gooische 
Villaparken – De ontwikkeling van het buiten wonen in het Gooi tussen 1874 en 1940,  dat zich 
vooral richt op het ontstaan van de villaparken en de ruimtelijke ontwikkeling ervan. Beide 
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publicaties richten zich op gebieden, Zuid-Kennemerland en het Gooi, die al eeuwenlang 
welgestelden trekken en die in de late negentiende eeuw een volledige metamorfose ondergaan 
door de verkaveling van buitenplaatsen tot villaparken. Dit gezegd hebbende, betekent niet dat 
er geen interessant nieuw onderzoek is verricht dat in de breedte ook nieuw licht werpt op 
villaontwikkelingen. Een belangrijke publicatie daarbij is Bouwen voor gezeten burgers, 
herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van Utrecht, Groningen en Nijmegen (1874-1901) 
van Ineke Pey. Aan de hand van de drie steden wordt de ruimtelijke expansie en dan vooral 
expansie die gericht is op woningen voor de bezittende klasse, de betere middenstand. De 
steden willen deze middenklasse aan zich binden, aangezien zij inkomen, vermogen en werk 
hebben. Ze worden aangeslagen voor de stedelijke inkomstenbelasting, wat voor gemeenten een 
belangrijke bron van inkomsten is. De wetten van de bouwkunst - Nederlandse 
architectuurboeken in de negentiende eeuw van Petra Brouwer biedt inzicht in en een overzicht 
van de bouwpraktijk en in het verlengde daarvan in het denken over architectuur en de 
architectuurpraktijk in de negentiende eeuw. In dat opzicht is natuurlijk het werk van Auke van 
der Woud van belang, voor dit proefschrift in het bijzonder Waarheid en Karakter – het debat 
over de bouwkunst 1840 – 1900. Het Nederlandse woonhuis van 1800 - 1940 van Niels Prak biedt 
beperkt inzicht in de Nederlandse villabouw, maar heeft wel een aantal mooie plattegronden. 
Het themanummer van De Sluitsteen over Het Schilderachtige levert een eerste aanzet tot een 
analyse van het schilderachtige, het pittoreske in Nederland, juist bij de villabouw interessant. 
Een waardevolle secundaire bron is het standaardwerk Het Nederlandse interieur 1600-1900 
onder redactie van C. Willemijn Fock. Wonen in Arcadië – Het interieur van Nederlandse kastelen 
en buitenplaatsen biedt in het bijzonder veel nuttig materiaal rond de negentiende-eeuwse 
aanpassingen van de bestaande buitenplaatsen. Dit geldt ook voor Catharina L. van 
Groningens  De Utrechtse heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen, waarin 
integraal en in de breedte de kastelen, buitenplaatsen en landhuizen van de Utrechtse Heuvelrug 
zijn beschreven, inclusief een aantal met de bestaande en de nieuwe, aangepaste plattegrond na 
de verbouwing (afb. 4).57 Het ‘moderne’ interieur rond 1900 komt terug in Rechte stoelen, 
rechtschapen burgers – Wonen volgens ’t Binnenhuis (1900-1929) van Yvonne Brentjens. 
 

Een nieuw aspect rond het teruggrijpen op oude, en als eerlijk ervaren, landelijke voorbeelden in 
architectuur en in gebruiksvoorwerpen wordt geïntroduceerd door Elizabeth Outka die in haar 
artikel Crossing the Great Divides: Selfridges, Modernity, and the Commodified Authentic uit  2005 
het begrip commodified authentic introduceert aan de hand van de bijzondere 
marketingstrategie van Selfridges Department Store in Londen, geopend in 1909.58 Hoewel een 
marketingconcept en ook nog een paradox door de koppeling van massaal geproduceerde 
goederen en authenticiteit, gaat het idee achter commodified authentic uit van de rond 1900 
ervaren tegenstelling door de middenklasse en kunstenaars tussen eerlijk handwerk, eerlijke, 
dus ouderwetse woningen, nostalgie naar een verloren gegaan leven en de zich snel 
ontplooiende massacultuur en industriële massaproductie. Toch is het dankzij diezelfde 
industriële productie dat luxe goederen, ooit voorbehouden aan de elite, nu ook tegen een 
acceptabele prijs door de middenklasse gekocht kunnen worden. Het is een zelfde tegenstelling 
als door Auke van der Woud geconstateerd in De nieuwe mens – de culturele revolutie in 
Nederland rond 1900. Men zoekt naar authenticiteit en eerlijkheid en vindt die vervolgens terug 
in de oude boerenhuizen, de boerenmeubelen en de eenvoud van het platteland, waarna die 
oude producten deel worden van het moderne leven in de vorm van landhuizen in de vorm van 
boerderijen met moderne boerenstoelen. Het residu van het echte, eerlijke boerenleven en de 
droom van het verleden die daarbij hoort, wordt vervolgens vanaf 1918 opgeborgen in het 
nieuwe Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is waar Outka op duidt als zij twee 
soorten commodified authentic onderscheidt : the nostalgic and the aesthetic. Selling a nostalgic 
version of the authentic meant invoking an originary and unified past before mechanical 
reproduction and fragmentation: images of old country houses or warm domestic interiors, 
references to “primitive” cultures, or, to borrow from Benjamin, the aura of an original artwork. On 
the aesthetic side, the commodified authentic drew from an alternative sense of “authenticity” as 
original, new, something that was not a copy and not derived from tradition or previous models: 
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appeals to exclusive new fashions, the one-of-a-kind item,  the limited edition.59 Voor de 
middenklasse biedt dit an enormously powerful fantasy, with egalitarian possibilities, one that 
offered the mostly middle class customers at Selfridges a chance to participate in both the 
pleasures of authenticity and the pleasures of abundance and accessibility.60 Toegepast op de 
Nederlandse situatie rond 1900 en daarna betekende dit dat de Nederlandse middenklasse, in 
navolging van de Engelse, nu goederen kon kopen die voorheen alleen gekocht konden worden 
door en bestemd waren voor de sociaal-maatschappelijke elite. Deze elite kon het zich immers 
veroorloven de gewenste goederen op bestelling te laten maken. Selfridges’ use of the 
commodified authentic to sell its goods had clear class implications for London shoppers. Selfridges 
largely appealed to the rapidly rising middle class and contributed to the emergence of the 
“middlebrow” culture. (...) Shoppers were offered all the exclusivity implied by the higher class Bond 
Street stores, but without the high price tags and snobbish disdain for the middle class customer 
that was found there, as well as all the spectacle and pleasures of the Oxford Street Emporiums, 
without the negative associations of cheap goods and frenzied shopping.61 De opening van Vroom 
& Dreesman in de Kalverstraat te Amsterdam in 1912 en drie jaar later de opening van De 
Bijenkorf aan de Dam, beide gebaseerd op Selfridges’ concept, bieden ook de Nederlandse 
middenklasse de mogelijkheid hun nieuwe villa’s en landhuizen in de villaparken op de juiste 
manier en met de juiste goederen in te richten tegen redelijke prijzen.  
 
1.4 Onderscheidend wonen 
 
Bij de sociaalgeografen in Nederland heeft de woning van de welgestelde, waaronder de villa, 
lange tijd weinig aandacht gehad, maar onder meer een onderzoeker als Michiel Wagenaar heeft 
zich de afgelopen jaren bezig gehouden met onderzoek naar deze woonmilieus en hun 
bewoners. Het levert noodzakelijke sociaalgeografische gegevens en begripsvorming op over 
bewoners, hun beweegredenen en hun gedrag die voor het onderzoek naar villaontwikkeling 
belangrijk zijn. De woning en de plaats van die woning, is, naast kleding en kennis van sociaal-
maatschappelijke regels, één van de belangrijkste uitingen van klasse. De woning is voor een 
belangrijk deel een sociale machine die de maatschappelijke positie van de bewoner aangeeft en 
die het toneel vormt voor het leven van het gezin en van de plaats van dit gezin binnen de 
samenleving. De woning dient vervolgens ook de maatschappelijke positie van de heer des 
huizes te onderstrepen. Dat betekent dus dat een wooncarrière parallel loopt aan een 
maatschappelijke carrière en deze ondersteunt: bijvoorbeeld van Prinsengracht naar 
Herengracht of van appartement naar villa met de sociaal-maatschappelijke stijging die daarbij 
hoort. In het artikel Onderscheidend wonen – woningen en woondomein in en om Amsterdam als 
dragers van distinctie, 1850 – 2005  vraagt Michiel Wagenaar daar specifiek aandacht voor vanuit 
een sociaalgeografische invalshoek. Hij constateert dat het onderzoek naar wonen en woningen 
teveel gericht is geweest op alleen instrumentele en functionele aspecten, terwijl de 
sociaalculturele factoren te weinig aan bod komen. In navolging van Pierre Bourdieu gaat 
Wagenaar er van uit dat de sociaalculturele factoren veel bepalender zijn en dus prominenter 
naar voren moeten komen in de zoektocht naar woonmilieus en voorzieningen. In wat 
specifieker sociaalgeografisch jargon: Nodig is een culturele geografie die zich ook richt op de 
semantiek van de ruimte en die de aandacht verlegt van de analyse van de functionaliteit van 
ruimten naar de ruimte als een stelsel van plaatsen met een voor specifieke groepen specifieke 
betekenissen.62 En: Woning en woondomein vormen vanuit deze optiek dragers van het expressieve 
repertoire waarmee consumenten zich van elkaar onderscheiden.’63  Het is vanuit deze 
sociologische benadering dat een concept als residentiële segregatie is ontwikkeld, zoals 
duidelijk wordt in het artikel van Willem van den Berg e.a. getiteld Residentiële segregatie in 
Hollandse steden – Theorie, methodologie en empirische bevindingen voor Alkmaar en Amsterdam, 
16e -19e eeuw.64 Hoewel dit begrip de neiging heeft zich op de nare kanten van de segregatie te 
richten: armen concentreren zich in sociaal zwakke wijken, blijkt dat deze segregatie in de 
praktijk in Nederlandse steden zelden absoluut is. In Nederlandse steden zijn er nooit sociaal 
homogene wijken geweest. Wel wijken met een dominantie van een specifieke categorie zoals bij 
de Amsterdamse grachtengordel waar de welgestelden dominant zijn, maar de straten tussen de 
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grachten sociaal divers.65 De gangbare theorie is dan dat dit onder invloed van de negentiende-
eeuwse industrialisering verandert met de rijken in het centrum, daar waren immers alle 
belangrijke economische politieke en maatschappelijke functies geconcentreerd, en de armen 
ver aan de rand. De pre-industriële stad wordt daarbij gezien als een loopstad met alle functies 
en het werk op loopafstand.66 Het artikel van Van den Berg e.a. toont overtuigend aan dat er 
geen sprake is van sociaal homogene wijken tegen het einde van de negentiende eeuw; de 
meeste wijken blijven gemengd, net als de wijken in Engelse industriesteden als Leeds en 
Londen;67 zo worden er geen exclusieve villaparken ontwikkeld die binnen de steden grote, 
gesegregeerde, wijken vormen. Wat, zo betogen Van den Berg e.a., wel effect heeft op het 
ontstaan van segregatie is de prijs van de locatie; wanneer locatie (met het oog op economische 
activiteiten of status) de factor is die het gebruik en de waarde van de grond bepaalt, dan zijn het 
uiteraard de meest kapitaalkrachtige grondgebruikers die hun locatiekeuze het best kunnen 
realiseren.68 Deze redenering volgend blijken de nieuwe negentiende en twintigste-eeuwse 
villaparken juist vanuit deze vastgoedoptiek inderdaad te resulteren in sociaal homogene 
enclaves waar gelijken onder gelijken wonen en de minder welgestelden in de bestaande 
bebouwing van de naburige dorpen. De villa in het villapark wordt daarmee wel degelijk een, 
begeerlijke, vorm van residentiële segregatie in locatie en architectuur.  
 
Net als voor het onderzoek naar de woning van de maatschappelijke elite, dat moeizaam van de 
grond is gekomen in Nederland, geldt hetzelfde voor het wetenschappelijk onderzoek naar de 
elites en adel zelf. Hoewel er natuurlijk altijd wel aandacht is geweest voor de elite, Joop de Jongs 
Een deftig bestaan – Het dagelijkse leven van Regenten in de 17e en 18e eeuw uit 1987 met onder 
meer een hoofdstuk over de levensstijl van deze elite is daarvan een voorbeeld,69 is meer 
structureel onderzoek pas de laatste jaren op stoom geraakt. Jaap Moes’ Onder aristocraten – 
Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-
1914 is, mede door de periode die het behandelt, van groot belang om inzicht te krijgen in 
machtsrelaties, vermogen en maatschappelijke posities die alle hun effect hebben gehad op 
status, buitenhuizen en villa’s. Dit geldt ook voor de studie Beelden van de Buitenplaats –
elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw onder redactie van Rob 
van Laarse en Yme Kuiper waarin ook een theoretisch kader, zoals de introductie van het begrip 
notabelencultuur, wordt opgezet. Ileen Montijns Leven op stand 1890-1940 biedt inzicht in de 
levenswijze van de villabewoners en is daarmee zeer relevant. Dit geldt ook voor Jan Bank en 
Maarten van Buurens breed opgezette 1900: hoogtij van burgerlijke cultuur.  
 
Het is duidelijk dat juist villa’s en landhuizen, in alle soorten en maten, voldoen aan de wens om 
een specifiek woonmilieu voor een specifieke groep vorm te geven. Sterker nog, dit is hun 
uitgesproken opzet, want vrijwel altijd ontworpen en gebouwd voor een individuele 
opdrachtgever; op een plek onder gelijken, het villapark. In een letterlijk afgezonderd milieu. Het 
is datgene wat Donald Olsen benoemt in The growth of Victorian London voor de Engelse 
middenklasse: What the Victorians desired was privacy for the middle classes, publicity for the 
working classes, and segregation for both. The ideal environment for individual and familial 
privacy was the single-class villa suburb. (…) Social segregation simplified problems of behaviour, 
expenditure, and beliefs: one simply did what the neighbours were doing.70 En de plattegrond geeft 
dit door middel van de soort, het aantal en de plaatsing van de vertrekken concreet aan op het 
niveau van de ruimtelijke indeling en het ruimtelijk gebruik, die alle dienen ter ondersteuning 
van stand en positie van de bewoner, gekoppeld aan woongenot. Couperus beschrijft dit in zijn 
De boeken der kleine zielen aldus: Voor de familie en de kennissen breidde het huis in het 
Bezuidenhout zoo deftig en solide zijn breeden gevel uit, maakten de gangen, de trappen, de salons, 
de eetzaal, het kantoor van Van Naghel, de kamers der kinderen allen zoo een indruk van 
onvergankelijke welvaart: de salons en eetzaal heel deftig Hollandsch; de kamers der kinderen, wat 
moderner, maar toch alles zwaar degelijk, zonder oppervlakkigen, doorzichtigen schijn van 
prutsige elegance - dat niemand ooit zoû hebben kunnen vermoeden, hoe de beide ouders soms 
uren lang berekenden, hoe zij die maand een kleine duizend gulden minder zouden verteeren (…). 71 
De financiële problemen van de familie Van Naghel mogen dan groot zijn, hun staat moeten ze 
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blijven voeren, evenals de woning bewonen die daarbij noodzakelijk is met de juiste inrichting. 
Daarbij komen in hun geval ook nog eens de kosten die hun zonen maken tijdens de studie 
rechten in Leiden en de noodzakelijke bruidsschatten voor hun dochters. Dit alles een 
opeenhoping van financiële uitgaven voor het ophouden van een noodzakelijke staat, die voor de 
baron Van Naghel, ondanks een groot jaarlijks inkomen van enkele tienduizenden guldens, 
nauwelijks meer is op te brengen. Jaap Moes beschrijft dit dilemma in Onder aristocraten, 
wanneer hij constateert dat er tegen het einde van de negentiende eeuw sprake is van een 
consumption competition en een statuscompetitie tussen de adel en de opkomende gegoede 
burgerij, die juist de adel tot steeds verder oplopende representatiekosten dwingt om het 
noodzakelijke onderscheid tussen zeer welgestelde burgers en adel blijvend duidelijk te kunnen 
maken.72  De adel is daarbij ook om een andere reden in het nadeel geraakt. Hun welvaart is voor 
een belangrijk deel afhankelijk geweest van grondbezit en pacht en dus van de bloei van de 
agrarische sector. De landbouwcrisis van de jaren tachtig heeft zo ook voor de aristocratie grote 
nadelige financiële gevolgen, die hun inkomsten- en uitgavenpatroon zwaar onder druk zet.73 
Dat de noodzakelijke, want aan functie en stand verplichte, representatie ook voor andere, 
minder welgestelde categorieën tot de nodige problemen kan leiden, moge blijken uit het 
volgende citaat over een rijksambtenaar in Den Haag uit het tijdschrift Vaderlandsche 
Letteroefeningen, of tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die 
dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig en tevens vrijmoedig behandeld 
worden, jaargang 1862: De familie Ellink woonde sedert eenige jaren in de residentie, mijnheer was 
op eenmaal uit eene kleine provinciestad, waar hij de eene of andere betrekking vervulde, 
(mijnheer had gestudeerd en was meester in de regten), tot rijksambtenaar in den Haag benoemd. 
Mevrouw vond 't natuurlijk zeer vereerend maar toch ook billijk dat de verdiensten van haar 
echtgenoot zoo werden op prijs gesteld, er was toch zeker in den geheelen Haag niemand te vinden 
geweest, zóó geschikt, met zoo veel kundigheden begaafd als haar echtvriend aan wien men deze 
betrekking zou kunnen toevertrouwen. Mijnheer echter, al was hij tamelijk met zijn eigen ik 
ingenomen, hij moest het toch in alle stilte voor zich zelven bekennen, dat als hij geene magtige 
voorspraak had gehad en de krachtige medewerking van een invloedrijken academievriend had 
gemist, zijne talenten dan wel immer binnen de kleine provinciestad verborgen zouden zijn 
gebleven. Maar in alle gevalle, zij woonden er nu sedert eenige jaren, en ze begonnen zich in de hun 
geheel vreemde omgeving al tamelijk wel thuis te gevoelen, en zoo als men zegt: ‘meê te doen.’ Wel 
moesten ze zich aan veel gewennen, dat alles behalve aangenaam was. Vooreerst (mijnheer 
bekleedde eene goede betrekking) men moest wonen op een fatsoenlijken stand, het huis moest er 
deftig uitzien, het salon diende net gemeubeleerd te zijn. Al dat fatsoen kost veel geld. Hier in den 
Haag betaalde men eens zoo veel aan huur als in de stad waar mijnheer die andere betrekking had, 
en toch moest men zich met woonvertrek en slaapkamers, met keuken en kelder veel meer behelpen 
dan vroeger. Het salon was zoo als wij zeiden fraai gemeubeld, legde de familie nu een of twee 
malen in 't jaar eene groote soirée aan, welnu dan werden voor de suite, de meubelen voor dien 
avond gehuurd: nog eene canepé, eenige fantasie stoelen, eene kamerkroon, enfin al die 
voorwerpen van weelde en goeden smaak waarmede men zoo gaarne vertooning maakt. Mevrouw 
had wel nooit gedacht dat zij tot zoo iets zou kunnen komen, zij had zich welligt nooit kunnen 
voorstellen dat de ijdelheid van den mensch zoo ver ging, maar .... men moet eerst maar in 't geval 
zijn. Zij wilde het zich zelve echter opdringen dat dit alles meer ten gevalle van haar echtgenoot en 
kinderen geschiedde, ze moest immers haar stand ophouden omdat mijnheer rijksambtenaar was.74 
Het wordt zonneklaar, ook in deze wat badinerende beschrijving, dat de sociaal- 
maatschappelijke positie niet alleen een maatschappelijke lust is, maar dat de persoon die het 
betreft, met zijn gezin, ook aan allerlei eisen van betamelijkheid dient te voldoen. De woning, de 
inrichting van de woning en de plaats van de woning moet in overeenstemming zijn met de 
positie van de bewoner. Sybille Meyer in Das Theater mit der Hausarbeit – Bürgerliche 
Repräsentation in der Familie der wilhelminischen Zeit beschrijft dat, weliswaar voor Duitsland, 
maar niet wezenlijk verschillend van Nederland, als volgt: Geregeltes beruflichches 
Weiterkommen erforderte also den Nachweis berufsbezogener Qualifikationen und ein 
standesgemäßes Leben in Beruf, Ӧffentlichkeit und Privatsphäre. Doch damit nicht genug: 
Bildungsbürgerliche Berufe, Beamtenstand und Offizierskarriere erzwangen außerdem sogenannte  
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"gesellschaftliche Verpflichtungen"  für den Ehemann und damit auch für dessen Frau. Ohne diese 
Verpflichtungen war ein berufliches Fortkommen nicht möglich. Der wichtigste Teil dieser 
gesellschaftlichen Verpflichtungen waren neben gelegentlichen Besuchen der Oper, des Theaters 
oder seltener Bälle, häusliche Besuche und private Einladungen.75 
 
Ileen Montijn geeft in Een leven op stand 1890-1940 aan dat in Nederland niet comfort, maar 
netheid, deftigheid en gezelligheid lang de bepalende waarden waren.76  Misschien is dit wel de 
reden waarom in de hele negentiende eeuw, en steeds sterker tegen het einde ervan, de Engelse 
landhuisbouw met zijn praktische benadering, met een combinatie van smaak en 
standsbewustzijn, zo aanspreekt op het continent. Niemand woont zomaar ergens, zoals in het 
geval van Amsterdam onder meer duidelijk wordt in gemaakt in Laloli’s artikel Beter wonen? 
Woningmarkt en residentiële segregatie in Amsterdam 1850 – 1940,77 over bewoners en de 
bebouwing na 1857 van de Plantagebuurt in Amsterdam met villa’s en fraaie woningen aan de 
Plantage Franselaan,78 of de woningen voor meer en iets minder welgestelden uit Utrecht, 
Groningen en Nijmegen zoals die beschreven worden in Bouwen voor gezeten burgers  van Ineke 
Pey. Zelden bouwt of huurt iemand van enige standing tot in de vroege twintigste eeuw een 
woning, vrijstaand of in een rij, zonder een salon. Met de kanttekening dat juist in de modernere 
villa’s en landhuizen na 1900, zoals zichtbaar wordt in de plattegronden in Het moderne landhuis 
in Nederland uit 1916 van J.H.W. Leliman en K. Sluyterman, de salons en suite, dus met een 
schuifdeur, in rap tempo verdwijnen uit de kleinere en middelgrote voorbeelden. Alleen bij de 
zeer grote villa’s en landhuizen is dan nog in de meeste gevallen een salon aanwezig. Deze villa’s 
en landhuizen hebben niet alleen ruimte genoeg, maar de bewoners hebben een sociale positie 
waarin sociale representatie nog steeds essentieel is. De voorkamer, als ontvangstvertrek, en de 
gebruikelijke kamers en suite in de middenstandswoningen van de jaren twintig vormen dan 
ook meer een echo uit het verleden en vooral een praktische plattegrondoplossing, dan een 
uiting van modern leven.   
 
De woning en de locatie ervan onderstreept een sociaal-maatschappelijke positie en vormt het 
toneel voor de rol die vanuit die positie gespeeld moet worden met alle gedragingen en 
conventies die daarbij horen en die soms impliciet, maar daarmee niet minder dwingend, 
worden verwacht, nee geëist. De verschillende vertrekken in de woning hebben bepaalde 
welomschreven karakteristieken die deze verschillende rollen ondersteunen. Zo is de salon 
altijd het belangrijkste ontvangstvertrek en ook het vertrek met de mooiste meubelen. Hier 
toont het huis, en dat is natuurlijk de eigenaar en dus de heer des huizes, zijn status. Hier staan 
de meubelen te pronken, plaatst men de piano en worden de schilderijen getoond.79 Het is een 
plek waar in de negentiende eeuw met een zekere pompeusheid en gezeten op Louis XV en XVI 
meubelen de ontvangsten en de visites worden gehouden. Hoe modern of onconventioneel een 
villa ook is, of pretendeert te zijn, deze conventie wordt door niemand, behalve door een paar 
anarchistische kunstenaars, zelf meestal afkomstig uit de gegoede milieus, in het Gooi tegen het 
einde van de negentiende eeuw ter discussie gesteld. Ook niet in Berlages ‘modern’ en 
eenvoudig-esthetisch vormgegeven villa voor een ‘modern’ zakenman als Carel Henny in Den 
Haag uit 1898. De gebruikelijke vertrekken, waaronder de salon en het boudoir, zijn aanwezig, 
maar dan wel weer erg strak en in barre eenvoud ingericht. Dit in tegenstelling tot de 
flamboyante en gebruikelijke poederdozen in een toepasselijke Lodewijkstijl.80 Dezelfde 
functies, maar een andere vorm en stijl. Juist dit soort constanten in het woonprogramma maken 
duidelijk dat de sociale component het woonprogramma beheerst, in ieder geval bij de 
representatieve vertrekken. En dat is ook logisch gezien de maatschappelijke positie van de 
bouwheer en bewoner. Men verwacht een salon, omdat dit vertrek in de bestaande sociale 
context een noodzaak is; daar wordt de visite ontvangen en daar vindt een belangrijk deel van 
de sociale representatie plaats; en dit niet vrijblijvend, maar binnen een strak kader van sociale 
verplichtingen en regels. De aanwezigheid van een salon is daarmee een functionele noodzaak, 
omdat de maatschappelijke norm dit vereist.  
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1.5  Startpunt 1842: De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en de Bouwkundige 
Bijdragen; eindpunt 1916: Het moderne landhuis in Nederland  
 
De oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en de gelijktijdige start van 
de publicatie van de Bouwkundige Bijdragen in 1842 vormt het vertrekpunt van dit proefschrift. 
De keuze voor de Bouwkundige Bijdragen  heeft  twee redenen. Ten eerste beslaat Bouwkundige 
Bijdragen als officiële uitgave van de Maatschappij de hele onderzochte periode, vanaf 1881 in 
de vorm van twee publicaties die in plaats komen van de Bouwkundige Bijdragen: te weten het 
Bouwkundig Tijdschrift en het Bouwkundig Weekblad met als extra uitgave De Architect voor 
grote afbeeldingen. In de tweede plaats geven de Bouwkundige Bijdragen en later het 
Bouwkundig Weekblad door hun aard in den brede weer welke ideeën en opvattingen leven bij 
de beroepsgroep van architecten en bouwers in Nederland. Met enige regelmaat verschijnen 
artikelen over villa’s en villabouw, voorbeelden van villa’s met afbeeldingen en plattegronden, 
waarmee zicht wordt gekregen op wat de redactie belangrijk vindt om te tonen. Het is natuurlijk 
opvallend en niet zonder belang dat in het eerste nummer van de eerste jaargang, dus 1842, een 
vertaald artikel van de hand van architect-ingenieur Karl Etzel verschijnt, dat iets eerder in 1842 
in de Oostenrijkse Allgemeine Bauzeitung is gepubliceerd. Onderwerp: een landhuis in de bergen 
bij Vöslau. Zo is het eveneens opvallend dat vrijwel onmiddellijk na het verschijnen in 1878 van 
het boek Cultur und Kunst: Studien van Jacob von Falke er in de Bouwkundige Bijdragen een 
Nederlandse vertaling van het hoofdstuk Het Engelsche Woonhuis uit dit boek verschijnt.81  Deze 
snelle vertalingen maken duidelijk hoe scherp de buitenlandse bouwkundige en bouwkunstige 
literatuur in Nederland wordt gevolgd. Het geeft ook aan dat de redactie van Bouwkundige 
Bijdragen het in ieder geval van belang vond hun leden snel kennis te laten nemen van de inhoud 
van juist dit specifieke onderdeel van Von Falkes boek en het is tevens de eerste keer dat er in 
een bouwkunstig tijdschrift zo uitvoerig wordt geschreven over de Engelse landhuisbouw als 
voorbeeld. Dat in 1884 Carel Vosmaers vertaling en bewerking van Every day art, short essays on 
the arts not fine van de Engelse industrieel-ontwerper/publicist Lewis Foreman Day onder de 
titel De kunst in het daaglijksch leven, maar met toepassing op onze toestanden zoals Vosmaer in 
de eerste zin van zijn Voorrede aangaf, een succes wordt, ligt dan ook in de rede.82   
 
De prijsvragen van de Maatschappij voor woningen voor de betere stand  en villa’s vormen 
ijkpunten om vast te stellen welke vertrekken men over de loop der jaren belangrijk vindt om 
terug te zien in de plattegrond. Naast de Bouwkundige Bijdragen/Bouwkundig Weekblad is De 
Opmerker, eerste jaar van verschijnen 1866, met daarin Architectura de uitgave van de 
architectenvereniging Architectura et Amicitia tot 1893, als bron gebruikt voor villa- en 
landhuisbouw. In deze uitgave verschijnt tot 1900 elk jaar wel een afbeelding van een villa en 
soms meerdere, maar na 1900 niet één meer. Dit in tegenstelling tot het Bouwkundig Weekblad 
dat na 1900 juist steeds meer villa’s bespreekt en toont. Architectura, dat vanaf 1893 als 
zelfstandig blad verschijnt, slaat duidelijk een nieuwe toon aan. Het blad is veel meer gericht op 
de moderne Engelse voorbeelden, zoals gepresenteerd in The Studio. In 1894 verschijnt erin een 
vertaald en bewerkt artikel van M.H. Baillie Scott over het  ideale landhuis (vertaling van: An 
ideal suburban House).83    
 
De derde reden om het onderzoek in 1842 te laten beginnen is het feit dat in die jaren het 
neoclassicisme van een architect als J.D. Zocher jr. nog soeverein heerst. Niet alleen blijkt dit uit 
zijn uitgewerkte plannen voor de bebouwing van bolwerken te Arnhem, Utrecht, Haarlem en het 
Willemspark in Den Haag, maar het blijkt ook uit de prestigieuze opdracht die hij in 1840 krijgt 
om de nieuwe koopmansbeurs in Amsterdam te ontwerpen in een strak neoclassicistisch 
idioom. Het heersende neoclassicisme wordt ook zichtbaar in de eerste nummers van de 
Bouwkundige Bijdragen waarin een drietal neoclassicistische landhuizen wordt getoond en 
beschreven. Dit ondanks het feit dat in het eerste nummer een artikel van Karl Etzel zeer kritisch 
is over de architectuuropleidingen en het oppervlakkige en gemakkelijke neoclassicisme dat 
daar onderwezen wordt, overigens zonder dat Etzel het classicisme afwijst. 
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1.6 Vier periodes: 1842-1874; 1874-1892; 1892-1902; 1902-1916 
 
1.6.1: 1842-1874 
 
Het onderzoek tussen 1842-1916 is verdeeld in een viertal periodes. De eerste periode loopt van 
1842 tot 1874. Ze wordt gekenmerkt door een langzame, maar gestage economische opgang van 
de Nederlandse economie en eindigt met de in gebruikname van de Oosterspoorlijn in 1874. Dit 
is het moment waarop de eerste grote suburbane villaparken ontwikkeld worden in het Gooi en 
tussen Den Haag en Scheveningen. Het is ook in de periode dat rond 1865 voor het eerst het 
begrip villa voor een vrijstaande woning voor een lid van de middenklasse wordt gebruikt. Een 
begrip dat, zoals gezegd, al vroeg in de negentiende eeuw in de omringende landen gebruikt 
werd, maar niet in Nederland. Het is ook een periode waarin er twee ontwikkelingen naast 
elkaar bestaan: de één nog geworteld in de neoclassicistische traditie met nadruk op symmetrie 
in plattegrond en opstand en de ander die loskomt van symmetrie en een symmetrische 
opstand. Daarnaast is er een lijn die zichtbare symmetrie vermijdt door middel van allerlei 
gevarieerde en schilderachtige uitbouwsels en torentjes, maar nog steeds als plattegrond vaak 
de klassieke driedeling laat zien met de ingang in het midden en daarachter een lange gang of 
een vestibule. Opvallend hierbij is het feit dat vertrekken langs de gang of vestibule wel uit het 
strakke vierkant steken en dus al wat gevarieerder worden om aan te sluiten bij de gevarieerde 
buitenzijde. Het gaat hier dan vaak om een italianiserende villa.  
Veel grotere villa’s hebben de dienstvertrekken en de keuken nog traditioneel in een souterrain. 
De kleinere villa’s, en zeker de italianiserende, hebben dit zelden, daar bevindt de combinatie 
keuken/ bijkeuken zich op de begane grond. De scheiding keuken – woonvertrekken wordt 
daarmee tot een belangrijke planningsopgave. Ook veel van de schilderachtig ogende villaatjes 
uit de jaren zestig zijn variaties op de schilderachtige, italianiserende villavoorbeelden uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw, afgewisseld met houten elementen uit de Zwitserse 
chaletbouw. Het waren bouwstijlen die ook in Pruisen in het eerste deel van de negentiende 
eeuw populair waren zoals is aangetoond in E. Börsch-Supans studie Berliner Baukunst nach 
Schinkel.  J.H. Lelimans Album, verzameling van bouwkundige schetsen en ontwerpen in drie delen 
uit 1862-1866 is hier de belangrijkste bron. Dit album laat in de afgebeelde pastorie van de hand 
van Leliman ook voor het eerst in Nederland de invloed vanuit de Engelse neogotische landhuis- 
en villabouw zien. De centrale geplaatste vestibule fungeert als spil waaromheen de andere 
vertrekken draaien en de keuken ligt niet meer in een souterrain, maar op de begane grond. 
Goed afgescheiden van de woonvertrekken. In Lelimans werk wordt in het eerste Album ook 
voor het eerst het begrip villa gebruikt voor een vrijstaande woning bij een Schets-ontwerp voor 
een villa van L.J. Immink.  
 
1.6.2: 1874-1890 
 
De tweede periode loopt van 1874 tot 1890. De periode vanaf 1874 ziet fundamentele 
veranderingen door de economische groei en de vergroting van de doelgroep die het zich kan 
veroorloven buiten de stad te gaan wonen. Het is in deze periode dat er een verschuiving 
optreedt van zomerbewoning naar permanente bewoning. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
regelmatige treinverbindingen die de verbinding met platteland en stad verbeteren, waardoor 
het voor een grotere groep mogelijk wordt om buiten te wonen en in de stad te werken: de bouw 
van villa’s in de eerste suburbane villaparken vindt plaats. De aantallen gebouwde villa’s nemen 
enorm toe. De economische groei en de groei van de welvaart in Nederland zet door (zie grafiek 
2), ondanks de economische crisis in de jaren tachtig. De door de Engelse neogotische 
landhuizen, villa’s en cottages beïnvloede, gevarieerde en pragmatische plattegronden, met de 
vertrekken gegroepeerd rond de vestibule, worden vaker toegepast en de symmetrisch 
opgezette neoclassicistische villa verdwijnt. Net als eerder in Engeland blijkt het voor steeds 
meer welgestelden uit de middenklasse, parallel aan de economische opbloei, de voortgaande 
modernisering van de industrie en ondersteund door de voortdurende verbetering van het 
spoorwegnet, mogelijk om zich nu permanent buiten de stad te vestigen. Alleen al het gemak om 
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met een trein de afstand Hilversum/Bussum naar Amsterdam in iets meer dan een half uur te 
kunnen overbruggen, is een complete en ongehoorde verandering. Een paard en koets, noch een 
koetshuis met stal, noch een koetsier zijn meer nodig en dit maakt voor een veel grotere, maar 
nog steeds een in verhouding kleine en welgestelde doelgroep het buiten wonen financieel 
mogelijk. Hier wordt een essentieel kenmerk van de moderne negentiende-eeuwse samenleving 
gerealiseerd: snelheid en betrouwbaarheid van vervoer gekoppeld aan kostenreductie. De 
relatie tussen tijd en afstand neemt sterk af (zie afb. 3 en grafiek 1). Deze laatste ontwikkeling 
maakt het mogelijk om verder van de stad te gaan wonen.  
 

        
Grafiek 1: Daling van de reistijden (lijn A) en reiskosten (lijn B) van het openbaar vervoer tussen Amsterdam 
en 32 omliggende plaatsen in de periode 1880-1980 

 
Met de ontwikkeling van de villaparken en de permanente bewoning buiten de stad vindt 
tegelijkertijd een complete verandering plaats in de dorpen waarbij villaparken ontwikkeld  
worden. De dienstensector en de bouwsector nemen daar een hoge vlucht. Er komen winkeliers 
en kruideniers die nieuwe producten, diensten en goederen gaan verkopen aan de 
villabewoners. Op het moment dat villabewoners permanent in het dorp gaan wonen, moeten er 
ook de voorzieningen komen die ze nodig hebben om hun gebruikelijke leven, maar nu op het 
platteland, te kunnen voortzetten. Los van de winkeliers zijn dat clubs en sociëteiten, scholen en 
dan vooral goede middelbare scholen voor hun kinderen. Personeel van laag, het keukenhulpje, 
tot hoog, de gouvernante. Er moet ruimte zijn om muziek te maken en te genieten.  
 
De symmetrische neoclassicistische villa legt het in de jaren zeventig steeds vaker af tegen 
schilderachtig opgezette villa’s in een neohollands, renaissance idioom of in chaletachtig 
houtwerk. Villa Buen Retiro uit 1875 van Isaac Gosschalk in villapark de Trompenberg te 
Hilversum is daarvan een vroeg voorbeeld (afb. 78a, b en 82). De opstand is weliswaar enigszins 
gevarieerd en schilderachtig, maar de plattegrond gaat terug op de klassieke driedeling met de 
woonvertrekken links en rechts van de combinatie ingang-vestibule. Ook bij deze stilistisch 
geavanceerde villa liggen de keuken en de dienstvertrekken traditioneel in een souterrain. Bij de 
prijsvraag voor een ontwerp voor een grote villa voor de bankier B.W. Blijdenstijn te Hilversum 
uit 1881, met A.L. van Gendt, W. Springer en I. Gosschalk als deelnemers, is Gosschalk de 
winnaar. Zijn ontwerp met een grote vestibule in het centrum van de begane grond heeft ook het 
traditionele souterrain voor keuken en dienstvertrekken. Dit blijft een aantrekkelijke oplossing 
zolang men het geen probleem vindt de villa hoger dan het maaiveld te leggen en de extra kosten 
te accepteren.  Typisch symmetrisch opgezette plattegronden gekoppeld aan een 
neoclassicistische opstand voor villa’s verdwijnen. De villa met veel rustiek houtwerk, een 
chaletachtig fenomeen, wordt populair als typische schilderachtige villa voor in de natuur. Deze 
villa oogt als type nieuw door het ruimhartig toepassen van houtwerk, veranda’s, erkertjes en 
een veelheid aan kappen. Toch blijft het een herkenbare afleiding van het Zwitserse chalet en 
dus niet Nederlands. Iets wat, met het uitbundige houtwerk, een probleem gaat worden tegen 
het einde van de negentiende eeuw. 
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1.6.3: 1890-1902 
 
De derde periode loopt van 1890 tot aan 1902. In economische zin is dit het begin van de  
economische hoogconjunctuur die doorliep tot 1915/1916. Hierin deed Nederland het beter dan 
zijn buren en nam de welvaart sterk toe. In deze periode worden de eerste villa’s ontworpen 
waarin de vestibule verandert in een hal(l) met een woongedeelte en een circulatiegedeelte. 
Deze hybride hal is de Nederlandse interpretatie van de Engelse hall als apart woonvertrek, een 
opzet die in Nederland zelden voorkomt. Het geeft wel aan hoe sterk de invloed van Engeland op 
de landhuisbouw in de jaren negentig is. Tegen het einde van de negentiende eeuw blijkt de hal 
met woongedeelte en circulatiegedeelte de vestibule te hebben verdrongen en het in 1893 
verzelfstandigde blad Architectura speelt een belangrijke rol in de verspreiding van de moderne 
Engelse bouwkunst.  
 
Het is opvallend hoe snel een hybride Nederlandse invulling van de Engelse woonhal, de hal als 
woonvertrek gecombineerd met circulatieruimte, in de loop van de jaren negentig wordt 
toegepast. Vaak gecombineerd met typische Arts and Crafts elementen als inglenooks en vaste 
banken bij de vensters. Deze hal neemt letterlijk de plaats in van de vestibule en is het centrale 
punt van steeds meer Hollandse villa’s. De hal is zelden een apart woonvertrek en blijft, ook al is 
er een haard of kachel en staan er een paar meubelen, in feite deels een circulatieruimte, zeker 
als de looplijnen niet om het woondeel heengaan. De hal wordt dan meer een modern en 
modieus element.  
 
Souterrains verdwijnen nu ook en keuken en bijkeuken liggen daarmee op de begane grond. 
Villa’s worden in steeds groter aantallen gebouwd zoals blijkt uit de regelrechte explosie aan 
villaparken vanaf 1897/98. Er wordt een tendens zichtbaar van kleinere villa’s op kleinere 
percelen. Ook de middenklasse doelgroep die zich een villa kan veroorloven van tussen de fl. 
4.000 en fl. 10.000 gaat nu buiten wonen. Hoewel niet wezenlijk anders van plattegrond, 
ontstaat er tegen het einde van de negentiende begin twintigste eeuw de villa die gemodelleerd 
is naar landelijke gebouwen als boerderijen en daglonerwoningen. Hiermee wordt voor het eerst 
een compleet nieuw stilistisch idioom aangeboord met ‘eerlijke’ vormen, maar vooral met een 
echt Nederlandse vormentaal. Ook deze ontwikkeling is een voorbeeld van Engelse inspiratie 
omgezet in een Hollandse uitvoering. Berlage, Hanrath en Bauer zijn de voorlopers in deze zeer 
succesvolle stijl op een gevarieerde plattegrond. Bauers, Berlages en Hanraths Gooise 
boerderijtjes en andere varianten worden een geweldig succesverhaal. Het lijkt alsof er in 
Nederland met smart gewacht wordt op een nieuw romantisch, maar niet opgelegd 
schilderachtig villamodel. Dit model krijgt ook een eigen naam: landhuis. En dit vroeg twintigste-
eeuwse landhuis is tot op de dag van vandaag de standaard voor een boerderijachtige, landelijk 
ogende villa met zijn eigen connotaties van eerlijkheid en volkseigen, romantische 
schilderachtigheid.  
 
Er wordt rond 1900 ook een tendens zichtbaar van kleinere villa’s op kleinere percelen zoals in 
het Bussumse Prins Hendrikpark uit 1899 (afb. 5) Tegelijkertijd vindt een verdichting plaats van 
bestaande villaparken zoals onder meer te zien is bij het noordelijk deel van Het Spiegel (afb. 6). 
Deze vorm van geconcentreerde villabebouwing op kleine percelen komt overeen met de 
enorme groei van dit soort villawijken rond onder meer Londen in de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw en vindt in Nederland dus grofweg dertig jaar later plaats.84  
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Afb. 5: Kadastrale minuutkaart Bussum 1920 met de ontwikkeling van het Prins Hendrikpark tegenover het 
station Naarden-Bussum tussen 1899-1920  

 

 

Afb. 6: Kadastrale minuutkaart Bussum met het noordelijk deel van Het Spiegel laat de verregaande 
verdichting aan de randen en voor het station in 1919 zien.  

1.6.4: 1902-1916  
 
De vierde periode loopt van 1902 tot 1916. Dit is de periode waaruit vrijwel alle villa’s en 
landhuizen dateren die geselecteerd zijn door J.H.W. Leliman en K. Sluytermans voor het 
succesvolle Het moderne landhuis in Nederland. Dit overzichtswerk van het ‘moderne’ 
Nederlandse landhuis en de ‘moderne’ villa met afbeeldingen en plattegronden, is het eerste 
werk dat een selectie toont van de nieuwe twintigste-eeuwse vrijstaande woningen voor de 
middenklasse en hoger. Voor J.H.W. Leliman misschien een herinnering aan en verwijzing naar 
het Album, verzameling van bouwkundige schetsen en ontwerpen van zijn vader uit het midden 
van de vorige eeuw. Het moderne landhuis in Nederland  biedt een zeer gevarieerd beeld van 
Hollandse landhuizen tussen 1899-1915, de eerste bloeiperiode van de villa- en landhuisbouw, 
met veel voorbeelden van kleine en middelgrote landhuizen. Het maximum van fl. 14.000 voor 
een middelgrote villa komt overeen met de prijs van een middelgrote vrijstaande woning op de 
Ideal Home Exhibition te Londen uit 1912 waar een middelgrote, vrijstaande woning met 
minimaal drie woonvertrekken voor maximaal ₤ 1100, in toenmalige guldens fl. 13.200, 
gebouwd moet kunnen worden.85 Verder biedt Het moderne landhuis in Nederland villa’s en 
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landhuizen in de categorie fl. 14.000 – fl. 50.000, een groep landhuizen die boven de fl. 50.000 en 
een aantal die tot ver boven de fl. 100.000 gaan. Letterlijk alle soorten en maten worden 
getoond. Zowel naar villa’s en landhuizen als naar Het moderne landhuis in Nederland is in 
Nederland beperkt onderzoek verricht en vanuit mijn onderzoek is het corpus aan voorbeelden 
in deze uitgave van wezenlijk belang.  
 
De hoeveelheid afbeeldingen van kleine en kleinere villa’s maakt Het moderne landhuis in 
Nederland  aantrekkelijk voor de middenklasse met iets minder geld of vermogen. Het moderne 
landhuis in Nederland  is een cruciale publicatie, omdat het de eerste keer is dat er een specifieke 
uitgave wordt gemaakt waarin een breed overzicht te zien is van wat er in Nederland in het 
eerste decennium, volgens Leliman en Sluyterman, aan interessante villa’s en landhuizen 
gebouwd is. In de getoonde, geselecteerde plattegronden van Leliman en Sluyterman blijkt de 
salon, het oude representatieve vertrek van de villa, te verdwijnen. Het is niet meer nodig, zeker 
niet in de kleine en middelgrote villa’s en landhuizen, waar geen mensen meer wonen die een 
leven leiden met negentiende-eeuwse ontvangsten en partijen. Alleen in de zeer grote villa’s en 
landhuizen blijft de salon nog bestaan, als het noodzakelijke, op representatie ingestelde 
onderdeel van het sociale leven. In de kleine villa’s en landhuizen is de hal ook klein. Opvallend 
is de terugkeer van de symmetrie rond 1900 bij de grotere en grote villa’s en landhuizen, vaak 
gekoppeld aan een laat zeventiende of achttiende-eeuws baksteenclassicisme.  
 
Het landhuis met de laagkomende rieten kap, het absolute teken van nationale landelijkheid, 
maar ook het klassieke, bakstenen landhuis met rieten kap, of de neoclassicistische achttiende-
eeuwse landhuizen met timpanen en hoekblokken, zijn allemaal te vinden in Het moderne 
landhuis. Stijl is er geen criterium, met dien verstande dat alle oude, negentiende-eeuwse 
schilderachtige voorbeelden niet meer getoond worden. Dus geen Hollandse renaissance, 
Zwitserse chaletachtigen en italianiserende villaatjes meer. Dat is allemaal gedateerd en niet 
meer modern. Een aantal van de nieuwe, symmetrisch opgezette landhuizen hebben een 
plattegrond die eveneens symmetrisch geordend is, maar veruit de meeste plattegronden, ook 
die van de uitwendig klassiek ogende huizen, zijn gevarieerd en rond de (woon)hal of hall 
gelegen. De vestibule is verdwenen. De kleinere en middelgrote villa’s en landhuizen, die de bulk 
gaan vormen van de productie, worden over de hele linie zakelijker opgezet, zonder enige 
ornamentatie anders dan een fraaie verdeling in vlakken en volumes. Twee of drie 
woonvertrekken en de keuken/bijkeuken op de begane grond. En steeds minder en suite. Het 
moderne Nederlandse landhuis wordt zo gekenmerkt door zijn beperkte omvang, een sober 
vierkant of rechthoekig bouwblok met verdieping in of onder een zadeldak. Dit houdt de 
bouwkosten laag en biedt een maximum aan ruimte voorzien van alle woongemak, als cv, 
badkamer met bad/douche en natuurlijk  een eigen perceel. 
 
1.7 Economie en groei 
 
Van een heel andere orde is het onderzoek dat door economisch-historici en 
wetenschapshistorici is en wordt gedaan naar de economische ontwikkelingen in het Nederland 
van de negentiende eeuw: de verandering van een traditionele naar een moderne 
volkshuishouding. De monumentale uitgave Geschiedenis van de techniek in Nederland – De 
wording van een moderne samenleving 1800-1890 (6 delen) onder redactie van H.W. Lintsen 
behandelt in een duizelingwekkende omvang een schier eindeloze reeks van aspecten die samen 
de volledige metamorfose van Nederland in de negentiende eeuw beschrijven. Het Nederland 
van 1900 is een in alle opzichten volledig ander land geworden, bijna onherkenbaar, vergeleken 
met het Nederland van 1800 of zelfs 1840. Is het een wonder dat menig negentiende-eeuwer in 
opperste verbazing of volledige ontreddering keek naar wat er zich voor zijn ogen ontvouwde. 
België verloren, een constitutionele monarchie binnen een dag in 1848, gelijkstelling van de 
Rooms-katholieke kerk, stoomschepen, spoorlijnen met stations, kantoren, grote ziekenhuizen, 
warenhuizen, fabrieken met duizenden arbeiders, bevolkingsexplosie, welvaartsgroei. En een 
eindeloze reeks van uitvindingen met impact op het dagelijkse leven. Van lucifer tot goedkope 
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confectiekleding voor de burgerman; van gas naar elektriciteit; van dure sigaren naar goedkope 
sigaretten. Zekerheden lijken te verdwijnen, de toekomst is onduidelijk, maar voor de nieuwe 
entrepreneurs, als Nienhuys, Cremer, Heineken, Fentener van Vlissingen, Regout, Blijdenstijn, 
Philips, biedt de eeuw ongekende mogelijkheden. Zij verdienen vermogens en bouwen 
vervolgens hun nieuwe villa’s (afb. 7).  

 

Afb. 7: A.L. van Gendt, Villa voor Gerard Heineken aan het Weteringplantsoen, tegenover ‘Heineken’s 
Brouwerij’ te Amsterdam (1890/1891), bouwkosten fl. 71.000  

J.A. de Jonges standaardwerk De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 uit 1968 geeft 
een nieuwe aanzet tot het economisch-historisch wetenschappelijk onderzoek naar de 
economische en sociale veranderingen in de negentiende eeuw die van Nederland een moderne 
samenleving maken, of zoals dit in het Ten Geleide wordt geformuleerd door prof. W.J. Wieringa: 
Daarbinnen [tussen 1850 en 1914] immers voltrekt zich in Nederland de overgang van de 
agrarisch-commerciële structuur der economie naar de industriële.86  Zonder al te diep in te gaan 
op de verschillen in opvatting rondom het moment van aanvang van een moderne economische 
volkshuishouding in Nederland, blijkt uit de discussie onder de economisch-historici wel dat 
rond 1860 de Nederlandse samenleving zich in economische zin moderner gaat gedragen. 
Belangwekkend is het onderzoek van J.L. van Zanden die vanaf 1990 het onderzoeksprogramma 
Reconstruction National Accounts of the Netherlands and the Analysis of the Development of the 
Dutch Economy in the Period 1800-1940 vorm heeft gegeven.87 Hij constateert dat er tot 1850 
sprake is van een trendmatige daling van de reële beloning van de factor arbeid: het kenmerk 
van een traditionele economie. Tussen 1850 en 1880, met een versnelling vanaf 1855/60, 
constateert hij dat het reële loon niet meer trendmatig daalt, maar stijgt.88 Dit wordt 
ondersteund door de analyse van het nominale en reële dagelijkse loon tussen 1800 en 1913 in 
de studie Dutch GNP and its components, 1800 – 1913, grafiek 5.1. Hieruit blijkt dat er sprake is 
van een continue, stijgende trend van het nominale loon gedurende deze hele periode, met een 
versnelling na 1860, gekoppeld aan een sterke verhoging van het reële loon vanaf ca. 1883 tot 
1910; het jaar waarin het nominale en het reële loon elkaar dekken.89 
 
Uit grafiek 2 blijkt dat de samengestelde consumentenuitgaven in Nederland na 1860 sterk 
stijgen, wat aangeeft dat de economische groei voor een steeds belangrijker deel gedragen wordt 
door de binnenlandse consumptie. In de productiegroei van de nijverheid speelt de 
binnenlandse consumptieve vraag nu een dominerende rol. In zijn artikel Economische groei in 
Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe resultaten beschrijft Van Zanden die situatie als 
volgt: Ook buiten het door de landbouw gedomineerde platteland begonnen de reële inkomens na ± 
1855 weer toe te nemen. De afschaffing van allerlei accijnzen verlaagde de kosten van 
levensonderhoud en na 1860 begonnen de nominale lonen vrijwel overal langzaam maar zeker te 
stijgen. Kenmerkend voor het op gang komen van "moderne economische groei" was dan ook dat 
de steden nu een nieuwe aantrekkingskracht op de bewoners van het platteland gingen uitoefenen. 
Dit leidde tot een nieuwe urbanisatiebeweging, die vanaf de jaren zeventig de ontwikkeling van de 
binnenlandse markt, onder meer via de bouwnijverheid, nieuwe impulsen gaf. Binnen de nijverheid 
maakte in de jaren 1850-1880 de textielsector de snelste ontwikkeling door; de produktie 
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verdrievoudigde ruimschoots en de overgang van huisnijverheid naar moderne industrie had 
plaats. (…) Binnen de kapitaalgoederensector deed zich, als gevolg van het opheffen van de 
beschermende maatregelen, een sterke daling voor van de produktie in de scheepsbouw. Deze werd 
echter ruim gecompenseerd door een snelle expansie van de bouw en de metaalnijverheid. Per 
saldo was er in de jaren 1850-1880 sprake van een onverwacht forse groei van de 
nijverheidsproduktie, vooral gestimuleerd door de ontwikkeling van de binnenlandse markt en 
belangrijke technologische veranderingen. De dienstensector ontwikkelde zich ook bijzonder 
gunstig in deze periode. Door de toenemende welstand van de burgerij nam het aantal dienstboden 
en knechten relatief snel toe; de stijging van de werkgelegenheid was hier zo groot dat het aantal 
werkboden in de landbouw zelfs in absolute zin begon te dalen. Verkeerswezen en internationale 
handel ontwikkelden zich onstuimig. De spoorwegen en de P.T.T. groeiden met percentages rond de 
10% per jaar, cijfers die aan jonge bedrijfstakken zijn voorbehouden.90  Uit dit citaat wordt 
ondubbelzinnig het belang van de specifieke economische ontwikkelingen in deze periode 
duidelijk. Juist doordat de nijverheid sterk groeit, zijn er meer arbeiders nodig die in de 
industrie meer kunnen verdienen dan op het platteland; een situatie omgekeerd aan de periode 
van voor 1850/55, waar juist in de landbouw meer verdiend kan worden.  
 

 

Grafiek 2: Ontwikkeling van de reële consumentenbestedingen tussen 1807-1913 uitgedrukt in guldens van 
1913 (uit: Smits e.a., p. 63) 

Over de rol van de banken bij deze groei gaat het proefschrift van I. van Goor, Banken en 
industriefinanciering in de 19e eeuw. Dit proefschrift levert niet alleen inzicht in de manier van 
financiering in de negentiende eeuw, liquiditeit staat daarbij voor Nederlandse investeerders 
voorop, maar biedt ook waardevolle gegevens over de welvaart en welvaartsstijging in de 
tweede helft van de negentiende eeuw.  
 
Jan Reinders in Groei en conjunctuur in de Nederlandse economie 1800-1913. Een macro-
economische verkenning uit 2003, ziet op basis van onderzoek naar de lange Kondratieff-golf in 
de negentiende-eeuwse Nederlandse economische ontwikkeling een cesuur rond het midden 
van de negentiende eeuw, waarna de verdere groei van de Nederlandse economie inzet. Hij 
constateert: Vanuit de langste termijn bezien is een tweedeling te maken in de periode voor en de 
periode na 1844 die men kan aanduiden als de fase van stagnerende respectievelijk expanderende 
trendgroei. Deze afwisseling van stagnerende en expanderende trendgroei levert het typische 
patroon van de inverse S-vorm op die suggereert dat het midden van de eeuw een soort van 
waterscheiding in de ontwikkeling vormt.91 Deze ontwikkelingen vormen indicaties van een 
groeiende economie, die zich na de crisis van de jaren tachtig, in de jaren negentig, zoals De 
Jonge heeft beschreven, in hoog tempo doorontwikkelt. De versnelde urbanisatie die in deze 
periode plaatsvindt, legt grote druk op de voorzieningen in de snel groeiende steden. Al die 
nieuwkomers zoeken naast werk ook een woning. Voor de stedelijke elite ontstaat dan het 
moment dat men gaat kiezen voor een aantrekkelijker woonomgeving. Dat kan nieuwbouw aan 
de rand van de stad zijn, zie de beschrijving van Ineke Pey voor Groningen, Nijmegen en Utrecht, 
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of Cuypers’ bouwactiviteiten rond de Vondelstraat en de grootse plannen van Sarphati rond het 
Paleis van Volksvlijt (gebouwd in 1863), waar aan het Oost- en Westeinde met monumentale 
woningen een Amsterdams Rue de Rivoli  kan ontstaan.92 Tegelijkertijd wordt vanaf 1870 in een 
hoog tempo voorbij de singelgracht de Amsterdamse wijk De Pijp, bestemd voor arbeiders en 
lagere middenklasse, uit de grond gestampt door aannemers en bouwmaatschappijen voor eigen 
rekening, dus voor de markt, en niet in opdracht.93 Dit levert, naast honderden woningen, een 
enorme economische impuls op aan bouwarbeid en dus inkomen. Worden in de beroepstelling 
van 1859 6.868 in de bouw werkzame personen geteld, in 1889 waren dit er 13.870 en in 1899 
16.227.94  De bouwnijverheid fungeert daarmee niet als volger in het economische groeiproces, 
maar is daarentegen één van de belangrijke factoren geworden voor de economische groei. Dit 
wordt nog eens versterkt door het feit dat de bouwnijverheid gebruik maakt van veel 
toeleverende bedrijven en industrieën en dus een veel bredere economische invloed heeft dan 
veel andere nijverheidssectoren.95 De in de jaren vijftig opgekomen hypotheekbanken leverden 
voor deze bouwontwikkeling het benodigde kapitaal.96 De eerste fase van de grootschalige 
ontwikkeling van villaparken in het Gooi, gekoppeld aan de aanleg en opening in 1874 van de 
Oosterspoorweg, en bij Den Haag-Scheveningen past dan ook goed in deze breed ontwikkelende 
bouwactiviteit tussen 1874 en 1883;97 met dien verstande dat de villabouw vooral gefinancierd 
wordt vanuit het eigen vermogen van de opdrachtgever dat daarmee direct lokaal productief 
gemaakt wordt en de economie mede stimuleert. Dit geldt ook voor de 
exploitatiemaatschappijen die de villaterreinen, vaak oude buitenplaatsen met 
landschapsparken, ontwikkelen. Zij vormen meestal een naamloze vennootschap en trekken via 
aandelenemissies hun werkkapitaal aan. 
 
Vanaf 1850 ontstaat er ook een nieuwe staatsstructuur door Thorbeckes nieuwe grondwet van 
november 1848. Het eerste kabinet Thorbecke (1849-1853) moderniseert voortvarend 
Nederland op staatkundig en economisch terrein. De aangeslagen economie van een met 
schulden beladen land na de afscheiding van België en de hoge kosten van een staand leger, 
begint eindelijk te groeien. De staatsschuld wordt verkleind en de rentebetaling op de schuld 
neemt daarmee af. Er komt geld vrij voor investeringen, het cultuurstelsel in Indië begint te 
renderen. Het eerste kabinet Thorbecke komt met een reeks van organieke wetten, waaronder 
de gemeentewet uit 1851 en treft tal van maatregelen die de maatschappij moderniseren,98 
waaronder de gelijkstelling van de Rooms-katholieke kerk.99 Het is in de woorden van Van Sas in 
zijn overzichtswerk De metamorfose van Nederland – Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 
heel helder: De constitutionele arrangementen van 1848 vormen nog steeds de grondslag waarop 
Nederland anno 2000 wordt bestuurd,100 waarmee in ieder geval het fundamentele karakter van 
Thorbeckes staatshervorming wordt onderstreept en de moderne constitutionele kaders 
vastgelegd. Een essentieel element voor voorspoedige groei.   
 
1.8 Een oud type in een nieuwe context: villa, landhuis 
 
Hoewel de bouw van villa’s ten behoeve van ontspanning op het land en in de natuur en dus 
buiten de steden al bij de Romeinen staande praktijk is en in de Italiaanse cinquecento opnieuw 
geïntroduceerd wordt om daarna in heel Europa nagevolgd te worden, worden de eerste villa’s 
voor permanente bewoning niet buiten de stad maar aan de rand van de stad gebouwd. Het 
eerste voorbeeld hiervan, St. John’s Wood, wordt in 1795 in Londen ontwikkeld op het Eyre 
Estate, met vrijstaande en dubbele villa’s in plaats van de tot dan in Londen gebruikelijke 
terraces, waarbij het terrein pas na de Napoleontische oorlogen zal worden bebouwd.101 Het 
plan biedt de welgestelde bewoners hun eigen plaats in de natuur: rus in urbe meant every man 
possessing his own distinctively composed villa amidst his own shrubbery,102 maar in dit geval wel 
gemakkelijk naast de stad gelegen. Het andere en veel invloedrijker voorbeeld is de eerder 
genoemde ontwikkeling in eigen beheer door John Nash van East and West Park Villages uit 
1823 in het verlengde van zijn stedenbouwkundige ontwikkeling van Regent Street en rond 
Regent’s Park in Londen.103 Dit concept van villabouw aan de rand van de stad op nieuw te 
ontwikkelen terreinen leent zich uitstekend om toe te passen op de bolwerken van de oude 



35 
 

vestingsteden en deze te ontwikkelen tot wandelparken met villabebouwing. Het nuttige, 
inkomsten uit percelen en de komst van welgestelden uit de middenklasse dan wel het 
voorkomen van hun vertrek, kan gecombineerd worden met het aangename: een wandelpark. 
De oude vestingwerken van Haarlem, Utrecht en Arnhem worden zo vanaf 1820 
getransformeerd tot aantrekkelijke bouwlocaties door J.D. Zocher jr.104 Net als in 1856 het 
Willemspark als urbaan villapark aan de rand van bebouwd Den Haag. Buiten wonen en toch bij 
de stad, waarbij Den Haag als enige stad het grote voordeel heeft dat hij direct aan de ‘gezonde’ 
duinen en de zandgronden grenst die in andere gevallen via het spoor bereikt moeten worden. 
Haarlem heeft dat voordeel ook, maar vooral de buurgemeente Bloemendaal profiteert daarvan. 
 
Het model van de villa als woning buiten de stad voor een lid van de maatschappelijke elite 
wordt in Engeland al vroeg in de negentiende eeuw verbreed tot een villa voor de betere 
middenklasse bestaande uit professoren, dominees, kooplieden en bestemd voor permanente 
bewoning. Het is de nieuwe doelgroep zoals gedefinieerd in de titel van John Plaws 
voorbeeldboek uit 1800: Persons of Moderate Income.105  Daar waar in Groot-Brittannië al begin 
1800 gesproken wordt van villa’s en villabouw duurt het in Nederland tot in de jaren dertig 
voordat het woord sporadisch gebruikt wordt in de vertaling van Engelse geschriften. Het woord 
en begrip villa is dus niet onbekend, gezien het feit dat in oktober 1834 het blad Nederlandsch 
bouwkunstig magazijn verschijnt met de ondertitel: tijdschrift tot verbetering, nut en voordeel in 
de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering benevens onderscheidene kunsten en 
ambachten daarmee in betrekking staande. Zamengesteld op de wijze van het Engelsche 
Architectural-Magazine van J.C. LOUDON, schrijver van de Encyclopaedia of Cottage-, Farm-, and 
Villa-Architecture and Furniture, en meer buitenlandsche werken.106 De benaming villa, zoals 
gebruikt door Loudon, en de soort van bewoner is bekend; toch wordt hij niet toegepast in 
Nederland. 
 
Het Nederlandsch bouwkunstig magazijn is bestemd voor kenners en professionals en levert 
vooral veel vertaald werk uit zowel Loudons recent verschenen Encyclopaedia of cottages, farms 
and villa’s uit 1833, als uit The Architectural Magazine (start 1834).107 Opvallend is de snelheid 
waarmee de uitgever Schooneveld uit Amsterdam reageert op Loudons werk. Hij moet goed 
geïnformeerd zijn over recente ontwikkelingen in Engeland en ook in Nederland een markt zien 
voor een dergelijke uitgave. In het eerste nummer worden, zoals gebruikelijk, alle intekenaren 
vermeld, een flinke lijst van ongeveer 450 man verspreid over heel Nederland, waaronder M.G.T. 
Tétar van Elven, directeur van de Akademie te Amsterdam, F.W. Conrad, ingenieur en 
verantwoordelijk voor Nederlands eerste spoorlijn, Z. Reijers, stadsarchitect van Den Haag, J.D. 
en K.G. Zocher (beide als architect) en een reeks genie-officieren.108 Daarbij zijn zowel J.D. 
Zocher jr. als Zeger Reijers vanaf 1835 lid van de Royal Institute of British Architects.109 De 
eerste voorzitter van de nieuwe Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, D.D. Büchler, 
voorzitter van 1842 tot 1862, heeft weliswaar een voorkeur voor de Duitse bouwkunst van Von 
Klenze en Schinkel,110 maar heeft zeker kennis van de Engelse contemporaine bouwkunst en de 
discussies rondom gotiek, zoals blijkt uit zijn persoonlijke bibliotheek, waarin onder meer werk 
van Pugin en Viollet-le-Duc is te vinden.111   
 
De benaming villa wordt in Nederland, anders dan in het hiervoor genoemde Nederlandsch 
bouwkunstig Magazijn niet gebruikt voor de nieuwe soort vrijstaande woningen van 
welgestelden aan de rand van de stad en bestemd voor permanente bewoning. In Nederland 
wordt villa alleen gebruikt daar waar hij verwijst naar de klassieke Romeinse villa’s, dus in 
archeologische zin, dan wel voor de villa’s uit de Italiaanse renaissance en later, dus de villa’s 
van Alberti, Palladio, Serlio enzovoorts. In Nederland wordt villa nooit toegepast om een grotere 
vrijstaande woning op een eigen perceel en bestemd voor een bewoner uit de betere en hogere 
middenklasse, de rijke kooplieden en entrepreneurs als bierbrouwers en raffinadeurs, aan te 
duiden. Zo vertaalt Adriaan Loosjes in 1816 een Duitse roman, getiteld Een nachttooneel in Italië, 
maar moet hij blijkbaar zijn publiek een extra verklaring geven voor het gebruik van de 
benaming villa door er landgoed  tussen haakjes achter te zetten: Ik praatte eenige minuten met 
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de jonge lieden, en wilde afscheid van hun nemen, hoewel de broeder mij verzogt hadt, hen na 
hunne ‘Villa’ (landgoed) te volgen (…).112 Hier wordt dus de benaming villa in de klassieke zin 
gekoppeld aan het landgoed en aan het gebouw.  
 
Toch wordt duidelijk dat er een nieuwe woonvorm ontwikkeld is in de vorm van grote, eerst nog 
neoclassicistische, villa’s bij steden voor permanente bewoning op de oude vestingwerken, 
nadat deze rond een vijftigtal steden na 1814 worden vrijgegeven door het rijk en overgedragen 
aan de gemeenten. In een aantal gevallen worden deze vestingwerken, waarvan de bolwerken al 
vaak als wandelpark dienen, ingericht als echte wandelparken (zoals in Haarlem, Arnhem, 
Utrecht door J.D. Zocher jr. vanaf 1823),113 waarbij dan in de meeste gevallen ook gekeken wordt 
naar de mogelijkheid om erin of erbij woningbouw voor de welgestelden te realiseren in de 
vorm van vrijstaande woningen of luxe woonblokken. Voor veel gemeentebesturen is het 
namelijk van essentieel belang dat zij hun welgestelde inwoners aan zich weten te binden in 
verband met de gemeentelijke belastingen en economische activiteiten.114 Voor de vrijstaande 
woningen voor de maatschappelijke top op de bolwerken en aan de rand van de stad in het 
groen, is geen aparte naam, villa wordt namelijk niet gebruikt, en dus wordt er naar verwezen 
als ‘vrijstaande woning’, ‘klein buitenhuis’, ‘buitenverblijf’ of soms ‘herenhuis’, maar die 
benamingen, behalve ‘vrijstaande woning’, doen weer teveel denken aan de bestaande 
benamingen voor de bestaande buitenplaatsen en dat voelt toch anders dan een villa met een 
kleine tuin op een bolwerk bij de stad. ‘Vrijstaande woning’ is weer veel al te algemeen omdat 
dat kan verwijzen naar allerlei soorten vrijstaande woningen, tot de daglonerwoning toe. Als J.D. 
Zocher jr. in 1839 zijn plannen voor een verdere uitbreiding van de bestaande parkaanleg op de 
oude bolwerken van Haarlem beschrijft, geeft hij aan dat naast nieuwe wandelingen ook Kleine 
Buitenverblijven aangelegd kunnen worden.115 Ook bij hem dus nog geen villa’s, terwijl bij hem 
zeker het begrip villa en de doelgroep, de vrijstaande woning voor de gentleman of modest 
means, de beschaafde heer die geen country house bezit, bekend mag worden verondersteld. 
Blijkbaar wordt er in Nederland geen noodzaak gevoeld om een benaming als villa of landhuis 
voor dit type vrijstaande woningen voor de betere middenklasse te hanteren.  
 
In J.H. Lelimans derde deel van het Album, Verzameling van Bouwkundige Schetsen uit 1866 
wordt voor het eerst het woord villa gebruikt en wel bij het ontwerp van Willem Springer voor 
een buitenverblijf of villa. Het gebruik van het begrip villa heeft hier echter vooral te maken met 
de stijl en type van het ontwerp. Het gaat bij Springer namelijk om een klein, vrijstaand villaatje 
in een italianiserende stijl, dat daardoor geassocieerd wordt met de kleine landelijke villa’s op 
het Italiaanse platteland.116 Villa verwijst hier dus direct naar Italië. De term buitenverblijf, de 
tweede duiding boven de afbeelding, is de gebruikelijke Nederlandse term voor een dergelijke 
vrijstaande woning. Dit blijkt ook uit de andere afbeeldingen waar het begrip villa bij voorkomt. 
Zij refereren allemaal in meerdere of mindere mate aan italianiserende villa’s. Pas na 1870 
wordt villa gebruikelijker in Nederland om de vrijstaande woning voor de betere middenklasse 
aan te duiden om na 1875 de standaardterm te worden, ongeacht de omvang en de stijl van de 
woning. 
 
De benaming landhuis wordt in de achttiende en in de negentiende eeuw al vroeg regelmatig 
gebruikt voor de buitenhuizen van de elite. Landhuis en buitenhuis zijn dan synoniem. Het 
begrip ‘landhuis’ duidt op een buitenhuis op het land en is in ieder geval terug te vinden in een 
toneelstuk uit 1809 met de titel Het landhuis aan den grooten weg. Het stuk is een Nederlandse 
vertaling van de eenakter Das Landhaus an der Heerstraβe  van de zowel in Duitsland als in 
Nederland beroemde en veel opgevoerde Duitse toneelschrijver August von Kotzebue uit 
hetzelfde jaar. 117 Gezien de titel is het begrip landhuis blijkbaar bekend bij het publiek en 
behoeft niet vertaald te worden met bijvoorbeeld buitenplaats of buiten of nader uitgelegd. Ook 
in J.B. Christemeiers reisbeschrijving Het lustoord tussen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht 
van Utrecht uit 1837 valt het begrip ‘landhuis’ met enige regelmaat, zoals in het volgende citaat: 
Nog komen wij voorbij het schoone landgoed Vreedenhoff, welks heerenhuis, te midden van een 
boomrijk park gelegen, nog al het aanzien heeft van een landhuis, in den hechten, deftigen 
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bouwtrant der vorige eeuw. Het prachtige hek, hetwelk den toegang tot deze buitenplaats geeft, 
zoude van gedegen koper zijn.118 Christemeiers beschrijving geeft aan dat heerenhuis en landhuis  
als begrippen blijkbaar inwisselbaar waren. De benaming landhuizen voor Hartenlust en 
Lindenhof te Bloemendaal en Overveen uit 1840 respectievelijk 1845 die in de Bouwkundige 
Bijdragen afgebeeld worden onderstreept dit. Beide landhuizen zijn bestemd voor 
zomerbewoning van Jan en David Borski, leden van een familie die duizenden hectare grond, 
inclusief het buiten Elswout, bezit rond Bloemendaal en die tot de top van de Nederlandse elite 
behoren.  
 
Aan het einde van de negentiende eeuw vindt er opvallend genoeg een volledige 
betekenisomslag plaats en wordt het begrip landhuis letterlijk genomen, huis op het land, en 
duidt het een villa aan die stilistisch is afgeleid van nationale landelijke architectuur, dus een 
boerderij en een schuur en een landarbeiderswoning, met de rieten kap, het landelijk-boerse 
element bij uitstek, als symbool. Deze op landelijke voorbeelden teruggaande vrijstaande 
woning wordt dan vanaf 1900 landhuis genoemd (zie hoofdstuk 4). Deze ontwikkeling begint 
rond 1897 met het werk van W.C. Bauer en J.W. Hanrath. Dan wordt ook voor het eerst een oude 
benaming, landhuis, toegepast op een nieuw stilistisch type. Een villa met boerderijachtige en 
landelijke kenmerken (rieten kap, laagkomende kappen, gepotdekselde wanden e.d.). Dit zonder 
twijfel onder invloed van Engelse ‘vernacular’ ontwikkelingen bij de Arts & Crafts architecten 
van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw.119 Dat er nog sprake is van enige 
onwennigheid, dan wel een diep gewortelde hang naar het oude blijkt uit het feit dat regelmatig 
de benaming villa en landhuis door elkaar heen gebruikt wordt, zoals bij het landhuis dat 
Berlage in 1902 ontwerpt voor Richard Roland Holst te Laren. Toch een duidelijke afleiding van 
een Goois boerderijtje. Op de werktekeningen wordt dit een villa genoemd, maar op de 
uiteindelijke presentatietekening is het een landhuis geworden. Opdrachtgevers in deze eerste 
fase komen vaak uit de socialistische hoek, uit de Nederlandse Arts & Crafts scene en uit de 
groep moderne kunstenaars. Het zijn dan architecten als W.C. Bauer en H.P. Berlage die op basis 
van de ‘eerlijke’, landelijke bouwkunst uit het Gooi voor opdrachtgevers als Frederik van Eeden, 
Herman Gorter en Richard Roland Holst de landhuisjes ontwerpen die niet alleen staan voor een 
nieuwe stijl, maar ook voor een nieuwe maatschappij. Vanaf dat moment staat ‘landhuis’ voor 
een door nationale, landelijke bouwkunst geïnspireerde en op een vrije plattegrond gebouwde 
villa, met veel in het zicht gelaten balken, waarin gemak en comfort en huiselijkheid voorop 
staan. Eigenlijk de klassiek Engelse landhuisdeugden die in de negentiende eeuw ook in 
Nederland veel bezongen werden, maar zelden bereikt. ‘Landhuis’ is  daarmee dus meer een 
stilistische dan een typologische benaming, want het landhuis volgt zelden een wezenlijk ander 
kamerprogramma dan de villa; heeft ook geen andere doelgroep, maar bevindt zich in 
tegenstelling tot de villa per definitie in een rurale en suburbane omgeving. Het landhuis blijkt 
wel een buitengewoon succesvol en krachtig model, dat nog steeds tot de verbeelding spreekt en 
in grote aantallen gebouwd wordt. In dit opzicht is het landhuis een veel groter en vrijwel 
tijdloos succes dan de nu als zeer gedateerd overkomende traditionele, schilderachtige villa’s na 
1870 met hun aan chalets refererende houtwerk en hun torentjes en hun erkertjes, veranda’s en 
niet te vergeten hun oud-Hollandse karakter.  
 
1.9 De villa: kenmerken 
 
De villa kenmerkt zich door twee, nauw samenhangende elementen:  

 de bouwkundige vorm  
 de sociaal-maatschappelijke doelgroep. 

Bij bouwkundige vorm gaat het bij een villa altijd om een vrijstaande woning van een zekere 
omvang met een verdieping en op een eigen perceel. De verdieping kan geheel of gedeeltelijk in 
de kap liggen. Het kan ook een dubbele villa zijn. De villa kan een souterrain hebben en één of 
meerdere uitgebouwde vleugels. Het tweede kenmerk, de sociaal-maatschappelijke doelgroep, 
houdt in dat de villa altijd bestemd is voor een lid van de maatschappelijke bovenlaag. Dat mag 
nouveau riche zijn, of een parvenu of een bankier of een rechter of een leraar of een 
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fabrieksdirecteur of een arts. Deze groep is tegen het einde van de negentiende eeuw verbreedt, 
maar blijft als totaal beperkt in omvang (rond de 15% van de bevolking), en wel tot dat deel van 
de bevolking dat het geld of het vermogen heeft om een villa te kunnen betalen inclusief het 
wonen erin of die een vaste betrekking hebben met een jaarlijks inkomen van minimaal fl. 2000-
fl. 2.400.  
 
De stijl van de villa doet voor de benaming ervan niet ter zake. Elke vrijstaande woning voor de 
midden- en hogere klasse, ongeacht de stijl, wordt omschreven als villa. Het nieuwe landhuis dat  
rond 1900 succesvol wordt, hoewel het door zijn afleiding van de  landelijke bouwkunst volledig 
anders van opzet en gevoelen is, verschilt in dat opzicht niet van de villa. Ook het landhuis is in 
opzet een villa, want voor dezelfde sociaal-maatschappelijke doelgroep gebouwd.  
 
1.10 Plattegronden 
 
Ten aanzien van de bestaande en noodzakelijke vertrekken met hun specifieke functie is er 
sprake van conservatisme. Wat betreft de ordening van deze vertrekken binnen de plattegrond, 
de vorm van de plattegrond en de relatie van de vertrekken ten opzichte van elkaar vinden er in 
de loop der tijden wel veranderingen plaats. De plattegrond is dus conservatief, maar niet 
statisch. Dat blijkt uit de fundamentele plattegrondverandering die vanaf het midden van de 
negentiende eeuw, onder invloed van de Engelse neogotische villa, plaatsvindt. Eeuwenlang 
domineert de klassieke symmetrie bij de representatieve gebouwen, inclusief stadwoningen 
voor de welgestelden, villa’s en buitens, in opstand en plattegrond. Een al dan niet verhoogde 
middenpartij met entree en aan weerszijden de belangrijkste vertrekken. Dit ontwerpmodel 
wordt in Nederland vanaf 1860/70 langzaam maar zeker vervangen door een model met een 
plattegrond waarbij de vertrekken meer pragmatisch geordend worden naar behoefte en 
functie. Dan wordt de vestibule ook langzaam maar zeker de kern van de plattegrond, 
waaromheen, en niet waarlangs, de woonvertrekken gegroepeerd worden, evenals de 
dienstvertrekken bij de villa’s/landhuizen zonder souterrain. J.H. Lelimans ontwerp voor een 
pastorie uit 1861 (afb. 39, 40) is van deze opzet een zeer vroeg en breed gepubliceerd voorbeeld. 
Behoefte bepaalt omvang en plaats van een vertrek binnen de plattegrond, waarmee de 
plattegrond als vanzelf  tot een gevarieerde, en dus niet-symmetrische, plattegrond wordt. De 
classicistische en de neoclassicistische architectuurtheorie met haar nadruk op evenwicht en 
harmonie dwingt de plattegrond als het ware, net als de gevels, tot symmetrische harmonie. In 
de vrij geordende of gevarieerde plattegrond is er de noodzaak tot een gevarieerde opzet, met 
als voordeel dat er nu vanuit een pragmatisch en praktisch oogpunt naar de plattegrond en zijn 
vertrekken gekeken kan worden. Dit is een fundamenteel andere benadering van plattegrond en 
opstand. Variatie in vorm, vaak uitmondend in een wat opgelegde en gedateerde 
schilderachtigheid door gevarieerde opstand en silhouet, gekoppeld aan vooral praktische 
oplossingen werd de norm. Aan de vensters van de villa’s is dit heel duidelijk te zien. De vensters 
van de klassieke villa zijn even groot of variëren volgens een vaste verhouding; de vensters in 
een schilderachtige, neogotische villa op een vrij geordende plattegrond variëren per vertrek. 
Geen venster hoeft gelijk te zijn in maat en vorm. Deze benadering van de plattegrond en 
opstand wordt de norm, hoezeer ook de neiging om een zekere symmetrie te handhaven in 
opstand en plattegrond als element blijft voorkomen. Zeker in die villa’s uit het eerste 
decennium van de twintigste eeuw die gebaseerd zijn op het Hollandse baksteenclassicisme of 
een andere classicistische vorm. Het is wel duidelijk dat een uitgesproken gevarieerde bouw, 
zoals Muyskens Ontwerp voor een landhuis uit 1894 door al het extra muur- en dakwerk een 
buitengewoon kostbare aangelegenheid wordt (afb. 8a, b).120 
 
Een eenvoudige villa met twee of drie woonvertrekken, een keuken/bijkeuken, een vestibule, 
drie slaapkamers op de verdieping en een zolder kost aan bouwkosten gemiddeld tussen de fl. 
3.000 à fl. 5.000. Daar komen de kosten voor aanschaf van de inrichting bij, net als de 
grondkosten. Een kleine villa in de periode 1870-1916 kost dan ook compleet tussen de fl. 4.000 
en de fl. 9.000, met grondprijs en perceelomvang als grootste variabelen. Voor een grote, luxe 



39 
 

villa komen de bouw- en inrichtingskosten uit op circa fl. 35.000 - fl. 40.000 met een uitloop die 
onbeperkt is, waarbij de omvang van het perceel, de locatie en de aantallen vertrekken de 
belangrijkste variabelen zijn. De villa is dus een woonvorm die alleen voor welgestelden is 
weggelegd. Overigens is dit niet een erg homogene groep, aangezien de jaarlijkse inkomsten 
kunnen variëren van tweeduizend tot vele tienduizenden guldens per jaar.  
 

  a                b 
 
Afb. 8a, b: C. Muysken, ontwerp voor een schilderachtig landhuis (1894), aanzicht (a) en ‘kapgrond’ (b) 
(1894). In deze ‘kapgrond’, een neologisme, toont zich een rijke verscheidenheid aan kapvormen die een even 
rijke verscheidenheid aan bouwdelen dekt. 

Het onderzoek naar de plattegronden van villa’s en landhuizen in de periode 1840-1916 biedt 
zijn eigen problemen. Het grootste probleem is dat bijna elke villa de uitkomst is van een 
individueel proces tussen en met een opdrachtgever en een architect. Dit betekent dat elke villa 
een uniek product is; ook de plattegrond. De ontwerpvariabelen, vorm, plaats en betekenis zijn 
immers groot. Daarnaast zijn er in de loop van de 76 jaar die de periode beslaat, veranderingen 
zichtbaar in de functie en de positie van vertrekken, ontstaan nieuwe vertrekken en verdwijnen 
vertrekken, verandert het karakter van de villa’s met de sociale achtergrond van de bewoners. 
De variatie is enorm, in ieder geval en détail, want uiteindelijk blijken de meeste Nederlandse 
villa’s zich te richten naar twee basisvormen: een vierkant of een rechthoek. Natuurlijk is er, 
zeker in de schilderachtige, op neogotische villa’s gebaseerde voorbeelden, sprake van een groot 
aantal uitbouwsels in de vorm van torentjes, erkers, balkons, waranda’s en portalen. Is er een 
grote variatie in kapvormen en is er altijd wel ergens een toren te vinden die het silhouet extra 
schilderachtigheid verleent. Toch kunnen al deze additionele bouwkundige elementen bij nadere 
bestudering niet verhullen dat het in vrijwel alle Nederlandse villa’s gaat om een rechthoek of 
vierkant. Uitgebouwde vleugels zijn er in Nederland, zeker in deze periode, nauwelijks te vinden. 
De ijzeren traditie van het klassieke Hollandse buitenhuis, in zijn eenvoudigste vorm terug te 
vinden in Christiaan Huygens’ Hofwijck te Voorburg (afb. 9), of in het massief vierkante en eind 
zeventiende eeuw herbouwde kasteel Middachten is in de villabouw nooit ver weg geweest. Het 
komt als stijlvariant voor villa’s in het eerste decennium van de twintigste eeuw weer terug in de 
vorm van het Nederlandse sobere baksteenclassicisme uit het einde van de achttiende eeuw - 
denk dan aan het werk van een architect als Abraham van der Hart.  De symmetrie uit die 
periode wordt niet klakkeloos overgenomen en vaak blijft juist de gevarieerde plattegrondopzet 
met een (woon)hal als middelpunt gehandhaafd.  

De benaming van de woonvertrekken kan gaan verschillen, evenals het gebruik. De vestibule, tot 
in de jaren 1880-1890, nog de gebruikelijke benaming van de ruimte na de entree wordt na 
1890 steeds vaker een hal; of een ‘hall’ naar Engels voorbeeld; met een zithoek en open haard. 
De trap naar de verdieping weggewerkt in een hoek. De benaming vestibule wordt overgedragen 
op de entree en de entree verdwijnt, wordt een kleine tussenruimte à la Windfang, of wordt een 
portiek. Dit is een interessant voorbeeld van betekenisvernauwing én functiebeperking van een 
vertrek na de introductie van een nieuw woonconcept: de modieuze hal met woonfunctie in 
plaats van een ouderwetse vestibule als circulatieruimte. Na 1900 verdween de benaming 
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vestibule voor de hal vrijwel volledig en was ‘hal’ of ‘hall’ de gebruikelijke benaming geworden 
in alle woningen. De woonkamer, op plattegronden en beschrijvingen ook weergegeven als 
huiskamer of kamer, maakt met haar benaming duidelijk dat het hier niet alleen gaat om een 
privé-vertrek, maar ook om de plek waar het gezin zich geborgen weet en zich kan terugtrekken; 
het gezin is immers niet zonder gevolgen de kern van de negentiende en twintigste-eeuwse 
samenleving.121  Een belangrijke ontwikkeling is ook de verdwijning van het souterrain na 1900 
en de plaatsing van de dienstvertrekken op de begane grond. De woonvertrekken openen nu 
direct op de tuin. 

E r    

Afb. 9: Schets door Christiaan Huygens gemaakt van het buitentje Hofwijck te Voorburg (1658)  122 
 

Er zijn in de Nederlandse villaplattegronden, ongeacht de omvang van de villa, ook de nodige 
constanten aan te wijzen, waarvan de salon zonder twijfel het duidelijkste en het meest 
resistente voorbeeld is. Een salon komt standaard voor in vrijwel elke negentiende-eeuwse villa. 
Er zijn wel wat uitzonderingen, maar daar ligt dan meestal een afwijkende maatschappijvisie 
aan ten grondslag, zoals duidelijk zal worden bij de behandeling van het nieuwe landhuis in 
hoofdstuk 4, of de villa is klein, terwijl de bewoner, vanwege zijn sociale positie, geen salon 
nodig heeft. Wat in benaming en functie door de jaren heen niet verandert, zijn vertrekken met 
een specifieke status en functie zoals een boudoir, de herenkamer, rookkamer, bibliotheek en de 
biljartkamer. Als ze er zijn, dan heten ze zo. Ook in de twintigste eeuw. Deze vertrekken zijn een 
voorbeeld van specialisatie van vertrekken naar functie en ook naar geslacht (man-vrouw) en 
komen redelijk frequent voor. Niet alleen in de grote villa’s, maar ook met enige regelmaat in de 
middelgrote; met dien verstande dat dan niet de hele reeks aan vertrekken wordt gerealiseerd, 
maar alleen die vertrekken waaraan door de opdrachtgever de meeste waarde wordt gehecht. 
Dat kan dan een herenkamer zijn, maar ook een biljartkamer. 
 
In de loop van de twintigste eeuw zullen steeds meer van de gespecialiseerde vertrekken 
verdwijnen, doordat de woningen gemiddeld genomen steeds kleiner worden. De woonkamer of 
huiskamer, bij de kleinere villa’s al vaak gecombineerd met de eetkamer, is de voorloper in de 
omslag van monofunctionele naar multifunctionele vertrekken. Vertrekken krijgen bepaalde 
delen, waar een bepaalde activiteit plaatsvindt, zoals eethoek, speelhoek, studiehoek, zithoek.123 
Differentiatie van ruimte wordt daarmee veel belangrijker dan de differentiatie van vertrekken; 
een ruimteconcept dat al eind negentiende eeuw door Frank Lloyd Wright wordt ontwikkeld in 
zijn eigen woning/atelier in Oak Park, Chicago en dat zijn leidende ontwerpbeginsel wordt voor 
de plattegrond. Die opvatting, differentiatie van ruimte in plaats van differentiatie in vertrekken, 
leidt tot het open plan dat terug te vinden is in de villaplattegronden van architecten als Le 
Corbusier, Mies van der Rohe en Rietveld, maar ook in de plattegronden van de meer 
‘traditionele’ villa’s en landhuizen van architecten als Berghoef en Eschauzier. Zo zijn drie 
fundamentele plattegrondveranderingen te herkennen:  

1. de verandering van de symmetrische plattegronden in de gevarieerde, pragmatisch 
geordende plattegronden in de tweede helft van de negentiende eeuw  

2. de ontwikkeling van vertrekken met meer dan één functie: multifunctionaliteit, zoals 
woonkamer/eetkamer, woonhal/circulatiehal 
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3. meer open plattegronden na 1900 waarbij niet meer het vertrek maar de ruimte en 
ruimtebeleving centraal staat en waar binnen die ruimte verschillende functies een plek 
krijgen. Hiermee wordt de basis gelegd voor de moderne plattegrond voor de 
middenklassevilla.    

  
Het is niet meer dan logisch dat in de grootste villa’s het meest uitgebreide kamerprogramma is 
te zien, want een uitgebreid kamerprogramma heeft per definitie een grote villa nodig. Dit type 
villa is in Nederland maar beperkt gebouwd. Somptueus in alle zinnen des woords is het kasteel 
Oud Wassenaar uit 1876 dat Christiaan Muysken ontwerpt voor de schatrijke J.C. van der 
Meulen. De besloten prijsvraag voor het ontwerp voor de villa Blijdenstein te Hilversum met 
deelname van de architecten I. Gosschalk, A.L. van Gendt en J. Springer biedt ook een inkijk in het 
breed opgezette kamerprogramma, met daarbij de specifieke wensen van de opdrachtgever ten 
aanzien van een kinderkamer op de begane grond en de aantallen benodigde slaapkamers. In 
deze villa is dan ook een scala aan vertrekken te zien. Ditzelfde geldt voor de grote villa’s en 
landhuizen van de architectenbureaus Nieukerk en Ed. Cuypers, waarbij Cuypers ook nog eens 
opvallende effectieve en praktische plattegronden ontwerpt.  
 
De bulk van de Nederlandse villaproductie vanaf 1890 wordt echter niet gevormd door de zeer 
grote villa’s of buitenhuizen, maar juist door de categorie kleinere en middelgrote villa’s. Dit zijn 
villa’s in de prijsklasse (bouwkosten) tussen 4.000 en 25.000 gulden. Natuurlijk is een 
categorisering altijd enigszins arbitrair, zeker voor een zo individueel product als een 
vrijstaande villa, maar de marge is hier groot genoeg. Voor de categorie stedelijke villa’s is dat 
lastiger. Bouwen in de stad is per definitie duurder, net als bouwgrond en komt al gauw boven 
de 30.000 gulden uit,  maar gezien de bouwkosten die bekend en beschikbaar zijn voor dit soort 
villa’s, de bewonerscategorie waarvoor ze gebouwd werden, het inkomen en de gebouwde 
aantallen, is dit een realistische categorisering (zie bijlage 3). Met de kanttekening dat veel van 
de villa’s in de bouwperiode tussen 1870 – 1890 zich vooral bevinden in het bovenste segment 
van deze prijscategorie. De aantrekkende bouw van de kleinere villa’s op kleinere percelen na 
1900 betekent ‘goedkopere’ villa’s en levert dus een tendens op richting midden en lager 
bouwkostensegment, dus vanaf fl. 4.000 tot fl. 10.000 aan bouwkosten. 
 
De begrippen ‘kleinere’ en ‘middelgroot’ zijn natuurlijk relatief en moeten in relatie worden 
gezien tot de omvang van de gebruikelijke negentiende-eeuwse villa’s. De meeste kleinere villa’s 
hebben meestal een reeks van twee of drie woonvertrekken: eetkamer, salon en/of woonkamer, 
plus keuken/bijkeuken en drie slaapkamers en badkamer op de verdieping. M.H. Baillie Scotts 
ideal suburban house (1894/1895) biedt juist dit programma aan vertrekken en voldoet 
daarmee heel goed aan wat ook in Nederland door de middenklasse gevraagd wordt. De 
middelgrote villa’s hebben vooral grotere kamers en gemiddeld ook één of twee 
woonvertrekken meer. Heden ten dage worden deze villa’s beschouwd als forse villa’s met 
behoorlijk wat ruimte. Zo gaat het ook met de percelen. Hadden de eerste villaparken nog huizen 
op percelen van een hectare, de verdichting vindt al snel plaats en een succesvol villapark ziet de 
grondprijs per m2 razend snel stijgen en de omvang van de percelen grond in eenzelfde tempo 
dalen. 
 
1.11 Geen stijl 

 
Bouwstijlen spelen in dit proefschrift geen een rol van betekenis; stijl en plattegrond zijn 
namelijk niet per definitie gekoppeld. Eenzelfde bouwwerk, als een villa, een kerk, een museum, 
kan in verschillende stijlvarianten door een architect ontworpen zijn op dezelfde plattegrond.  
Het gebouw toont zich dan anders aan de beschouwer, maar blijft functioneel identiek;  geen 
ongebruikelijke situatie. Stijl, vorm, en functie vertonen daarmee geen noodzakelijke relatie. 
Natuurlijk heeft stijl wel een ideologische lading en een ideologisch belang. Stijl is expressief en 
is daarmee een zichtbaar teken. De bouwkunst van de hele tweede helft van de negentiende 
eeuw kan ook gezien worden als één lange discussie over wat stijl is, in welke stijl er gebouwd 
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moet worden en vooral wat de waarde is van de verschillende stijlen. Voor Nederland beschrijft 
Auke van der Woud dit in Waarheid en Karakter - Het debat over de bouwkunst 1840 – 1900, 
maar het komt ook terug in Carolien van Ecks Organicism in Nineteenth-Century Architecture: an 
inquiry into its theoretical and philosophical background. Het is een discussie die in heel Europa 
en de Verenigde Staten gedurende de hele negentiende eeuw gevoerd wordt met eindeloze 
variaties rond classicisme, neoclassicisme, alle varianten gotiek en renaissance en wat voor welk 
type gebouw in welke situatie de noodzakelijke stijl is.  Dit nog los van de vraag welke nationale 
stijl daadwerkelijk het nationale karakter uitdrukt. Een stijldiscussie die ook diep beïnvloed 
wordt door de fundamentele technische, economische en maatschappelijke veranderingen 
gedurende de negentiende eeuw. Onbekende en volstrekt nieuwe bouwopgaven van ongekende 
omvang en schaal, denk aan stations, ziekenhuizen, spoorlijnen, parlementsgebouwen, doemen 
op en moeten een vorm krijgen. Deze vorm moet iets zeggen over gebouw en inhoud, zonder dat 
er ooit eerder iets dergelijks ontwikkeld is. De grote ontwerpen worden in veel gevallen publiek 
gefinancierd, waarmee de bouwkunst een politieke dimensie verkrijgt die ook nog eens binnen 
een nieuwe context een boodschap moet verkondigen.  
 
De opdrachtgever geeft met de keuze van een stijl en vorm een boodschap af. Zo wordt het 
toepassen van neogotische onderdelen in profane gebouwen, zoals door P.J.H. Cuypers bij het 
Rijksmuseum te Amsterdam, door de vele niet-katholieken, dus alle protestanten, ervaren als 
een directe verwijzing naar de rooms-katholieke middeleeuwen; inclusief de wens tot religieuze 
dominantie, dan wel op zijn minst de claim op de enige religieuze waarheid. Het is de scherpe 
rooms-katholieke polemist J.A. Alberdingk Thijm die deze boodschap in relatie tot kunst en 
architectuur vanaf iets voor 1850 propageert en, mede in het licht van de herstelde 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853, scherp stelling neemt.124  Hierbij speelt ook dat de 
noodzakelijke bouwopgave voor alleen al de rooms-katholieke kerken zeer groot is: tussen 1853 
en 1903 worden meer dan vijfhonderd kerken gebouwd.125 Thijm idealiseert en propageert niet 
alleen de in de middeleeuwen ontstane eenheid van alle kunsten, zoals die in de katholieke 
gotische kathedralen tot uitdrukking is gekomen, om vervolgens vernietigd te worden door de 
Hervorming van Maarten Luther, maar constateert ook dat dus de gotiek voor die eenheid van 
alle kunsten de enig juiste stijl is.126 Het is letterlijk de in steen en schilderkunst vormgegeven 
ideologie van een zich emanciperende rooms-katholieke kerk. Het moge duidelijk zijn dat Thijm 
geen man is van compromissen en hij ziet in de Roermondse katholieke architect Pierre Cuypers 
al vroeg zijn bondgenoot in dit streven.127 Bij de opening van het Rijksmuseum in 1885 
verschijnt in het weekblad De Lantaren een spotprent met rooms-katholieke processies en een 
knielende Victor de Stuers, hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en feitelijke opdrachtgever, J.A. Alberdingk Thijm en 
Pierre Cuypers, de architect, met het Rijksmuseum alias het Bisschoppelijk Paleis op de 
achtergrond (afb. 10).128  

Een waarlijk nationale stijl wordt door de tegenstanders van Cuypers’ neogotiek ook 
geformuleerd. Het is A.N. Godefroy die in 1859 al met een voorstel komt om te kiezen voor een 
Nederlandse stijl die in zijn optiek staat voor het gemeenschappelijke streven van een volk naar 
één doel van algemeen belang, waarvan het volksbestaan afhangt.129 Voor hem is dit de periode 
van de Reformatie en de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd van Spanje. De nationale 
architectuur moet daarmee dus uitgaan van de architectuur van die periode: de Hollandse 
renaissance.130  De dominante godsdienst is dan het protestantisme in zijn calvinistische variant 
geworden. Een groter tegenstelling met de neogotiek en zijn rooms-katholieke wortels is niet 
denkbaar.  

Deze zogenaamde Oudhollandsche bouwstijl is een afgeleide van de zestiende en zeventiende-
eeuwse Hollandse renaissance. Deze stijl, vanaf 1860 snel populair, wordt expliciet ervaren als 
het aanhaken bij een nationale Hollandse traditie, passend binnen de formulering van een 
nationaal karakter en een gezamenlijk gedragen nationaal verleden.131 Precies zoals 
geformuleerd door Godefroy. Het zorgvuldig opmeten en tekenen van nog bestaande zestiende-
eeuwse gebouwen, zoals de vleeshal in Haarlem, moet vervolgens de architecten de 
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noodzakelijke voorbeelden bieden om kennis op te doen van deze periode, want die was maar 
zeer beperkt voorhanden.132  

   
Afb. 10: Alberdingk Thijm, De Stuers en Cuypers knielen bij het nieuwe Rijksmuseum 

 
Dat stijl een vrije keuze is van opdrachtgever en architect, blijkt niet alleen uit het feit dat 
architecten regelmatig meerdere stilistische varianten aanbieden op eenzelfde plattegrond. Het 
kan zelfs zo zijn dat twee naast elkaar gelegen woningen een identieke plattegrond hebben, 
maar stilistisch compleet anders zijn ingevuld. In vrij extreme vorm is dit terug te zien in de 
‘Zeven landen huizen’ in de Roemer Visscherstraat te Amsterdam uit 1894. Deze woningen op 
identieke plattegrond, ontwikkeld in opdracht van de bankier J.H. van Eeghen, zijn vormgegeven 
in de zeven verschillende nationale bouwstijlen van zeven verschillende Europese landen.133 
Hetzelfde principe is in al zijn eenvoud ook te zien bij een tweetal villaatjes uit 1910 in het 
villapark Duin en Daal te Bloemendaal van de lokale architecten Putz en Lassing. Het ene 
villaatje staat in de landelijke, meer pittoreske traditie door toepassing van houtwerk, zadeldak 
en een gevarieerde erker, terwijl het villaatje ernaast aanhaakt bij de traditionele Hollandse 
classicistische baksteentraditie door toepassing van baksteen, een schilddak, overstek met goot 
op klossen en een rechte erker.134  De plattegronden zijn identiek en het is duidelijk dat het bij 
deze villaatjes niet meer gaat om een diep doorleefde keuze voor een specifieke stijl met een 
boodschap, maar om smaak en mode. Een opdrachtgever krijgt dan op hetzelfde grondplan, 
waaraan vanuit het bestek allerlei technische en inhoudelijke eisen worden gesteld, twee 
uitgewerkte presentatietekeningen in twee verschillende stijlen. Dit wordt niet ervaren als iets 
verwerpelijks, maar veel meer als een gevolg van het uitgangspunt dat de structuur en de 
plattegrond technisch leidend zijn bij het ontwerp, maar dat de stijl echter een vrije keuze is. Zo 
biedt ook Cuypers, om bij het Rijksmuseum als voorbeeld te blijven, bij de presentatie van het 
Rijksmuseum zijn opdrachtgever twee tekeningen aan: één voor een museum met een Hollandse 
renaissancegevel en één met een gotische gevel. Beide stilistische voorstellen waren voor 
Cuypers acceptabel, want conform zijn uitgangspunt dat aan het uitwendige de bouwkundige 
structuur moet kunnen worden afgelezen.135 De specifieke keuze voor een stijl staat daar, 
althans in deze opvattingen, los van en kan dan op basis van heel andere motieven, zoals 
overtuiging, mode, gewoonte, gekozen worden.  
 
In dit licht bezien is het dan ook logisch om, zoals Van der Woud het strak formuleert, een  
indeling in stijlen te beschouwen als een diepe valkuil, waarin veel onderzoekers met hun 
materiaal verdwijnen zonder ooit weer het daglicht te zien. Stijlen (of het gebrek aan stijl) zijn 
manifestaties van opvattingen – het is interessanter deze bloot te leggen. 136  En iets verder:  De 
strekking van dit boek [Waarheid en Karakter] is veeleer dat het classicisme, de negentiende-
eeuwse neostijlen en de moderne architectuur van de twintigste eeuw weliswaar heel verschillende 
vormconcepten hadden, maar dat de opvattingen daarachter soms verrassend veel 
overeenkomsten en continuïteit laten zien. 137 In mijn proefschrift sluit ik mij bij deze opvatting 
aan. Een plattegrond moet namelijk plaats bieden aan een reeks van vertrekken die voor een 
belangrijk deel door conventie bepaald worden. Of er nu sprake is van een Oudhollandse, of een 
neolombardische, dan wel een neoclassicistische gevel, een salon en een vestibule moeten, 
ongeacht de stijl, altijd aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het belang van frisse lucht en zon dat al 
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aan het begin van de negentiende eeuw als fundamentele aspect worden gezien bij de 
positionering van slaapkamers. Een concreet voorbeeld van deze doorwerking wordt gegegeven 
in de beschrijving van de slaapvertrekken en hun inrichting in een etiquetteboek uit 1818 
genaamd De man die zijne wereld verstaat of grondstellingen en regelen van welgevoeglijkheid, 
bevalligheid en goede levensmanieren, beleefdheid en wellevendheid. Naar den zesden 
Hoogduitschen druk van den hoogleeraar G.J. Wenzel. 138  In deze vertaling van de zesde druk van 
Wenzels Mann von Welt - oder dessen Grundsätze und Regeln - des Anstandes, der Grazie, der 
feinen Lebensart, und der wahren Höflichkeit, für die verschiedenen Verhältnisse der Gesellschaft 
(eerste uitgave uit 1801)  wordt expliciet de nadruk gelegd op de noodzakelijke, heldere 
eenvoud van de slaapvertrekken, op een rustige ligging ervan aan de tuinzijde en op de 
gezondheid en dus op het belang van een gezonde slaapruimte. Allemaal fundamentele aspecten 
die in 1801 niet anders worden gezien dan in 1900 en in 1920.139 Met stijl heeft dit niets te 
maken, met een praktische aanpak om tot een comfortabel resultaat te komen des te meer. 
 
Voor de villa vormgegeven als landhuis, een stilistisch concept dat rond 1900 zijn definitieve 
vorm krijgt, wordt voor wat stijl betreft wel een uitzondering gemaakt. Voor het landhuis, als 
nieuwe uitingsvorm voor de villa, zijn stijl en vorm wel van belang, omdat de stijl het type 
definieert en het landhuis als stilistische vorm als de oplossing wordt gezien in de zoektocht 
naar een eerlijke, eigen stijl voor de Nederlandse, landelijke villa. Deze nationale stijl lijkt men 
dan gevonden te hebben in de landelijke voorbeelden, waarmee het landhuis als type in de 
beginfase ervan (1898 tot 1903) een maatschappelijke boodschap uitdroeg. Dit was de nieuwe, 
eerlijke, moderne en nationale stijl voor moderne bewoners. Het is dus wel van belang helder te 
houden dat in dit opzicht het landhuis en de villa twee stilistische typen representeren, maar dat 
er voor wat de plattegrond betreft geen wezenlijke verschillen te vinden zijn. Beide typen 
bedienen immers globaal dezelfde doelgroepen met globaal dezelfde waarden en wensen en 
verlangens ten aanzien van de woning.  
 
1.12 Het begrip middelstand/middenstand/middenklasse  
 
Ook in Nederland is al vroeg in de negentiende eeuw het begrip middenstand, of middelstand, als 
aanduiding voor de categorie bestaande uit het ‘betere’ burgerdom bekend. Het begrip 
middelstand  komt namelijk al voor in de Nederlandse vertaling van het hiervoor al genoemde 
etiquetteboekje Mann von Welt van G.J. Wenzel, dat  bewerkt is waar zulks, wegens het 
onderscheid der landsgewoonten, noodig was (…). De Nederlandse uitgave biedt ook in vertaling 
Wenzels hoofdstuk over de Inrigting der kamers.140 De uitgave wordt in 1819 in de 
Vaderlandsche Letteroefeningen, of tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen welwillend 
gerecenseerd.141 De recensent verbaast zich er wel over dat in een handleiding voor etiquette de 
inrichting van kamers wordt behandeld, hetgeen men hier gewis niet wacht, maar vindt dit geen 
slechte gedachte. Hij vraagt zich daarbij wel af wat de schrijver verstaat onder de middelstand, 
gezien de in zijn ogen overdadige en luxueuze inrichting van de visitenkamer. Hij constateert 
namelijk: Hierop volgt nu [hoofdstuk] No. 10, over het inrigten der kamers, waarin de Schrijver 
zegt, zich slechts te bepalen tot den middelstand, die dan evenwel, in de plaats van zijn verblijf [d.i. 
Pruisen], nog al wat schijnt te verschillen van den onzen, indien men er, in de visitenkamers, niet 
alleen armkroonen, spiegels en speeltafels, maar ook ottomans, divans, sophaas, kanapees enz. 
verlangt. Toch concludeert de recensent dat de lezer een goede  (…) opgaaf, wat, in de 
onderscheidene vertrekken, zoo al best voegt en behoort, en onderrigt, hoe alles, tot de stoelen 
ingesloten, te plaatsen. - De Schrijver toont wel te weten, wat smaak en orde vorderen.142  Wat is af 
te leiden uit deze vertaling uit 1818? In de eerste plaats geeft deze aan dat er voldoende 
overeenkomst wordt gezien tussen de gewoonten van en eisen die in beide landen aan een 
woning worden gesteld; een vertaling van een dergelijk boek uit het Duits kan immers alleen 
maar succesvol worden als het in Nederland ook nagevolgd kan worden. Dit geldt, mutatis 
mutandis, dan ook voor het hoofdstuk over de vertrekken van een woning en de inrichting 
ervan. Verder toont de vertaling van het Duitse Mittelstand met middelstand, dus middenklasse, 
als aanduiding van een sociaal-maatschappelijke categorie, aan dat er dus zoiets bestaat en 
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gedefinieerd wordt als een middenklasse: het ‘betere’ burgerdom van de leraren, kooplieden, 
hoogleraren, officieren, hogere ambtenaren en dergelijke, die zich financieel wel iets kunnen 
veroorloven door hun positie, vermogen en inkomen. In beide landen is dus een dergelijke 
sociaal-maatschappelijke categorie burgers herkenbaar aanwezig. Het is een maatschappelijke 
categorie die in Nederland duidelijk aan de bovenzijde is gescheiden van de elite en aan de 
onderzijde van de lagere middenklasse als eenvoudige winkeliers en lagere ambtenaren. De 
arbeiders, in welke vorm dan ook, spelen natuurlijk geen enkele rol bij deze indeling. Ook binnen 
de middenklasse bestaan gradaties, afhankelijk van inkomen, vermogen en positie, maar hoe dan 
ook, de middenklasse behoort tot de maatschappelijke bovenlaag met een vast inkomen en 
mogelijk zelfs enig vermogen. In een prijsvraag voor stadswoningen uit 1878 van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst wordt deze categorie omschreven als den deftigen 
stand.143  Een nadere omschrijving is in een uitgesproken standenmaatschappij, die de 
negentiende eeuw natuurlijk ook is, niet nodig. 
 
1.13 Kosten en inkomen: de groeiende middenklasse 

Bij de grondwetsherziening van 1848 worden directe verkiezingen ingevoerd. De leden van de 
Tweede Kamer (en ook van Provinciale Staten en de gemeenteraden) worden vanaf dat moment 
rechtstreeks door de burgers gekozen. Kiesrecht is er echter alleen voor mannen van boven de 
23 jaar die voor een bepaald bedrag bij de directe belastingen worden aangeslagen 
(censuskiesrecht). Dit is een indicatie van de omvang van de groep potentiële villabewoners. 
Men moet tussen de 20 en de 160 gulden directe belasting betalen om stemgerechtigd te zijn. In 
14 gemeenten, de meeste grote steden, ligt dit minimumbedrag echter boven de 50 gulden. Op 
het platteland ligt het dicht tegen de 20 gulden aan.144 De belastingen die meetellen voor het 
verkrijgen van stemrecht zijn de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelasting. 
De grondbelasting wordt geheven over bebouwde en onbebouwde eigendommen. De 
patentbelasting moet worden betaald door bezitters van een patent, dat is een bewijs dat 
iemand bevoegd is om een beroep of bedrijf uit te oefenen. Deze belasting wordt dus vooral 
betaald door middenstanders en ambachtslieden. De personele belasting wordt geheven op 
grond van het aantal dienstboden, paarden, deuren en vensters, en het aantal stookplaatsen dat 
iemand heeft. Op grond van deze criteria heeft slechts elf tot twaalf procent van de mannelijke 
inwoners van 23 jaar en ouder het kiesrecht (tabel 2). Daarnaast betekent meer welvaart niet 
automatisch dat iemand meer belasting betaalt en dus kiesrecht krijgt. In 1894 wordt het 
kiesrecht opnieuw wat verruimd. Naast de belastingbetalers mogen nu ook degenen stemmen 
die in het bezit zijn van spaargeld, die een bepaald examen hebben behaald, een bepaald loon 
hebben, of die in het bezit van een woning zijn. Alhoewel de census dus niet zonder meer in alle 
gevallen een directe relatie heeft met de financiële positie, inkomen uit vermogen valt er 
bijvoorbeeld tot eind negentiende eeuw niet onder, kan wel geconstateerd worden dat de 
categorie met voldoende financiële middelen om zich een villa te kunnen veroorloven lange tijd 
beperkt blijft tot enkele tienduizenden. Al groeit deze groep wel. Ter illustratie van de 
verschillen: in 1900 wonen twee van de vijf miljoen Nederlanders in stinkende achterbuurten in 
schamele woningen met vaak niet meer dan één vochtige kamer zonder sanitair en stromend 
water.145  

jaar percentage 

1850 10,8 

1860 10,7 

1870 11,1 

1880 12,1 

Tabel 2: Percentage kiezers in relatie tot de hele bevolking (= mannelijke volwassenen boven 23 jaar)146 
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Inkomen uit vermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. In Nederland zijn er in 1860 
150.000 effectenbezitters, 4% van de bevolking, met een gemiddeld effectenbezit van fl. 
12.000.147 Dit is een gezamenlijk vermogen van 1,8 miljard gulden, terwijl de banken op dat 
moment (1861-1865) een totaal vermogen hebben van vijftig miljoen gulden.148 Het 
effectenbezit groeit snel in de periode 1865-1882 van 1,8 miljard naar 2,8 miljard gulden. In 
1892 is het 3,4 miljard en in 1912 al 4,9 miljard. Nederlanders worden rijker en het inkomen 
neemt scherp toe, terwijl de prijzen dalen.149 Tegelijkertijd neemt ook het spaartegoed bij de 
 
 

 

 

Tabel 3: loonindex en prijsindex 1865-1874 en 1895-1904 (uit: Van Goor, p. 107)  

banken enorm toe van 16,6 miljoen gulden in 1873 naar 116,8 miljoen in 1895. Er is in 
Nederland bij een flinke groep dus heel veel kapitaal aanwezig. Een deel van dit kapitaal kan 
gebruikt worden voor de financiering van een villa of landhuis. Daar staat dan wel renteverlies 
tegenover, maar een woning met grond is lange tijd een waardevaste investering met daarbij de 
mogelijkheid om te profiteren van de waardestijging van grond binnen een succesvol villapark. 
In succesvolle villaparken steeg de grondprijs bijna per definitie, zoals blijkt uit de 
grondprijsstijgingen in Aerdenhout van 25 cent per m2 in 1897 tot fl. 3,00 per m2  in 1911 en 
andere terreinen in Aerdenhout van fl. 1,00 per m2 in 1909/1910 tot fl. 3,00 in 1911 om daarna 
door te schieten naar fl. 10,00 per m2, een stijging van honderden procenten.150  In Bussum 
variëren de grondprijzen rond 1875/1880 van fl. 0,25 tot fl. 2,25 per m2, wat een heel verschil is 
met de fl. 50 tot fl. 60 per m2 in de Vondelstraat te Amsterdam in dezelfde periode.151 Beleggen in 
woningen en terreinen is voordelig en kan hoge rendementen opleveren. Joost Kingma in De 
magie van het jaren ’30 huis geeft voorbeelden uit de periode 1920-1940 waar eigenaren 
meerdere woningen kopen of steeds een nieuw huis bouwen om dat weer met winst te verkopen 
als het af is. Een bestaand en heel gebruikelijk fenomeen, zo blijkt.152  
 
Nieuwe of vernieuwde beroepsgroepen met een vast inkomen ontstaan ook door nieuwe 
overheidstaken. Dit geldt voor ingenieurs uit Delft en universitair opgeleide leraren. Met 
Thorbeckes Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863 wordt eindelijk een goede regeling voor 
het middelbaar onderwijs mogelijk.153 De wet beoogt expliciet om binnen het nieuwe onderwijs 
een algemene voorbereiding tot eene groote verscheidenheid van maatschappelijke betrekking: 
Wanneer men lager onderwijs volksonderwijs noemt in dien zin, dat het als eerste aanvang van 
ontwikkeling, gelijkelijk bestemd is voor allen; - en hooger onderwijs bestemd acht voor het kleine 
getal van hen, die opleiding zoeken tot eene werkzaamheid of betrekking, waartoe geleerde 
vorming vereischt wordt; dan omvat het tusschen beide inliggende gebied van het middelbaar 
onderwijs de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs, beroep of dienst te 
regelen.154 Het directe gevolg van de wet is de stichting van een groot aantal nieuwe scholen, 
waaronder het Polytechnisch onderwijs te Delft, dat middelbaar onderwijs wordt en nog niet 
universitair. Het aantal scholen en dus het aantal leerkrachten zal in de loop van de negentiende 
eeuw blijven groeien in omvang én in aantal, aangezien elke gemeente van 10.000 inwoners in 
principe verplicht is een HBS te stichten.155 Zo krijgt de nieuwe HBS in Delft een directeur met 
een jaarsalaris van  fl. 3.000, twee leraren met fl. 2.000, vijf met  fl. 1.500. De amanuensis 
verdient fl. 400 ’s jaars. De rector van het nieuwe gymnasium te Delft met 25 leerlingen krijgt fl. 
2200 plus vrij wonen, zijn prorector fl. 1.800 en diens vervanger fl. 1.600. Een hoogleraar aan de 
Koninklijke Akademie verdient ca. fl. 5.000 per jaar.156 De architect Pierre Cuypers krijgt als 
gemeentearchitect van Roermond een schamele jaarwedde van 75 gulden. Na opmerkingen in 
de gemeenteraad dat dit te laag was om van denzelven veel werkzaamheden te kunnen 
verwachten aangevuld met een tegemoetkoming in het geval van grote of buitengewone werken 
en in 1853 verhoogd tot een traktement van fl. 600. Een volwaardig inkomen is ook dit nog lang 
niet: een Roermondse onderwijzer verdient in die tijd fl. 1000 per jaar.157   

loonindex            prijsindex  
    1865-1874:   58               1865-1874:  119 
    1895-1904: 100               1895-1904:  100 
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Een ander voorbeeld is het Kamerlidmaatschap. In 1890 levert dit een inkomen op (formeel een 
‘schadeloosstelling’) van fl. 2.500 per jaar,158 terwijl veel kamerleden daarnaast een inkomen uit 
vermogen hebben. Anderen kunnen tot wel 10.000 gulden aan inkomen verkrijgen door het 
uitoefenen van allerlei betaalde functies bij de overheid.159  

De vader van Pieter Jelles Troelstra, de sociaaldemocratische voorman, is directeur van de 
verzekeringsmaatschappij Neerlandia te Leeuwarden, met een verzekerd vermogen van negen 
miljoen gulden, en hij verdient eind negentiende eeuw fl. 2.800. Dit staat in schril contrast met 
het jaarlijkse inkomen van fl. 10.000 van C.W.A. baron van Haersolte tot Haerst, rechter in 
Arnhem, alleen al uit zijn Friese grondbezit.160  

Een succesvolle  negentiende-eeuwse ondernemer kan onbeperkt verdienen. Een man als de 
bierbrouwer Gerard Heineken kan zonder probleem in 1890 een villa laten bouwen aan het 
Weteringplantsoen die fl. 71.000 kost (afb. 7). Willem Scholten (1819-1892) die vanuit 
Groningen via aardappelzetmeel, strokarton, suiker en turfstrooisel de eerste industriële 
landbouwmultinational opbouwt, laat een miljoenenvermogen na, plus het Scholtenhuis aan de 
Groningse Grote Markt en villa Gelria met tuinen aan de verlengde Hereweg.161 

Ileen Montijn citeert in Leven op stand 1890-1940  een artikel uit het blad De Huisvrouw uit 1878 
waarin staat dat een inkomen van fl. 2.500 net genoeg is voor een zuinig beginnend huishouden 
op stand. In 1910 adviseert het tijdschrift De Vrouw  haar lezeressen om vooral niet te trouwen 
met een man die minder dan fl. 1.400 per jaar verdient, omdat dan geen dienstbode betaald kan 
worden.162 De kosten voor een dienstmeisje zijn sterk afhankelijk van de regio en de stad. In 
1914 verdiende een keukenmeisje in Den Haag gemiddeld tussen fl. 130 tot fl. 175 per jaar; een 
tweede meisje fl. 110 tot fl. 150; een derde meisje fl. 100 tot fl. 130.163 In Utrecht liggen de 
verdiensten aanzienlijk lager: een keukenmeisje verdient daar niet meer dan fl. 150 per jaar en 
een meisje alleen niet meer dan fl. 100; een dag-dienstbode, dus niet-inwonend, verdient tussen 
de fl. 65 en fl. 78 per jaar en in een gemeente als Assen liggen de week- en jaarlonen nog weer 
lager.164 Dit zijn dienstbodelonen waarmee, ook met een redelijk inkomen, gemakkelijk een 
dienstmeisje bekostigd kan worden. En dit is ook nodig, want een dienstmeisje geeft status, al is 
het alleen maar om de deur voor het bezoek te openen en dat daarna te bedienen.165 In 1908 
heeft een gezin met vier kinderen ongeveer fl. 4.000 per jaar nodig om op enige stand te kunnen 
leven.166 Dit is dus inclusief huur of kosten hypotheek die 500 tot 900 gulden per jaar kunnen 
bedragen. Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat de kosten voor 
levensonderhoud, huur en koop in de grotere steden in het westen aanzienlijk hoger liggen dan 
in het noorden en het oosten. 

Ter vergelijking: volwassen mannelijke arbeiders verdienen rond het midden van de 
negentiende eeuw gemiddeld één gulden per dag en werken zes dagen per week 10 tot 12 uur 
per dag.167 Dit betekent op jaarbasis bij 50 werkweken een inkomen van rond de 264 gulden 
(fabrieksarbeiders iets meer en landarbeiders iets minder dan gemiddeld). Dit zegt overigens 
nog niets over het besteedbaar inkomen, want tot ver in de negentiende eeuw besteden 
arbeiders 70% van hun inkomen aan de aankoop van primaire levensmiddelen.168 Juist die 
primaire levensmiddelen zijn in Nederland erg duur door alle accijnzen. De accijnzen worden na 
1860 afgeschaft; direct dalen de kosten van levensmiddelen en stijgt dus het  besteedbaar 
inkomen. Vervolgens bij de landbouwcrisis van 1880, die ontstaat door de goedkope 
graanimporten uit de Verenigde Staten, ontstaat er een geweldige druk op de landbouwprijzen 
en dus op de voedselprijzen; resultaat: tussen 1860 en 1900 verdrievoudigt het netto 
besteedbaar inkomen.169 Er is nu bij veel meer mensen meer geld beschikbaar voor andere 
zaken en dat stimuleert de consumptieve uitgaven. Dit komt natuurlijk ook de middenklasse, de 
leraren, de ingenieurs, de hogere ambtenaren, ten goede. Het creëert ook rond 1900 de nieuwe, 
moderne wereld van massaconsumptie, zoals beeldend beschreven door Auke van der Woud.170  
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Tegen het einde van de negentiende eeuw heeft zich het wonen buiten de stad in een vrijstaande 
villa op een eigen kavel bij grote delen van de ‘betere’ middenklasse tot een belangrijke 
woonvorm ontwikkeld. Het gaat hier om een groeiende groep van welgestelden en redelijk 
welgestelden, bekend onder de algemene noemer van ‘gegoede middenklasse’, die in staat is om 
een bedrag van tussen de 4000 en de 20.000 guldens te betalen voor een villa of een dubbele 
villa op een perceel met een omvang tussen de 400 m2 en 4000 m2; die de reiskosten voor het 
woon-werk verkeer van en naar de stad kan betalen; die ook voldoende geld overhoudt om deel 
te nemen aan het sociale leven en die ook een fatsoenlijk leven met een gezin en één of twee 
dienstmeisjes kan betalen. Essentieel voor al deze welvaart is een vaste baan met een vast 
inkomen van tenminste fl. 2.400 gulden per jaar, een vast inkomen uit vermogen van fl. 2.400 tot 
fl. 4.000 gulden per jaar of een combinatie van beide. Van de rentetrekkende kapitalisten woont 
60% in het westen van het land, 15% vooral in Overijssel (textiel!) en de rest, 25%, in het 
noorden en het zuiden.171 De gemiddelde rente op vermogen belegd in Nederlands staatspapier, 
de Werkelijke Nederlandse Schuld (WNS) genaamd en in 1864 één miljard gulden groot, is in de 
negentiende eeuw gemiddeld 3% (stukken met 2,5% tot 4% rente).172 Er is dus minimaal een 
vermogen van ca. fl. 100.000 nodig om een inkomen uit rente van fl. 2.400 tot fl. 4.000 gulden 
per jaar te verkrijgen.173 Bij meer speculatief beleggen in buitenlandse staatsschuld of 
buitenlandse effecten kan 5 tot 6% rente gemaakt worden, maar daar hangt wel weer een groter 
risico aan.174 Inkomen uit vermogen en effectenbezit wordt gedurende de negentiende eeuw niet 
belast en pas tegen het einde van de eeuw beperkt belast.175  
 
Een algemeen economisch voordeel voor spaarders en vermogensbezitters is het ontbreken van 
inflatie. Het Engelse pond sterling, waarvan de waarde vanaf 1844 door goud wordt gedekt, 
fungeert tot 1914 de facto als algemene gouden standaard in het hele betaalverkeer door de 
positie van Londen als financieel centrum met een stabiele goudprijs gedurende de negentiende 
eeuw tot aan 1914 (grafiek 3).176 In 1871 volgt de Duitse Reichsbank het Engelse voorbeeld en 
voert ook de gouden standaard in voor de Reichsmark. Nederland volgt in 1875.177 Een stabiele 
prijsontwikkeling is het resultaat.  
 
Om tot een dieper inzicht te komen naar suburbanisatie, de daarmee samenhangende villabouw 
en de maatschappelijke groepen die daaraan hebben bijgedragen ligt het voor de hand om een 
breder en vooral integraal en interdisciplinair onderzoek te doen naar een complex villagebied 
dat in opzet, ontwikkeling en vorm alle noodzakelijke onderzoekscomponenten kan leveren. Het 
Gooi en daarbinnen meer specifiek de ontwikkeling van Bussum en Hilversum, vormt naar mijn 
mening het gebied dat zich bij uitstek leent voor een dergelijk onderzoek met als focus de 
periode 1870 tot 1914.   

 

Grafiek 3: Goudprijs 1850-2010 in US $ per ounce (uit: Jansen (2010), P.6) 
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1.14 Het Engelse voorbeeld voor vrijstaande woningen voor de middenklasse 
 
In Engeland, waar al eind achttiende en begin negentiende eeuw op grote schaal wordt 
nagedacht over vrijstaande woningen aan de randen van de steden en op het land, ligt dit 
anders. Hier wordt het begrip villa voor de vrijstaande woning van de gentleman in ieder geval 
al rond 1800 een gebruikelijke benaming, net als in de Duitstalige landen en Frankrijk. In 
Nederland is dat pas na 1860 beperkt en na 1870 vaker het geval. Voorbeeldboeken bieden de 
potentiële bouwheer houvast. In Engeland is er tegen het einde van de achttiende eeuw en in de 
vroege negentiende eeuw sprake van een ware hausse in villaboeken, an extraordinary outburst 
of villa publication, zoals James Ackerman in The villa - form and ideology of country houses 
constateert en die hausse duurt tot ongeveer 1840 culminerend in het werk van de schrijver en 
uitgever J.C. Loudon.178 De publicaties zijn een voortzetting van de bestaande, achttiende-eeuwse 
voorbeeldboeken vol afbeeldingen en plattegronden en een korte beschrijving. De 
voorbeeldboeken kunnen nu echter gebruik van goedkopere productietechnieken als aquatint 
en lithografie, waardoor de prijzen dalen en de oplages navenant toe kunnen nemen.179 Deze 
extraordinary outburst of villa publication is meer dan alleen een stroom van voorbeeldboeken 
over villabouw, tuin- en landschapsarchitectuur. Het geeft ook aan dat er sprake is van een snel 
groeiende groep Engelsen die niet alleen geïnteresseerd is in, maar ook daadwerkelijk op zoek is 
naar voorbeelden om hen te helpen hun villa te bouwen en die vorm te geven zoals het hoort. Zij 
geven architecten opdrachten, dan wel zij kopen een gebouwde villa van een speculant of 
ontwikkelaar. Naast de gebruikelijke stadswoningen in een rij, de zogenoemde terraces, ontstaat 
er een steeds grotere behoefte en dus vraag naar vrijstaande woningen in een meer natuurlijke 
omgeving. De ontwikkeling van de Eyre Estate te Londen in de vorm van het villapark Saint 
John’s Wood begint al in 1794, wordt dan een aantal keren herzien en vanaf 1805 daadwerkelijk 
uitgevoerd met de bouw van de eerste vrijstaande en dubbele villa’s.180 Dit is het eerste villapark 
en bestemd voor de betere middenklasse.  
 
John Plaws Sketches for Country Houses, Villas, and Rural Dwellings: Calculated for Persons of 
Moderate Income, and for Comfortable Retirement. Also Some Designs for Cottages, Which May Be 
Constructed of the Simplest Materials; with Plans and General Estimates uit 1800 past in de 
hiervoor beschreven trend en refereert in de titel aan de nieuwe doelgroep voor villabewoning. 
Naast een keur aan afbeeldingen worden ook de bouwkosten voor de uitgevoerde woningen 
gegeven. Het voorbeeldboek is in het bijzonder bestemd voor de middenklasse, zoals uit de titel 
en de voorbeelden blijkt, zoals het Design for a Clergyman in Hertfordshire, een villa die voor ₤ 
1170 gebouwd is (afb. 11).181 Interessant detail in het voorwoord van Plaw is de absolute 
afwijzing van alle niet-symmetrische, dus schilderachtige bouw ook voor kleinere woningen, 
waarmee hij direct ingaat tegen sir Uvedale Prices theorieën rond de picturesque zoals 
geformuleerd in diens invloedrijke An Essay on the Picturesque: As Compared with the Sublime 
and the Beautiful; And, on the Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real 
Landscape  uit 1794. Plaw echter: I beg leave to observe, the following Designs are constructed on 
the principles of Symmetry and correspondence of parts; because I am aware some persons think 
Dwellings on a humble scale, and Cottages, ought rather to be irregular in their forms, and broken 
in their parts, taking certain certain structures for examples, which, in my opinion, should rather 
serve as beacons of danger, warnings of bad taste. What man of genius would think of building a 
new House, having the patchwork and bungling appearance of an old one? 182 Opvallend zijn de 
overeenkomsten in opzet en beeld tussen Plaws afbeeldingen en de latere studietekeningen voor 
villa’s van J.D. Zocher jr. Het kan interessant zijn dit nader te onderzoeken.183  
 
De villa bij Plaw kan groot, middelgroot of zelfs betrekkelijk klein zijn en in dat laatste geval al 
meer de omvang van een cottage benaderen. In principe maakt dit voor de benaming niet uit. De 
villa is immers altijd de woning van een gentleman, niet van een boer of een winkelier of een 
arbeider. De villa kan vervolgens nader gespecificeerd worden, zoals in J.C. Loudons First 
additional supplement to the Encyclopædia uit 1842, door een stilistische beschrijving toe te 
voegen: gothic villa, roman villa, picturesque villa, cottage villa etc.184 De roman villa is dan de 
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neoclassicistische villa met een symmetrisch uitwendig en een strak symmetrische plattegrond; 
de cottage villa de op landelijke voorbeelden teruggaande villa, waarvan de plattegrond niet 
meer noodzakelijkerwijs symmetrisch hoeft te zijn.  
 

                     

Afb. 11: John Plaw, villa voor dominee (ca. 1800) met twee woonvertrekken (back parlour en common 
parlour), keuken en een studeerkamer voor de dominee op de begane grond. De symmetrie wordt zorgvuldig 
gevolgd, doordat de lage uitbouw met bijkeuken links en de conservatory rechts elkaar in evenwicht houden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Afb. 12: Romantische afbeelding van de pastorie van Jane Austins vader in Steventon (eind 18e eeuw), een 
typische, eenvoudige en symmetrische "Georgian parsonage".185  

 
Rond 1850 is de heersende stijltrend voor pastorieën, net als voor de kerken waar ze naast 
staan, gotisch geworden, geheel in lijn met de populariteit van de neogotiek als stijl voor alles 
wat met geloof en kerk te maken heeft en de afkeer van de neoclassicistische architectuur. Een 
afkeer die door Donald Olsen in The Growth of Victorian London beeldend beschreven wordt in 
onder meer het hoofdstuk The Rejection and Destruction of Georgian London, waarin hij 
beschrijft hoe de grillige neogotiek de klassieke eenvoud van Georgian London in al zijn facetten 
tracht te veranderen; if the Georgians desired uniformity, the Victorians demanded variety; 
for symmetry they substituted asymmetry; for regularity, irregularity; for the two-dimensional, the 
three-dimensional.186 Invloedrijke neogotisch ontwerpende architecten als William Butterfield en 
William White ontwerpen de neogotische kerken en de daarbij behorende pastorieën, die dus 
ook neogotisch worden.187 William White schrijft hierover in 1853 in The Ecclesiologist een 
artikel, waarin hij met afkeer constateert dat er bij de bestaande woningen tussen opstand en 
plattegrond geen relatie meer bestaat. Hij gaat er juist van uit dat de verscheidenheid aan 
verschillende functies die in een woning een plaats moeten krijgen, noodzakelijkerwijs tot een 
verscheidenheid aan ruimtes leidt in vorm en opzet. Deze plattegrond met zijn verscheidenheid 
aan vertrekken moet naar zijn opvatting weerspiegeld worden in het uitwendige, de opstand; de 
gotiek levert daarvoor de mogelijkheid en is dus buitengewoon geschikt.188 De vorm volgt de 
functie, net zoals de omvang en plaats van een vertrek volgt uit de functie van dit vertrek; dit is 
ook de wijze van werken in de gotiek, aldus White, aangezien deze stijl uitgaat van functie en 
daaruit volgt een logische, natuurlijke vorm. Een gebouw, dat per definitie een verzameling is 
van zeer verschillende vertrekken op een daardoor eveneens gevarieerde, en dus vrij geordende, 
plattegrond levert per definitie een gevarieerd, en daarmee schilderachtig/picturesque, 
uitwendige. White formuleert hier de wezenlijk andere benadering van de woning en zijn 
plattegrond door de neogotici, een visie die tot het einde van de negentiende eeuw ook de 
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landhuis- en villabouw in Engeland in verschillende vormen zal gaan domineren. In alles een 
tegenstelling met het neoclassicistische of Palladiaanse ideaal.  
 
Robert Kerrs invloedrijke publicatie The Gentleman's House: Or, How to Plan English Residences, 
from the Parsonage to the Palace; with Tables of Accommodation and Cost, and a Series of Selected 
Plans uit 1864 (tweede vermeerderde druk al in 1865) biedt een synthetiserend overzicht aan 
van woningvariaties in alle soorten en maten inclusief de kosten, de plattegronden en de wijze 
hoe vertrekken in een plattegrond dienen te worden gepositioneerd en waarom. De scheiding 
van familie en bediendes ziet Kerr als essentieel voor de plattegrond. Binnen de familie heeft de 
heer des huizes ook een bijzondere positie, waarbij vooral diens privacy niet verstoord mag 
worden: de heer des huizes als de apex van het Victoriaanse landhuis.189 Kerr legt met zijn werk 
de essentiële kenmerken van een Engelse villa- en landhuisplattegrond voor de gentleman vast:  

 een vrij geordende plattegrond, waarbij de behoefte en functie de vorm en de omvang 
een vertrek bepaalt;  

 de absolute scheiding binnen de plattegrond van functies en vooral tussen 
bewoners/familie en personeel;  

 en een gevarieerd, zeg maar schilderachtig, uitwendige dat echter niet willekeurig, maar 
op basis van de onderliggende plattegrond zijn vorm heeft gekregen.  

 
Fungeren de pastorieën door hun omvang, vorm en doelgroep als voorbeeld voor de villa’s voor 
de middenklasse, hetzelfde geldt voor de grotere cottages, vrijstaande boerenwoningen en de 
woningen voor het hogere personeel op de landgoederen, zoals een rentmeester. Liphook 
(1800) en Cronckhill (1802), beide ontworpen door John Nash, zijn hiervan goede voorbeelden 
(afb. 1.4b en 1.5). De italianiserende villa’s en villaatjes zijn ook in Engeland ruim voorhanden en 
vormen een derde model voor de suburbane villa voor de middenklasse en blijven dat tot ver in 
de negentiende eeuw.  
 
1.14.1 John Nash: villa en villapark 
 
In een smalle uithoek aan het Regent’s Canal ontwikkelt John Nash tussen 1824 en 1828 de East 
en West Park Villages met schilderachtige dubbele en enkele villa’s in een menging van 
schilderachtige stijlen als italianiserend en neotudor voor een publiek uit een redelijk 
bemiddelde middenklasse (afb. 13).190 Deze locatie is ontsloten en zo aantrekkelijk geworden 
voor bebouwing door de aanleg in 1810 van Regent Street in opdracht van de prins-regent, 
eigenaar van de terreinen. De ontluikende bouwactiviteiten rond  The Regent’s Park, Park 
Crescent en Park Square vanaf 1811 verhogen de aantrekkelijkheid.191 Hoewel deze 
stadsuitbreidingen door Nash, die alle bouwplannen moet goedkeuren, in een strak, uniform 
neoclassicisme worden ontworpen, zijn Nash’ oorspronkelijke ontwerptekeningen voor de Park 
Villages in tegenstelling daarmee juist uitgesproken schilderachtig. Ze lijken sterk geïnspireerd 
door zijn oude plannen voor Blaise Hamlet (1810/1811) met eenvoudige, landelijke cottages 
onder rieten kappen en gegroepeerd rond een centraal gelegen grasveld.192 Geoffrey Tyack 
beschrijft dit  in de Oxford Dictionary of National Biography als volgt: A minor but important part 
of Nash's domestic practice took the form of gate lodges, cottages, and other estate buildings. This 
aspect of his work reached its apogee in the building of Blaise Hamlet, near Bristol (1810–11), an 
exquisite ‘village’ of thatched stone cottages for the pensioners of the banker J. S. Harford, set 
irregularly around a communal green in a wooded setting. Here, with the assistance of George 
Stanley Repton [de zoon van de landschapsarchitect Humphrey Repton], Nash employed the 
architectural vocabulary of the picturesque in an original and totally convincing manner, 
appealing to the fashionable rural nostalgia of a rapidly urbanizing society and anticipating the 
estate villages, garden suburbs, and even the local authority housing estates, of more modern 
times.193 De feitelijke uitvoering van de Park Villages is weliswaar picturesque, want stilistisch 
italianiserend met gevarieerde plattegronden en opstanden binnen een natuurlijke setting van 
bomen, struiken en grasvelden, maar wijkt dus stilistisch af van Nash’s oorspronkelijke opzet. Bij 
de uitvoering is het cottage-idee losgelaten en is door Nash gekozen voor de italianiserende stijl, 
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met het gebruikelijke witte pleisterwerk, waarmee de villa’s zich in dat opzicht conformeren aan 
het neoclassicistische beeld van Regent Street.194 De opzet van de Park Villages en de soort van 
bebouwing, dubbele villa’s vormgegeven als een enkele villa, en de sociaaleconomische positie 
van de bewoners: vooral hogere middenklasse en adel, zijn de fundamentele ingrediënten voor 
alle nog te ontwikkelen villaparken. F.M.L Thompson beschrijft de Park Villages in The rise of 
Suburbia als: (…) an aristocratic garden suburb in miniature (…); a model not only for the 
developers and builders to imitate, but also a pattern for the ambitious middle classes to seek to 
emulate.195  De Park Villages betekent ook een opschaling van het stedenbouwkundig model dat 
Nash in 1810/1811 met Blaise Hamlet op een kleinere schaal heeft ontwikkeld met vrijstaande 
huizen gelegen rond een open centrale ruimte met een weg.196  David Watkin geeft in The English 
vision aan dat (…) Blaise Hamlet of 1810 helped to establish a cottage mode, so the Park Villages 
provided a model for the villadom, which was to fringe so many Victorian and Edwardian towns 
throughout the British Isles. 197 John Summersun in The life and work of John Nash, Architect: The 
Park Villages are amongst the most amiable curiosities of the Picturesque. Here at these last 
marginal acres of the Crown estate, Nash the cottage architect came back to his favourite 
employment and left behind him a model – slight, hasty as ever and gently humorous – for a 
suburbia of the future. It did not pass unnoticed by estate developers of the next generation.198  
Nash is van groot, zo niet cruciaal belang, voor de ontwikkeling van  villa’s voor de middenklasse 
in hun nieuwe habitat: de villaparken; George Tyack: Finally in 1825, on the north-eastern fringe 
of the site, spanning the Regent's Canal, Nash laid out the park village, ‘more’, as he  [d.i. Nash] said 
himself,  ‘for amusement than profit’.  Inspired to some extent by his earlier essay in village 
planning at Blaise Hamlet, this attractive group of stuccoed villas is one of the main prototypes of 
the Victorian middle-class suburb.199 
 
John Nash, als architect én projectontwikkelaar is dus een belangrijke schakel in de ontwikkeling 
van zowel de villa’s voor de middenklasse als de parken waarin ze gebouwd worden om te 
voorzien in de snel stijgende behoefte aan vrijstaande woningen met karakter en stijl in een 
passende natuurlijke omgeving. De oplossingen die John Nash hiervoor kiest zijn voor een 
belangrijk deel terug te voeren op zijn samenwerking vanaf 1796 met de landschapsarchitect 
Humphrey Repton, de belangrijkste Engelse landschapsarchitect na Capability Brown.200 Hoewel 
Nash en Repton elkaar al wel kennen, werken ze voor het eerst samen bij de verbouwing van 
Corsham Court in Wiltshire en de herinrichting van het door Capability Brown ontworpen 
landschapspark.201  Repton is een groot liefhebber van gevarieerde landschappelijke 
oplossingen: variety, contrast, novelty, and intricacy. This made him a strong partisan of 
asymmetrical as opposed to classical architecture, and reduced all of architecture to types: 
Grecian/horizontal and Gothic/vertical en stelt bij ontwerp en plaatsing van de huizen comfort, 
gezondheid en daarmee nadruk op bruikbaarheid voor de bewoner voorop.202 De samenwerking 
met Repton maakt Nash gevoelig voor de rol die het gecreëerde, natuurlijke landschap van de 
landschapsparken speelt bij de beleving van dit landschap waarin ook architectuur, de 
schilderachtige bouwwerken, als stoffering van dit landschapspark, haar rol speelt.  De nadruk 
op gemak en comfort en het belang van de plek met het uitzicht, gecombineerd met de 
schilderachtigheid van de woning verlossen noodzakelijkerwijs de plattegrond van een 
klassieke, symmetrische opzet. Van een symmetrisch uitwendige en inwendige naar een 
schilderachtige losheid met een nadruk op variatie en associatie in uitwendige én plattegrond.  
 
In Engeland ontwikkelt zich naast classicistische villa als de vrijstaande woning voor de 
gentleman vanuit de eenvoudiger woningen op het land een nieuw type voor een vrijstaande 
woning in een landelijke, niet-stedelijke, omgeving. Dit type, afgeleid van cottages, wordt in 
eerste instantie alleen toegepast voor de kleine landelijke woningen, bijgebouwen in grote 
landschapsparken of de vrijstaande bediendewoningen bij grote landgoederen, maar ontwikkelt 
zich rond 1800 snel in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw als begrip en als 
type, waarbij naar een villa met landelijke elementen verwezen wordt als een cottage villa, een 
begrip dat direct gekoppeld is aan de cottage ornée die landelijk uitgedoste arbeiderswoningen 
die als stoffering dienden in het landschapspark. Nash’ villa te Liphook (ca. 1800), weliswaar 
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strak symmetrisch van opzet, maar wel onder een schilderachtige en landelijke rieten kap, staat 
in deze traditie en is hiervan een vroeg voorbeeld (afb. 14).203  Hoewel dus landelijk van karakter 
door de rieten kap, maakte de symmetrie van het geheel duidelijk dat het zich hier niet handelde 
om een boerenwoning, maar de schilderachtige woning van een heer. In Nederland vindt dit 
type ook ingang, zoals blijkt uit het huis Heijdepark te Doorn uit 1816, gebouwd in opdracht van 
de koopman H.P. Hoff (afb. 15). 
 
  Regent’s Park                   Park Villages East & West   

             

Afb. 13: John Nash, Regent’s Park en de ontwikkeling van de Crown’s estate voor de prins-regent en rechts 
Park Village East aan het kanaal (1824-1828)     

Cronkhill, een villa van Nash uit 1802, is een zeer vroeg, en in ieder geval in Engeland, het eerste 
voorbeeld van een typisch schilderachtige villa in de zogenaamde italianate style, de 
italianiserende stijl. De stijl van de Italiaanse landelijke, schilderachtige bouwkunst met 
gevarieerde opbouw en toren (afb. 16). Vrijstaande, landelijke woningen, die niet de status van 
de eigenaar door middel in een strak symmetrische en neopalladiaanse opzet benadrukken, 
maar die uitgaan van schilderachtigheid, eenvoud en doelmatigheid. Afgeleid van de 
schilderachtige landelijke woningen uit de schilderijen van schilders als Claude Lorrain en 
Nicolas Poussin en de Italiaanse landelijke woningen die men zag tijdens de Grand Tour.  De villa 
Cronckhill is geen buitenhuis voor een adellijk grootgrondbezitter, maar de woning voor Francis 
Walford, rentmeester van Lord Berwick, op het landgoed Attingham.204 Het ontwerp voor 
Cronkhill wordt in 1802 geëxposeerd op de tentoonstelling van de Royal Academy onder de titel 
Villa in Shropshire. Deze villa voor een bewoner uit de middenklasse met een vast inkomen 
wordt in ieder geval door John Summerson gezien als een voorloper voor de latere negentiende-
eeuwse middenklassevilla’s.205  De opzet van Nash’s italianate villa met zijn schilderachtige en 
gevarieerde onderdelen, de twee hoektorens (aan de voorzijde rond en aan de achterzijde 
vierkant), de verschillende hoogtes van de bouwdelen, de loggia, heeft natuurlijk direct effect op 
de plattegrond. Door het toepassen van gevarieerde, onregelmatig geplaatste en gevormde 
bouwdelen onder eigen kap is een symmetrische opzet onmogelijk geworden, sterker nog: 
wordt een dergelijke opzet volstrekt onmogelijk gemaakt. De vertrekken verschillen in vorm en 
grootte; de vertrekken op de begane grond openen direct op de tuin, met een loggia, waarboven 
een balkon. Dit geeft niet alleen een fijne relatie met de tuin, maar het is ook letterlijk een lager 
bouwwerk dan het buitenhuis Attingham dat op een hoog basement staat. Het sociale 
onderscheid tussen heer en dienaar wordt daarmee geaccentueerd. Tegelijkertijd fungeert deze 
rentmeestervilla ook als één van de elementen ter stoffering van het landschapspark rond het 
buitenhuis, maar wel één met vertrekken in de ronde toren die een fantastisch uitzicht over het 
golvende landschap van Shropshire hebben.  
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      14        15 

Afb.14: John Nash, Villa met rieten kap in de stijl van een cottage ornée bij Liphook (ca. 1800) 

Afb. 15: Prent uit ‘Gezichten van Buitenplaatsen en Gebouwen gelegen tusschen de stad Utrecht en de Grebbe’ 

uit, 1829 met het ‘huis’ Heijdepark (1816) met rieten kap en gotische vensters te Doorn in de stijl van een 
cottage ornée.206   

 

                 
 

Afb. 16: John Nash, villa Cronkhill (1802-1805) met links de plattegrond van het  woongedeelte met de ovalen 
kamer.207   

1.14.2 John Claudius Loudon en John Ruskin 
 
John Claudius Loudon is de grote promotor van villa’s voor de middenklasse in de jaren dertig en 
veertig van de negentiende eeuw in Engeland. Zijn Encyclopaedia of cottage, farm, and villa 
architecture met tientallen voorbeelden van villa’s en cottages in alle stijlen (van gotisch tot 
Zwitsers) en altijd met een plattegrond, verschijnt in 1833. In 1842 gevolgd door een als 
zelfstandig werk uitgegeven First additional supplement to the encyclopædia of cottage, farm, and 
villa architecture and furniture; illustrated by nearly three hundred engravings of designs by thirty 
different contributors.208 Het succes van de Encyclopædia wordt in 1834 gevolgd door Loudons 
nieuwe project: The Architectural Magazine and Journal of Improvement  in Architecture, 
Building, and Furnishings and in the various arts and trades connected therewith.209 Dit is het 
eerste tijdschrift dat zich specifiek op architectuur richt en het biedt, naast allerlei 
bouwtechnische zaken, reeksen van voorbeelden van vrijstaande woningen voor de opkomende 
middenklasse. Het is deze groeiende groep in het snel industrialiserende Engeland en Schotland 
van de vroege negentiende eeuw die op zoek is naar voorbeelden en modellen. Zij vormt 
weliswaar geen volkomen nieuwe maatschappelijke categorie, middengroepen bestaande uit 
dominees, professoren, architecten, rentmeesters, welgestelde winkeliers zijn er altijd geweest, 
maar de categorie groeit en verbreedt, met de rest van de bevolking, snel, net als hun inkomen 
en de steden. En in de explosief groeiende steden, waar voornamelijk steeds meer arbeiders 
komen te wonen, wordt de leefbaarheid allengs minder, een gevolg van het klassieke 
urbanisatieproces.210 De prangende vragen voor de middenklasse zijn dan: hoe ziet een 
vrijstaande woning er uit die recht doet aan mijn maatschappelijke positie en de daaraan 
gekoppelde verwachtingen, die op een aangename plek staat (sociaal: onder mijn gelijken; 
geografisch: in een niet-stedelijke omgeving) en die ook nog betaalbaar is? Bovendien is de eigen 
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woning ook een grote investering die zijn waarde moet houden. Voor tuinaanleg levert Loudon 
voorbeelden met zijn uitgave van The suburban Gardener and Villa Companion, waarin the Choice 
of a Suburban or Villa Residence, or of a Situation of which to form one, evenals veel concrete 
aanwijzingen voor de inrichting van een villa. Dit met als doel de nieuwe villabewoners te helpen 
bij het vormgeven van hun huis, hun tuin en hun sociale positie. Ook geeft Loudon het complete 
werk van Humphrey Repton uit.211 Evenals The Gardener’s Magazine en de The Magazine of 
Natural History. In dit laatste tijdschrift worden John Ruskins eerste twee artikelen 
gepubliceerd.212 
 
Voorbeelden en ideeën leveren voor die nieuwe middenklasse is Loudons belangrijkste 
doelstelling en verkoopargument; verschillende uitgaven bieden achtergrondinformatie en 
kennis voor de geïnteresseerde leek die zoekt naar een model en die zich wil informeren rond 
bouwen en wonen. Loudon democratiseert hiermee de kennis over architectuur en esthetica en 
biedt de middenklasse door de brede opzet van zijn publicaties de mogelijkheid zich meer 
algemene kennis over architectuur en architectuurgeschiedenis eigen te maken. Kennis die tot 
dan vooral exclusief binnen de groep van welgestelde en gestudeerde gentlemen en adel 
circuleerde en niet binnen grote delen van de middenklasse. De vrijstaande villa, met zijn 
connotaties van landelijkheid en status, wordt de ideale woonvorm voor de middenklasse op een 
woonplek bij of in de natuur voor plezierig wonen en ontspanning. In de buurt van de stad of aan 
de rand ervan, zodat het gemakkelijk blijft om van de voordelen van de stad (musea, cultuur, 
muziek) gebruik te maken en er te kunnen blijven werken.213  
 
De collectie villa’s in de First additional supplement to the Encyclopædia toont, naast voorbeelden 
van cottages voor landarbeiders en boerderijen, in het tweede hoofdstuk een aantal villa’s 
afgebeeld met een beschrijving. Het hoofdstuk heeft de titel Cottage Villas and Villas, waarbij de 
cottage villas een uitgesproken landelijk karakter hebben.214  Loudon beschrijft een villa in the 
Swiss style, een villa met Zwitserse chaletachtige karakteristieken; a villa adapted for a situation 
in the neighbourhood of Ayr, vervolgens a small villa in the modern style, wat een eenvoudig en 
gepleisterd italianiserend villaatje met flauwhellende daken en een stomp torentje blijkt te 
zijn;215 a small villa for a gentleman much attached to gardening, en daarna  Annat cottage, near 
Errol, Perthshire, 216 een lage cottage zonder verdieping onder een rieten kap, as comfortable 
within, as its exterior is picturesque, bewoond door de Schotse architect Archibald Gorrie, die de 
cottage heeft ontworpen. Vervolgens een cottage in the old English style voor een gentleman with 
a small family en verder a comfortable habitation for  a gentleman with limited income; dit laatste 
is een neat cottage in a Gothic style, 217 een landhuisje in een ongedefinieerde, neutrale gotiek. 
Vervolgens nog een tweetal ontwerpen voor Roman villas, dus classicistisch en bestemd voor 
niet-permanente bewoning en een drietal ontwerpen voor small villas in the Gothic style,218 
waarmee wordt onderstreept dat zowel gotische, italianiserende, chaletachtigen en landelijke 
voorbeelden tot het standaardpakket van mogelijke stijlen hoorde voor de Engelse 
middenklasse. Al met al een gevarieerd pakket aan keuzemogelijkheden, met de keuze sterk 
afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de bouwheer. 
 
Het is in dit licht bezien niet verwonderlijk dat Loudon de eerste wordt die essays over 
architectuur van John Ruskin publiceert in The Architectural Magazine en al helemaal niet gezien 
Ruskins onderwerp: villa’s en cottages. Terwijl de ruim voorhanden zijnde voorbeeldboeken 
voor villa’s en cottages nauwelijks enige verklarende diepgang hebben en vooral als 
voorbeeldboeken voor stijl en plattegrond fungeren, is Ruskins aantrekkingskracht nu juist zijn 
strakke theoretische benadering en verklaring voor de verschillende typen vrijstaande 
woningen. Ruskin biedt Loudon en diens lezers zo de theoretische onderbouwing van wat villa’s 
nu eigenlijk zijn, welke verschillen waar en waarom zijn ontstaan. In de jaargangen 1837/1838 
verschijnt Ruskins artikelenreeks getiteld: The Poetry of Architecture; or the Architecture of the 
Nations of Europe considered in its Association with Natural Scenery and National Character 
onder het pseudoniem Kata Phusin (= according to nature).219 De opvattingen van Ruskin, toen 
18 jaar oud, sluiten aan op de in late achttiende eeuw vooral door Edmund Burke in zijn A 
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philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful uit 1757 
ontwikkelde ideeën rond associatie, gevoel en ervaring. Door Ruskin nu ook gekoppeld aan 
opvattingen over architectuur als weergave van karakter en natie.  
 
Ruskin gaat bij zijn artikelenreeks uit van de individuele woning, omdat zo het gebouw op zijn 
eigen merites beoordeeld kan worden en de aandacht niet wordt verdeeld over een aantal 
gebouwen bij elkaar, zoals in een stad of dorp. Essentieel voor Ruskins benadering is het 
uitgangspunt dat de plattelandswoningen, de cottages, letterlijk in hun bouw en voorkomen de 
lokale en regionale national scenery en daarmee het national character uitbeelden. Het is een 
idee, hoewel niet nieuw, dat nog niet eerder toegepast is op de vrijstaande woning en al 
helemaal niet in een architectuurtijdschrift met een behoorlijke verspreiding. De cottages zijn 
dus typerend voor de streek waar ze staan. De streek dicteert het ‘nationale’ karakter door het 
gebruik van de lokale bouwmaterialen, de specifieke plek die zijn bijzondere eisen stelt, het 
specifieke klimaat dat dit eveneens doet en de omringende natuur, waarnaar het huis zich voegt; 
dit alles samen resulterend in wat Ruskin national character noemt.  Ruskin constateert dat Man, 
the peasant, is a being of more marked national character, than man, the educated and refined. For 
nationality is founded, in a great degree, on prejudices and feelings inculcated and aroused in 
youth, which grow inveterate in the man as long as its views are confined to the place of its birth; 
its ideas moulded by the customs of its country, and its conversation limited to a circle composed of 
individuals of habits and feelings like its own (…). 220 De beperking van de plattelandsbewoner tot 
zijn directe omgeving maakt dus dat zijn woning letterlijk groeit binnen zijn directe natuurlijke 
omgeving, gebruik makend van de lokale middelen bij de bouw en de vormgeving. Dit levert dus 
altijd ‘eerlijke’ gebouwen met een eigen, en ‘eerlijk’ nationaal karakter op. 
 
Het is deze nadruk op het eerlijke, het volks- en streekeigene en de idee dat alleen in deze 
landelijke bouwkunst de echte architectuur bewaard is. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 
‘beschaafde’ architectuur met zijn uit andere landen overgenomen zuilen en stucwerk en 
symmetrie of de eclectische grabbelton die bij architecten telkens weer tot discussies over stijl 
en karakter en eerlijkheid leidt. Ook in Nederland. En het is uiteindelijk ook in Nederland dat 
tegen het einde van de negentiende eeuw geput zal gaan worden uit het reservoir van de 
‘eerlijke’ landelijke bouwkunst om, zoals Henri Evers het in 1908 formuleert bij zijn bespreking 
van Van der Kloot Meijburgs Onze oude boerenhuizen, 80 schetsen van boerenhuizen in Nederland, 
de architect de mogelijkheid te bieden uit het net van de negentiende-eeuwse stijlnamaak te 
ontsnappen.221 

        a                          b 

Afb. 17a, b: John Ruskin,a: tekening van een Zwitsers chalet bij Altdorf, ‘Swiss mountain cottage’ en b:  
tekening van Villa Porro aan het Comomeer. 

Ruskin beschrijft, na zijn introductie, in de reeks eerst drie voorbeelden van wat hij noemde 
mountain cottages, vrijstaande huisjes in de bergen of bergachtige streken, (afb. 17a) en de 
lowland cottages, huisjes in een glooiend of vlak landschap. De cottages zijn de vrijstaande 
woningen voor eenvoudige lieden, zoals landarbeiders. Daarna volgt de toepassing op mountain 
villas en lowland villas (afb. 17b). Ter adstructie geeft hij steeds drie voorbeelden uit drie 
verschillende gebieden in drie verschillende landen om duidelijk aan te tonen hoe de 
verschillende gebieden met de verschillen in klimaat en landschap resulteren in verschillende 
woningen. Ruskins voorbeeld uit England is de mountain cottage uit het ruige Westmoreland 
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richting de grens met Schotland, zijn tweede voorbeeld is het Zwitserse chalet, the Swiss 
mountain cottage (afb. 17a), en het derde voorbeeld is de Italiaanse mountain cottage uit de Val 
d’Aosta in de westelijke hoge Alpen (afb. 17b). Het zijn de streken die Ruskin met zijn ouders zelf 
ook bezocht heeft en die hij dus uit de eerste hand kent.222 
 
Heeft de cottage, de landelijke woning voor de gewone boer of plattelandsbewoner, dus een 
directe relatie met en afhankelijkheid van zijn omgeving, bij de villa is dit niet het geval en daar 
zit voor Ruskin het wezenlijke verschil tussen cottage en villa.  Het is het verschil in character, 
dus ‘echtheid’ en ‘eerlijkheid’. Ruskin constateert dat de villa in tegenstelling tot de landelijke 
woning niet gebonden is aan streek of regio en er dus ook niet in wortelt. De villa wordt 
daarmee in hoge mate ‘stijlloos’. Deze conclusie onderbouwt Ruskin in de eerste aflevering over 
villa’s waarin hij de mountain villa – Lago di Como beschrijft. De stijlloosheid heeft dan te maken 
met de aard van de opdrachtgever van de villa.223 Deze wordt namelijk geleid door reflection 
instead of habit; hij kent de wereld en is breed gevormd en opgeleid. Zijn denkkader is dus niet 
‘nationaal’, want the more polished the mind  of its designer, the less national will be the building; 
for its architect will be led away by a search after a model of ideal beauty, and will not 
involantarily be guided by deep-rooted feelings, governing irresistbly his heart and hand. En die 
ideal beauty wordt natuurlijk gevormd door het klassieke, dus classicistische, architectonische 
ideaal, zoals blijkt uit het vervolg.  
 
Bij de beschrijving van The English villa constateert Ruskin een groot gebrek aan kwaliteit bij 
deze villa’s. Zijn conclusie is dat men maar wat doet, wat aanrommelt. Decoratie wordt toepast 
zonder enig gevoel voor proportie, zonder goed te weten waarom en beslist niet toegesneden op 
de Engelse situatie. De bouwheer kiest voor wat hij gewend is en de architect weet niet goed wat 
te doen; the polished brings his refinement and duplicity with him to ape the Arcadian rustic in 
Devonshire; the romantic rhymer takes a plastered habitation, with one back window looking into 
the Green Park; the soft votary of luxury endeavours to rise at seven, in some Ultima Thule of frosts 
and storms; and the rich stock-jobber coutier calculates his percentages among the soft dingles and 
woody shores of Westmoreland.224 Het moge duidelijk zijn dat het neoclassicisme niet Ruskins 
voorkeur geniet, los van zijn morele oordelen over de bewoners. Juist de relatie Engelse 
omgeving en de villa kan volgens Ruskin veel beter en verdient veel beter onderzoek, voordat er 
ontworpen en gebouwd gaat worden.225  
In het vervolgartikel The British villa – principles of composition  geeft Ruskin aan waaraan de 
villa’s moeten voldoen in relatie tot de verschillende soorten landschappen. In het landschap van 
Zuid-Engeland, de achtertuin van Londen, met zijn matter-of-fact business-like activity voldoet 
een plain palpable brick dwelling-house.  De baksteen blijft er fris en schoon en creëert geen oud 
beeld, het is bij uitstek geschikt voor een landschap where all is change, and all activity; where 
the working and money-making  members of the community are perpetually succeeding and 
overpowering each other. 226  Dit is de plek waar in het bijzonder de rijke Londenaren, de 
handelaren en bankiers uit The City, hun buitenhuizen hebben. Alles gaat hier snel, er is geen 
verleden; No habitation, therefore, in this country, should look old, it should give an impression of 
present prosperity, of swift motion and high energy of life; too rapid in its successive operation to 
obtain greatness, or allow of decay, in its works. 227 Het huis gebouwd van baksteen sluit perfect 
aan bij this part of English character; for, unable as it is to be beautiful, or graceful, or dignified, it 
is equally unable to be absurd. 228   
 
Ruskin ziet de educated gentleman dus van de weg raken door zijn hang naar een ideaal model 
van klassieke schoonheid, zoals hij dat tijdens zijn opleiding, die veel nadruk legt op de klassieke 
vorming, geleerd heeft. Het beeld van de kwaliteit, de eerlijkheid, en dus de schoonheid van de 
eenvoudige landelijke gebouwen gekoppeld aan hun nationale karakter, wordt één van de 
belangrijkste drijfveren achter de latere ontwikkelingen binnen de aan de Arts and Crafts 
gelieerde architecten, die op zoek gaan naar een nationale Engelse stijl los van historische en 
vooral gotische imitaties. Een zoektocht naar een eigen stijl en een eigenheid van bouwen die 
overigens niet beperkt blijft tot Groot-Brittannië, maar in de loop van de negentiende eeuw in 
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heel Europa navolging vindt. Ook in Nederland in de jaren zestig, waar de inspiratie voor een 
’nationale stijl’ door architecten als Godefroy en Muysken gevonden wordt in de Hollandse 
renaissance, maar waar een overtuigd eclectisch architect als J.H. Leliman juist de ‘stijlloosheid’ 
en praktische noodzaak blijft benadrukken als resultaat van het eclectische ontwerpproces. De 
rol van John Ruskin, die de belangrijkste inspirator is van niet alleen William Morris, maar van 
alle Engelse kunstenaars en architecten in de tweede helft van de negentiende eeuw,229 is daarbij 
voor de theorievorming essentieel.  
 
Loudon is lovend over Ruskins artikelenreeks die volgens hem het tegengif biedt voor 
neopalladianisme en neoclassicisme, door Loudon smalend the trammels of architectural bigotry 
of Vitruvius and his followers genoemd.230 
 
Het is duidelijk dat Ruskin bij de tegenstelling klassiek en gotiek zonder enige twijfel kiest voor 
de gotiek als ontwerpmodel. Hij maakt dit nog veel explicieter door aan te geven dat alle werk 
dat afhankelijk is van regels en modellen, binnen de categorie slaafse navolging valt en niet in de 
categorie kunst die in staat is mensen te beroeren. Vanuit dit uitgangspunt komt Ruskin 
opnieuw tot de conclusie dat de gotiek als stijl, als structuur en als religieus en moreel concept 
superieur is. Vervolgens, doordat de gotiek aansluit op en uitgaat van wat de mensen werkelijk 
willen van een gebouw, is dit de enige rationele bouwstijl. Een ontwerpmethode dus die vanuit 
zijn rationele principe en morele superioriteit per definitie geschikt is voor elk bouwwerk. 
Hiermee is de gotiek, en op een hoger abstractieniveau zijn de principes van de gotische 
bouwkunst zoals door Ruskin gedefinieerd, de principes van alle goede, dus eerlijke, en rationele 
bouwkunst. Voor de jonge generatie architecten als Philip Webb, Richard Norman Shaw, William 
Eden Nesfield, maar ook de daarop volgende generatie architecten als Voysey, Baillie Scott en 
Mackintosh, én voor een man als William Morris, is een theoretische context gecreëerd, waarin 
en waaruit gewerkt kan worden. Zij kunnen nu vensters plaatsen naar behoefte, vertrekken in 
omvang variëren waar noodzakelijk, plattegronden vrijelijk ontwikkelen, vertrekken 
combineren waar nodig en daken verzinnen in elke willekeurige vorm. En hiermee levert de 
Ruskiniaanse gotische bouwkunst architecten een blauwdruk en een methodiek om bij het 
ontwerpen van gebouwen en plattegronden uit te gaan van de specifieke situatie van een 
specifiek gebouw; zonder zich al te veel te hoeven storen aan andere oplossingen dan wat de 
beste oplossing is voor dit gebouw op die plaats: pragmatisme als ideologie. Dit wordt echter 
geen zucht naar schilderachtigheid om het oog te strelen. Deze schilderachtigheid heeft een 
praktische en zuiver rationele achtergrond, zij is immers het resultaat van een rationeel 
ontwerpproces uitgaande van wat op die plek voor dit gebouw nodig is. 
  
1.14.3 Engeland: gotiek versus classicisme  
  
In de Engelse architectuurwereld  ontspint zich rond het ontwerp voor de nieuwe Houses of 
Parliament in 1836 de discussie over gotiek versus classicisme; op scherp gezet door Augustus 
W.N. Pugin, die voor het winnende neogotische ontwerp van Charles Barry een reeks van zeer 
goed ontvangen neogotische interieurontwerpen maakt. Het is een discussie die in Nederland 
wat later, in 1863, met veel elan en vuur gevoerd gaat worden naar aanleiding van twee zaken 
van nationaal belang: het nieuw te bouwen Rijksmuseum en een nationaal monument ter 
herdenking van vijftig jaar Koninkrijk der Nederlanden op plein 1813 in Den Haag; in beide 
gevallen staat een neoclassicistisch tegenover een neogotische  ontwerp en in beide gevallen 
speelt P.J.H. Cuypers een hoofdrol.231   
 
In 1836 heeft Pugin in eigen beheer een boekje, of eigenlijk een pamflet, gepubliceerd met de 
titel: Contrasts: Or, A Parallel Between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth century 
and similar buildings of the present day, shewing the present decay of taste. Deze titel geeft precies 
aan wat Pugin wil aantonen. Het contrast tussen de schoonheid en morele, want christelijke, 
waarde van de middeleeuwse architectuur en de oorspronkelijk heidense architectuur van het 
classicisme. Contrasts legt een direct verband tussen godsdienst en architectuur en kiest 
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daarmee principieel voor een gotische stijl vanuit een diep religieus gevoel en verlangen naar de 
nog ongedeelde, christelijke middeleeuwse maatschappij. Ook de twee titelpagina’s van 
Contrasts  worden door Pugin gebruikt om het contrast aan te geven: de één is in een 
classicistisch, de andere in een gotisch idioom. De methode van tegenoverstelling, het contrast, 
bepaalt het hele werk met als één van de sterkste beelden een vogelvluchtafbeelding van een 
oude, gevarieerde, schilderachtige middeleeuwse stad, waar de kerktorens de enige hoge 
bouwwerken zijn en een negentiende-eeuwse stad waar saaie, lange, gestuukte gevels (als 
Regent Street van John Nash) de toeschouwer vervelen en de enige naar boven reikende 
elementen de rook spuwende schoorstenen van de fabrieken zijn.  
 
Pugins ontwerp voor zijn eigen woning Saint Marie’s Grange bij Salisbury uit 1835 (afb. 18) ziet 
eruit als een vroeg-gotisch kasteeltje, inclusief droge gracht en ophaalbrug. De verschillende 
onderdelen zijn apart gedefinieerd en hebben alle een eigen kap. De gebruikte steen is een rode 
baksteen, een baksteen die later terugkomt bij het ontwerp voor The Red House door William 
Eden Nesfield voor William Morris, overigens ook met een torenachtige uitbouw. De plattegrond 
is duidelijk af te lezen aan de opstand, de vensters variëren per vertrek in grootte. In het 
souterrain, zoals gebruikelijk bij plattelandswoningen,232 bevinden zich de dienst- en 
werkvertrekken (keuken, bijkeuken/spoelkeuken, en de dienstbodekamer) goed afgescheiden 
van de rest van het woonhuis. Op de verhoogde verdieping de woonkamer/ontvangstkamer 
(parlour), de bibliotheek en de kapel (over twee verdiepingen); op de eerste verdieping twee 
slaapkamers met een open haard.  
 
Pugin start bewust een discussie waarbij hij één stijl, de gotiek, normatief koppelt aan het geloof 
van Roomskatholieke signatuur. Architectuur en stijl worden hierdoor fundamenteel anders 
benaderd, want stijl is nu geen vrijblijvende keuze, maar krijgt een normatieve waarde. Zo wordt 
de neogotiek de stijl van het zich emanciperende rooms-katholicisme in West-Europa, waar dit 
in landen als Groot-Brittannië en Nederland, eeuwenlang slechts is gedoogd.  

 

Afb. 18: A.W.N. Pugin, St. Marie’s Grange met kapel, Pugins ontwerp voor zijn eigen woning (1835-37)233 

De discussie over stijl en vorm is in ieder geval tot die tijd betrekkelijk weinig principieel van 
aard in de andere gevallen, zoals blijkt uit de verscheidenheid aan stijlen, inclusief gotiek, en 
plattegronden in zowel Ruskins Poetry of Architecture uit 1838 als Loudons An Encyclopaedia of 
cottages, farm and villa’s uit 1834. Ook symmetrie in vrijstaande woningen en villa’s blijft 
voorkomen, net als schilderachtige cottages met gevarieerde bouw en landelijkheid door het 
toepassen van sierend houtwerk en rieten kappen. Er worden wel minder en minder 
voorbeelden getoond met een strikt symmetrisch opgezette, ‘klassieke’ plattegrond én opstand. 
Deze verdwijnen ten faveure van villa’s en de cottages, kleine villa’s met landelijke elementen of 
cottage villas.  
 
Zo zijn er midden negentiende eeuw drie stilistische, schilderachtige modellen beschikbaar voor 
het vrijstaande woonhuis voor de middenklasse:  

 de italianiserende villa’s; 
 villa’s gebaseerd op landelijke voorbeelden;  
 neogotische villa’s.  
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Wat ze alle gemeen hebben, is een pragmatische benadering van de vertrekken en de ligging 
ervan binnen een plattegrond, waardoor niet een van tevoren vereiste symmetrische opzet 
centraal staat, maar de vrije opzet om een vertrek die plaats en vorm te geven die het beste de 
functie van dat vertrek dient. Dus van een overall en theoretisch-ideologisch dwingend concept 
naar een praktisch, pragmatisch concept gedicteerd door sociale noodzaak, comfort en de 
praktische, pragmatische invulling daarvan in de plattegrond. Hierbij speelt een essentiële rol 
dat schilderachtigheid voor het aanzicht de norm wordt en dat de praktische kant van een 
woonhuis, dus zon, licht, lucht, gemak, een doorslaggevende rol bij de planning gaat te spelen in 
plaats van representatie. Deze uitgangspunten leveren een fundamentele vernieuwing op van de 
plattegrond, die nu vanuit een pragmatisch en functioneel uitgangspunt kan worden opgezet 
zonder het dwangbuis van de symmetrie. De gevarieerde plattegrond wordt direct vertaald in 
een even gevarieerde, en daarmee schilderachtige, opstand. Vertrekken variëren in vorm, 
omvang en hoogte en doordat bouwdelen een eigen kap krijgen, ontstaan er hoogteverschillen 
tussen de verschillende bouwdelen die weer de schilderachtige contour bevorderen.  
 
Bij de talrijke voorbeelden van Loudon in zijn Encyclopaedia valt op de dat hall met woonfunctie, 
in ieder geval bij de kleine villa’s, geen rol speelt. Deze opzet wordt pas na 1850 belangrijk om 
vervolgens als een onmisbaar Engels element in alle villa’s, groot en klein, terug te komen. De 
gevarieerde plattegrondopzet betekent ook een fundamentele wijziging in de perceptie van de 
woning, waarbij schilderachtigheid en een zekere grilligheid verkozen wordt boven de klassieke 
schema’s van evenwicht en harmonie die het Engeland van de late achttiende en vroege 
negentiende eeuw domineren. Daarbij wordt in de Engelse villa’s in opzet de bestaande 
uitgangspunten van de grote Engelse landhuizen gevolgd:  

 Optimale scheiding van bedienden en bewoners 
 Optimale scheiding van dienstvertrekken en woonvertrekken 
 Definiëren en scheiden van mannen- en vrouwenvertrekken 
 Pragmatische benadering van de vertrekken en hun plek in de plattegrond 
 Scheiding van functies 
 De woonhal als woonvertrek en centrum van de plattegrond.234  

 
Het is in William Butterfields ontwerp voor een pastorie, een vicarage, uit 1844/45 bij zijn 
eerste ontwerpopdracht voor een kerk, de St. Saviour in Coalpit Heath, waar deze 
uitgangspunten vorm krijgen. De pastorie is gebouwd met de lokale steen op een L-vormig 
grondplan onder eenvoudige zadeldaken en met een volledig uitgewerkte verdieping. Deze 
oplossing geeft het huis een flinke verticale nadruk, die onderstreept wordt door de hoog 
opgaande schoorstenen. Nergens in de pastorie wordt de indruk gewekt van een symmetrische 
ordening; al ligt het overdekte ingangsportaal wel in het midden van de voorgevel. Dit feit wordt 
vervolgens weer teniet gedaan door de hoge, breed uitgemetselde schoorsteen ernaast. Geen 
venster is gelijk, want ieder vertrek krijgt zijn eigen type venster, waarbij een aantal gekoppelde 
ramen niet teruggaan op gotische, maar op Elizabethaanse voorbeelden. De vertrekken zijn 
pragmatisch gesitueerd en gegroepeerd, zoals dat voor hun functie het beste uitkomt. De Oxford 
Dictionary of Architecture & Landscaping  vermeldt daarover: The parsonage is an important 
precedent for the free domestic compositions of W. E. Nesfield,  Norman Shaw, and Philip Webb for 
the fenestration was planned where needed, and all traces of the tyranny of symmetry vanished. 235 
Hier wordt door Butterfield de basis gelegd voor de ontwikkeling van de kleinere neogotische 
villa voor de villaparken en suburbs.  
 
The Red House, dat Philip Webb in 1859 ontwerpt voor William Morris, is zo in feite meer een 
vervolg en een verdere uitwerking van Butterfields vicarage dan een complete vernieuwing met 
afleidingen van de nationaal-Engelse landelijke bouwkunst en de pragmatische, niet-
symmetrische plattegrondoplossingen (afb. 19a). Morris’ Red House wordt mede door het 
materiaalgebruik, de rode baksteen, en de inrichting een vingerwijzing naar het latere Queen 
Anne.236  De rode baksteen, geïnspireerd door de huizen uit de vroege achttiende eeuw, valt op 
en is nog niet op deze manier toegepast in pseudo-landelijke, neogotische bouwkunst.  
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Afb. 19: Philip Webb, The Red Hous, Bexleyheath ( 1859-1860). Links: hof, midden:  westzijde; rechts: ingang  

 

          
                 
 Afb. 19a: Philip Webb, The Red House ( 1859-1860), Webbs eigen plattegrondtekening van de begane grond 
en kelder  (1859)  

  
The Red House (afb. 19, 19a) is het eerste in een reeks van roodbakstenen huizen met Queen 
Anne kenmerken die Philip Webb tussen 1860 en 1870 ontwerpt voor de kunstenaarsgroep 
rond Morris en Rossetti.237 Jan Marsh in Red House: Past and Future noemt het wat prozaïscher 
Rather than ‘country house' building, both [Red House en naastgelegen Aberleigh Lodge] were 
examples of mid-Victorian development. Red House is an L-shaped suburban villa of a front wing of 
principle rooms and a rear wing for children, servants and kitchens238. Het huis staat in the mid-
Victorian tradition of ‘parsonage-style’ houses: sturdy, often brick-built, with steep-pitched roofs, 
gables, dormers, a style that is sometimes dubbed ‘progressive Gothic’.239  Het is klassiek en 
invloedrijk geworden als eerste voorbeeld van een integraal ontworpen en ingericht Arts & 
Crafts huis op een gevarieerde plattegrond, waarbij in dit relatief kleine landhuis knap de 
vertrekken gedistribueerd worden. De keuken met naastgelegen hof waaraan bergruimtes en 
wc, vormt met de scullery (spoelkeuken), keuken, de pantry en  de store closet, één aparte vleugel 
die in een logische lijn gekoppeld wordt aan de eetkamer. Een voorbeeld voor de nieuwe villas 
voor de middenklasse. De keuken heeft een hatch (etensluik)  naar de pantry, maar de pantry 
heeft geen directe opening naar de eetkamer wat wel opmerkelijk is, doordat het eten nu via de 
gang (passage) naar de eetkamer gebracht moet worden. De hall lijkt opgezet als een 
woonvertrek met grote open haard, maar is in feite de entree en doorgang in het verlengde van 
de ingang met  ernaast de waiting room en daarnaast een slaapkamer en de garden porch. Aan 
het binnenterrein met de put loopt de gang aan de lange en aan de korte zijde, waardoor geen 
van de vertrekken op de hof uitkijkt, maar op de tuin. Zo hebben de vertrekken uitzicht en 
worden ze afgeschermd van de hof. Het is een model dat later veel zal worden toegepast in de 
vorm van het zogenaamde north corridor plan. Op de eerste verdieping liggen de 
slaapvertrekken. De drawing room met zijn kleine uitkragende erker en de Morris’ study liggen 
op de verdieping aan de noordzijde direct naast het trapportaal. 
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Hoofdstuk 2: Landhuizen, landelijke woonhuizen en villa’s 1840 - 
1874 
 
In 1842 werd de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst opgericht. De maatschappij gaf 
een nieuw bouwkundig tijdschrift uit: de Bouwkundige Bijdragen. Bouwkundige Bijdragen was 
het officiële verenigingsblad van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en had tot 
doel de bouwkunst in Nederland op een hoger plan te brengen en daarmee ook de architect als 
een zelfstandige factor en in het bouwproces essentiële schakel te positioneren.240 Er waren drie 
afdeelingen: bouwkunst, bouwkunst en techniek, theorie en esthetica van de bouwkunst. 
Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, ook in het buitenland, was een belangrijke 
doelstelling van het blad, want het valt dus niet te ontkennen, dat Nederland eene wezenlijke 
behoefte aan een Bouwkundig Tijdschrift heeft, wil het niet langer bij deszelfs naburen verre ten 
achter blijven.241  
 
De oprichting van de Maatschappij en de uitgave van de Bouwkundige Bijdragen pasten in het 
beeld van een oplevend Nederland op maatschappelijk en industrieel en financieel terrein na de 
daadwerkelijke afronding in 1839 van de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden en de 
erkenning van het nieuwe, zelfstandige België. Het was vanaf ongeveer 1845 dat Nederland 
langzaam opklom uit het economische dal en een langdurige periode van economische groei en 
daarmee samenhangende industrialisatie, handels- en exportgroei begon.242 Het beeld van 
Nederland als een negentiende-eeuws eiland van economische en sociale achterlijkheid omringd 
door een bruisend buitenland was dan ook niet gebaseerd op feiten en de realiteit. Dat in 1842 
de Maatschappij tot bevordering van de Bouwkunst te Amsterdam werd opgericht, was eerder 
een voorbeeld van een vitalere en ambitieuzere samenleving, inclusief een beroepsgroep die 
daarin zijn rol wilde spelen. De Maatschappij, waarin ook kunstenaars en notabelen uit handel 
en nijverheid vertegenwoordigd waren, was hiermee een krachtig middel  (…) voor de sociale 
emancipatie van het architectenberoep.243 Het bleek ook dat architecten in Nederland goed op de 
hoogte waren van wat er zich buiten het land afspeelde en kennis hadden van de nieuwste 
praktijken en theorieën. Bij een vergelijking van Bouwkundige Bijdragen met de Allgemeine 
Bauzeitung vallen de grote overeenkomsten op in aard en diversiteit van onderwerpen en 
artikelen, terwijl ook de doelgroepen elkaar grotendeels dekten.244 De inhoud liep van zeer 
technische artikelen (zoals over ventilatie), naar artikelen over de omvang van de spoorwegen 
in de Verenigde Staten,245 tot talrijke artikelen over architectuurhistorie. Deze brede opzet met 
bijdragen rond stijl, kunstgeschiedenis, techniek van het bouwen, technische installaties, 
voorbeelden, architectuurtheorie en openbare werken zoals rioleringen en trein- en tramlijnen, 
bleek bij alle negentiende-eeuwse algemene architectuurtijdschriften terug te vinden. Alle 
aspecten rond bouwen en stedenbouw, bouwtechniek en ingenieurswerken kwamen aan bod; er 
was geen sprake van enige specialisatie. Bouwkundige Bijdragen, met zijn start in 1842, voegde 
zich zo naadloos in de Europese reeks van bouwkunstige en bouwkundige uitgaven die iets voor 
het midden van de negentiende eeuw waren ontstaan. De Allgemeine Bauzeitung vanaf 1836, de 
Franse Revue générale de l’architecture et des travaux publics : journal des architectes, des 
ingénieurs, des archéologues, des industriels et des propriétaires vanaf 1840 en The Builder in 
Groot-Brittannië vanaf 31 december 1843 met het zogenaamde precurser number.246 
 
2.1  Bouwkundige Bijdragen 1842 en 1844: Twee landelijke voorbeelden  
 
2.1.1 Karl Etzel: Over de inrigting en het karakter van landhuizen  
 
In het eerste nummer van Bouwkundige Bijdragen in augustus 1842 werd een zeer recent, groot 
en uit het Duits vertaald artikel van Karl Etzel prominent gepubliceerd met de titel Over de 
inrigting en het karakter van landhuizen. Het oorspronkelijke Duitstalige artikel was zeer recent, 
begin 1842, verschenen in de Oostenrijkse Allgemeine Bauzeitung (uitgegeven te Wenen). De 
Duitse titel van het artikel luidde Ueber den Charakter ländlicher Gebäude,247 waarbij het Duitse 
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ländlicher Gebäude een veel algemenere betekenis had dan het Nederlandse landhuizen. Dit was 
immers een begrip dat juist gebruikt werd om het buitenhuis voor een lid van de stedelijke elite 
bestemd voor zomerbewoning aan te duiden en daar ging het Etzel helemaal niet om. Landhuis 
moest hier dan ook gebruikt zijn om een woning op het land aan te geven, een betekenis die het 
woord in ieder geval in 1842 niet gemeenlijk had; wel in 1900 overigens. De Allgemeine 
Bauzeitung was een Oostenrijkse uitgave voor architecten, ingenieurs, decorateurs en verder 
iedereen die de nieuwe bouwkunst een warm hart toedroeg. De eerste Allgemeine Bauzeitung mit 
Abbildungen verscheen in 1836; uitgever en redacteur was de architect Ludwig Förster.248   
 
Gezien het moment en de plaats, als eerste artikel na Isaac Warnsincks Voorrede in het eerste 
nummer van het nieuwe tijdschrift, kreeg het artikel van Karl Etzel Over de inrigting en het 
karakter van landhuizen en het onderwerp, bouwen op het land, prominent de aandacht. De 
plaatsing van dit artikel met dit onderwerp gaf ook impliciet aan dat er binnen de beroepsgroep 
van architecten belangstelling was voor deze specifieke bouwopgave én voor de opvattingen van 
Etzel. Etzel beschreef in zijn artikel eerst in globale termen waaraan een huis op het land zou 
moeten voldoen en liet dit vervolgens zien aan de hand van het door hemzelf ontworpen 
Ferienhaus in Vöslau. Karl Etzel was een van die vele bijzondere negentiende-eeuwse figuren die 
als het ware een compleet panorama aan vaardigheden, ambities en werkkracht met zich droeg. 
Hij was zowel architect als ingenieur, ontwierp spoorlijnen en stations, hotels en zwembaden, 
paleizen en woningen en leek daarmee de persoonlijke synthese van één van de grote 
negentiende-eeuwse dilemma’s: wat was de rol en positie van de ingenieur en wat was die van 
de architect. Ingenieurs bij de spoorwegen waren namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de 
spoorwegaanleg, maar ook voor alle stationsgebouwen, stationhotels, arbeiderswoningen, 
viaducten, bruggen die daarbij hoorden.249 Etzel, opgeleid aan het Polytechnikum te Stuttgart, 
was architect, maar vooral een uitstekend en veelgevraagd spoorwegingenieur en organisator 
die in de loop der jaren de moeilijkste spoorwegtrajecten in Midden-Europa wist te realiseren.250 
Hij had vanaf 1835 in Parijs meegewerkt aan de aanleg van de spoorweg Parijs – Versailles en 
was vanaf de oprichting in 1836 correspondent voor de Allgemeine Bauzeitung. De uitgever van  
 

 

Afb. 20: Karl Etzel/Ludwig Förster, Winterschwimmhalle met in zicht gelaten ijzeren dakconstructie, Wenen, 
1841-1842.251  

het blad, Ludwig Förster, kende hij goed en samen ontwierpen ze in 1840-1842 het Palais 
Pereira te Wenen.252 Samen met Förster ontwierp hij ook de Winterschwimmhalle bij het Weense 
Dianabad (1841-42), het eerste overdekte zwembad op het Europese continent, und eine Länge 
von 53 Meter und Breite von 20 Meter aufwies, eine ungemein ästhetisch anmutende, unverkleidete 
Eisenkonstruktion, wie sie auch bei Bahnhofshallen zu finden war (afb. 20).253 Etzels belangrijkste 
activiteit bleef echter de aanleg van spoorwegen, inclusief de bouw van de noodzakelijke 
stations en waar nodig hotels en andere gebouwen.254  Na de aanleg van de spoorlijn Wenen - 
Vöslau, een klein bronnenkuuroord in de bergen twintig kilometer ten zuiden van Wenen, werd 
het dorp, dat nu gemakkelijk bereikbaar was geworden, een favoriete plek voor Weners om te 
recreëren en in opdracht van de landeigenaar, graaf Von Fries, ontwierp Etzel er daarom een 
kleine Häuserkolonie wo sich Wiener Familien für den Sommeraufenthalt einkaufen können.255  
Eén van die huizen gebruikte Etzel als voorbeeld bij zijn artikel (afb. 21). Het huis, een 
vakantiewoning in een Oostenrijks/ Zwitsers-achtige chaletstijl, maakte grote indruk.256  
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Etzels artikel Over de inrigting en het karakter van landhuizen bood heldere uitgangspunten ten 
aanzien van de architectuuropgave bij de bouw van huizen buiten de stad in de natuur én van de 
architectuur in het algemeen, zonder daarbij terug te grijpen op de bekende classicistische 
modellen. Richting J.D. Zocher jr. was dit interessant, want daarmee werden zijn 
neoclassicistische, witgepleisterde villa’s met colonnade, in ieder geval in het licht van Etzels 
artikel niet als de oplossing voor dit type woning gezien. In plaats van aan te haken bij de 
klassieke traditie, koos Etzel voor een compleet andere benadering die hij in het eerste deel van 
zijn artikel theoretisch onderbouwde. In zijn algemene inleiding schetste Etzel een vernietigend 
beeld van de academische bouwkunst en haar opleiding en juist deze kritiek sloot als een 
handschoen om de ambities en wensen van de nieuwe Maatschappij. In Etzels artikel werd 
duidelijk het credo van de Maatschappij zichtbaar, waarmee dus ook begrijpelijk werd waarom 
Etzels vertaalde stuk als eerste grote artikel in het eerste nummer was gekozen. Het artikel 
positioneerde de Maatschappij, de Bouwkundige Bijdragen en de architecten die er deel van uit 
maken. 
 
In Etzels artikel lag de focus op de vrijstaande woningen op het platteland en in of bij de natuur. 
Deze woningen dienden anders behandeld te worden dan woningen in de stad juist omdat ze in 
een andere, want een landelijke en natuurlijke omgeving stonden. Voor een ‘huis’ was het 
essentieel dat er sprake was van een gemakkelijke en doelmatige inrigting, zoo wel als hechtheid, 
wezenlijke vereischten van een gebouw moeten zijn. Het eerste begrippenpaar 
doelmatig/gemakkelijk ging vooral in op plattegrond, dus de distributie van de vertrekken en 
gemakkelijk had te maken met comfort en gemak van wonen. Etzel wenste dus woningen op een 
praktische, efficiënte plattegrond die het comfort diende en dus niet een noodzakelijkerwijs 
symmetrisch opgezette plattegrond. Hechtheid stond voor de bouwkundige, dus de technische 
kant van het bouwen: een gebouw moest doelmatig en degelijk gebouwd zijn. In het 
oorspronkelijke Duitstalige artikel werden daarvoor de begrippen Bequemlichkeit en Festigkeit 
gehanteerd. Vervolgens constateerde Etzel dat een gebouw meer was dan alleen doelmatig en 
hecht. Het ging er ook om welke indruk een gebouw maakte op de beschouwer en sommige 
uiterlijke vormen maakten een bevredigender indruk dan andere. Etzel leidde daar uit af dat er 
dus een derde element moest zijn dat een rol speelde bij een gebouw, en dit was schoonheid. En 
die schoonheid ontstond bij en werd ervaren door de individuele beschouwer. Zo waren er drie  
hoofddeugden, Kardinaltugenden in het Duitse artikel, die juist in de theorievorming én bij de 
opleiding tot architect steeds als drie verschillende en los van elkaar staande entiteiten 
behandeld werden en dus ook  in aparte hoofdstukken figureerden in de leerboeken. Etzel 
constateerde dat men blijkbaar niet de idee had ontwikkeld dat deze drie fundamentele 
elementen, doelmatigheid/gemak, hechtheid en schoonheid, vooral in samenhang met elkaar 
behandeld moesten worden; Men zag wel is waar in, dat het gemak bij onderscheidene gebouwen 
door verschillende inrichtingen moest verkregen worden, dat hechtheid hier meer en daar minder 
werd vereischt; maar niemand kwam echter op het denkbeeld, dat ook een schoone vorm, 
betrekkelijk, of liever onwillekeurig een uitwerking der beide eerst genoemde eigenschappen kon 
zijn, want hoe zoude men ooit een zoo bevallig geheimzinnig luidend systema, als dat der 
bouwkundige drieëenheid, kunnen opofferen.257  
 
Ten aanzien van de werken van de Ouden werd er niet, met grondige historische kennis  
uitgezocht wat de geest  was van de schoonheid van de oude bouwwerken, maar bleef men 
letterlijk aan het oppervlak en bezag de schoonheid daarmee als een geheel uitwendigen zaak. 
Dus van ornamenten en uiterlijke vormen en juist deze uiterlijke vormen kon men niet meer 
overnemen en toepassen, aangezien de proportieleer van die Ouden (Vitruvius en de afleidingen 
daarvan) niet geschikt en niet ontworpen was voor toepassing bij de nieuwe negentiende-
eeuwse bouwopdrachten als stations, kantoren, beurzen, ziekenhuizen enzovoorts. Men paste 
alleen de uiterlijke vorm, de ornamenten, de zuilen, de pilasters, de balustrades enz. toe, 
waarmee de klassieke bouwkunst werd teruggebracht tot louter architecturale ornamentiek 
zonder echte relatie met het bouwwerk zelf. Hier sprak natuurlijk ook de ingenieur die heel 
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concreet had moeten werken aan stations en andere nieuwe en moderne gebouwen, gebouwen 
zonder voorbeelden en modellen. Naast deze meer technische en stedelijke bouwwerken zag 
Etzel dat men van eene landelijke of huishoudelijke bouwkunst in het geheel niets (…) wist. Bezat 
een vermogend mensch een landgoed en een woonhuis daarbij, zo zorgde hij in dien tijd der 
hervorming voor tenminste een half dozijn kolommen welke een portiek met fronton daarstelden, 
of wanneer dit de middelen niet toelieten, althans voor eene versiering, waarbij halve en driekwarts 
kolommen, pilasters, banden, lijstwerken, urnen, balustraden, enz., nagebootst werden; welke 
versiering van het dikwijls houten gebouw met ieder voorjaar  geheel of gedeeltelijk afviel, en 
weder werd aangebragt.258 Etzel had gezien dat de omliggende landelijke en eenvoudige 
boerenwoningen gelukkig grootendeels van de verfraaijing verschoond waren gebleven; deze 
simpele bouwwerken waren het domweg niet waard om een bijzondere architectonische 
behandeling te krijgen; Men meende slechts te moeten zorgen dat het beschaafde oog niet te veel 
door ruwe boersche vormen werd gekwetst. Men maakte dus, in plaats van het uitstek der 
daksparren, eene net bewerkte lijst, welke van tijd tot tijd verging en vernieuwd moest worden. In 
plaats van het eenvoudige puntdak, hield men eene mansarde met dakvensters voor bevalliger en 
doelmatiger; men maakte hier en daar boven eene deur nog een kroonlijstje, en ging op deze wijze 
voort, tot het landelijke karakter met wortel en tak was uitgeroeid.’259 Deze wansmaak kwam naar 
de mening van Etzel voort uit de academische opleidingen die het slaafs volgen van 
schoonheidsvoorschriften, in plaats van hun geest te laten werken, tot credo hadden verheven. 
Uit deze slaafse houding ontstond dan vervolgens dat dwaze streven naar een stelsel van 
bepaalde en naauwkeurig te beschrijven bouwkunstige schoonheid, hetwelk, indien het ooit te 
verkrijgen ware,  ten hoogste als een zeer bekrompen hulpmiddel voor onbeduidende talenten zou 
kunnen dienen. Beschouwen wij nu in tegenoverstelling, als het verhevenste voorbeeld, de kunstige 
werkzaamheid der scheppende natuur, dan vinden wij, dat de hooge schoonheid in hare 
voortbrengselen, niet door toevoeging van sommige regelmatig schoone vormen, of door het 
gebruik van sommige, met derzelver verschillende bedoelingen te weinig zamenhangende middelen 
wordt bereikt; maar in tegendeel door eene volkomen overeenstemming van den vorm met den 
strekking; door de keus der middelen, door welke het voorgestelde oogmerk niet alleen op de 
doelmatigste, maar ook op de eenvoudigste wijze wordt bereikt (…).260 Hier gaf Etzel als voorbeeld 
de eenvoudige schoonheid van wat hij de laagste levensvorm noemde, de slak, een voorbeeld 
van een kristal, en natuurlijk het voorbeeld van de hoogste levensvorm, de mens, en trok 
vervolgens deze schoonheidsideeën door naar de bouwkunst. In dit opzicht volgde Etzel de 
gebruikelijke klassieke analogieën en Vitruviaanse proportieleer ten aanzien van architectuur, 
natuur en mens,261  maar legde hij tegelijkertijd de nadruk op het feit dat de landelijke 
bouwkunst, het bouwen van de boeren, in eerlijkheid en constructie, dus in vorm en functie,  
schoonheid creëerde. Hoe dan ook een opvallend standpunt in 1842. 
 
De schoonheid van een gebouw was nooit toevallig, maar was het noodwendige resultaat van de  
goede onderlinge verhoudingen/de proporties en van de gemakkelijke inrigting en hechtheid. 
Voor Etzel was ook spaarzaamheid (= eenvoud) een essentieel onderdeel van schoonheid, 
waardoor iedere soort van gebouwen voor denzelfden hoogen graad van bouwkunstige schoonheid 
vatbaar is. Etzel koppelde hiermee schoonheid los van een hiërarchie in bouwtypen, zodat (…) 
iedere soort van gebouw een bijzonder eigendommelijk schoon behoort te hebben.262 Schoonheid 
was dus aanwezig bij ieder gebouw, ongeacht het type, dat goed ontworpen was. Zo kregen 
openbare gebouwen vooral schoonheid door nadruk op hechtheid en doelmatigheid. 
Spaarzaamheid was hierbij het minst relevant, aangezien de maatschappij als een ónsterflijk rijk 
persoon beschouwd kon worden. Het burgerlijke woonhuis daarentegen moest vooral 
gemakkelijk van inrichting zijn en de spaarzaamheid benadrukken, meer innerlijke dan uiterlijke 
pracht.  Voor het landhuis, dus het woonhuis op het land, golden dezelfde afwegingen als voor de 
burgerlijke woning. Tegelijkertijd moest dit landhuis door een ongedwongen, vrolijk uiterlijk, 
voornamelijk op ons gemoed werken. In lieflijke streken kon een gevarieerde bouw toegepast 
worden, dus schilderachtige romantiek. In het algemeen gold, vanuit Etzels optiek, voor 
landelijke woningen: 
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1. situering van de woning stond voorop, die moest gezond en goed zijn. Symmetrie mocht 
daarin nooit bepalend zijn; 

2. een doelmatige inrichting, dus een praktische en comfortabele plattegrond; symmetrie 
waar mogelijk, maar was geen doel op zichzelf. Een ongedwongen, dus niet-
symmetrische, plaatsing van de gebouwen was schilderachtig (malerische Schönheit).  De 
functie van de gebouwen moest zichtbaar zijn in de vorm; 

3. doelmatige, zuivere zamenstelling der afzonderlijke delen van een gebouw. Dit was immers 
een onderdeel van schoonheid. Spaarzaamheid ook bij het toepassen van  
bouwmateriaal, dus dit moet uit de buurt komen. Iedere bouwstof is onder sommige 
omstandigheden doelmatig, en kan en mag derhalve gebezigd worden.263 

 
De uitgangspunten van Etzels bouwprogramma waren zo principieel in zijn algemene 
uitgangspunten, maar vooral pragmatisch in de uitvoering en boden daarmee een gevarieerd 
palet aan mogelijkheden. Symmetrie was bij Etzel niet taboe, maar was ook niet meer dan één 
van de beschikbare mogelijkheden. Interessant was ook zijn nadruk op het toepassen van lokaal 
bouwmateriaal bij landelijke bouw, waarmee Etzel letterlijk aansloot bij Ruskins pleidooi in The 
Poetry of Architecture voor het gebruik van lokale materialen bij de landelijke cottages zoals de 
ruige mountain cottage uit Westmoreland om het lokale karakter te onderstrepen én om de 
kosten te drukken. 
 
De landelijke woning voor de gewone boer of plattelandsbewoner had dus een directe relatie 
met en afhankelijkheid van zijn omgeving. Die bepaalden opzet en vorm en stijl en daar ontstond  
dan als vanzelf schoonheid uit, constateerden zowel Ruskin als Etzel. Die schoonheid bij 
gebouwen op het land werd dus bereikt door eenvoud, door goed materiaalgebruik zonder 
versieringen, anders dan de traditionele, eenvoudige, sierende elementen in de vorm van 
eenvoudig bewerkt houtwerk of eenvoudige lijnen en patronen in verf door een lokale 
ambachtsman. Een spreuk of een vers boven de deur voegde dan ook nog wat extra’s toe, maar 
de mooiste versiering, aldus Etzler, waren de natuurlijke sierelementen als een wijnrank, 
bloemen enz. Een versieringspatroon dat overigens ook letterlijk door William Morris en de Arts 
and Crafts architecten zou worden toegepast. Inclusief de spreuken boven deur en haard.  
 
Na de aanleg van de nieuwe spoorlijn Wenen-Vöslau startten onmiddellijk nieuwe 
bouwactiviteiten in het dorp; hier ontstond nu echter de vraag, of en in hoeverre het karakter van 
een eigenlijk landhuis kon strooken met de woning van eenen stedeling op het land, en nog wel in 
de nabijheid der stad. Richtsnoer hierbij was de vormgeving van het zorgeloze zomerse 
landleven als de tegenstelling van de druk van de stad. Frisse lucht, eenvoudige en goede 
maaltijden, ontspanning en leven in overeenstemming zijn met het echte landleven. Belangrijk 
voor stedelingen waren dan ruime en doelmatig ingerichte woningen. Om dit te bereiken 
konden de landhuizen uit twee bronnen putten:  

 voor het comfort en gemak zouden de beste stadshuizen tot voorbeeld dienen; 
 voor bouwen en bouwstoffen, vorm, afwerkingen en detaillering zouden de beste 

landhuizen tot voorbeeld dienen.264 
 
Dit was een oplossing die Etzel letterlijk the best of both worlds bood. De appartementen in 
Vöslau boden dat. Ze waren ruim opgezet en konden door twee, drie of vier families tegelijk 
bewoond worden, doordat het huis per verdieping spiegelbeeldig was verdeeld in aparte 
eenheden, die overigens ook samengevoegd konden worden. In de keukens stond een 
braadkagchel, men kon dus zelfstandig koken en was niet afhankelijk van het keukengebruik bij 
een ander of van een restaurant. De fundamenten werden gemaakt van breuksteen dat ter 
plekke gevonden werd. De buitenzijde werd zo min mogelijk bepleisterd in verband met regen 
en het onderhoud en er liep een band van rood baksteen waarop de balken van de verdieping 
rustten, zoals dat in deze streek gebruikelijk was. De verdieping onder de kap werd met planken 
betimmerd. De diepe overstekken zorgden voor de bescherming tegen inwatering en hielden 
regen- en sneeuwwater ver van de muren. De algemene indruk van dit Landhaus, was dat van 
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een eenvoudig, landelijk boerenchâlet. Etzels landhuis te Vöslau werd één van zijn bekendste 
scheppingen onder de naam das Schweizerische Chalet.265 
 

  

Afb. 21: K. Etzel, Landhaus in Vöslau, opstanden en plattegronden (1842)  

De symmetrie in het landhuis en zijn omvang vormde voor de negentiende-eeuwse beschouwer 
dus geen beletsel om tot een landelijke interpretatie van het gebouw te komen. Vorm en 
materiaal bepaalden hier beeld en interpretatie. Uit alles werd duidelijk dat het Etzel er om te 
doen was aan te sluiten bij de natuur, bij de landelijke bouwkunst en bij de traditie van bouwen 
op specifieke deze plek. Zonder een imitatiechalet te ontwerpen werd duidelijk uit het beeld van 
het landhuis, dat dit aansloot bij de lokale, landelijke bouwtraditie en daarmee een nieuwe 
functie, een complex van vakantieappartementen voor de middenklasse, gestalte gaf. In zijn 
artikel dekte Etzel dit theoretisch af.  
 
Voor de Nederlandse situatie, waarvoor het vertaalde artikel natuurlijk bedoeld was, was het 
artikel van Etzler van belang in de discussie over karakter en waarheid en dus vooral over vorm 
en stijl. Dit gold ook voor zijn scherpe veroordeling van de bestaande architectenopleiding, een 
veroordeling die ongetwijfeld nauw samenhing met zijn ervaringen als spoorwegingenieur en 
architect, waar hij voortdurend geconfronteerd werd met nieuwe opgaven waarvoor de oude 
modellen niet meer werkten. De plaatsing gaf aan dat men ook in Nederland zoekende was naar 
nieuwe oplossingen voor nieuwe opgaven en zich niet meer kon en wilde verschuilen achter als 
versleten ervaren concepten, zoals ook bleek bij de discussies rond J.D. Zochers 
neoclassicistische Amsterdamse koopmansbeurs (bouw: 1841-1845). Het artikel van Etzel paste 
dan ook in de discussie rondom de vraag of de classicistische vormenleer geschikt was voor de 
moderne bouwkunst.266 Etzel beantwoordde die vraag in zijn artikel ontkennend.   
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De publicatie van Etzels artikel liet eveneens zien dat de Nederlandse architecten de 
ontwikkelingen in de Duitstalige landen op de voet volgden én dat ze die blijkbaar 
belangwekkend vonden. Dit laatste bleek ook uit de publicatie van een artikelenreeks tussen 
1843 en 1851 van een bewerkte vertaling van Franz Kuglers kunsthistorische handboek met de 
titel Overzicht van de geschiedenis en de ontwikkeling der bouwkunst bij de verschillende volken 
der aarde en dit was meteen het eerste complete overzicht van de geschiedenis van de 
bouwkunst dat gepubliceerd werd in Nederland.267 En ook deze publicatie volgde al snel op de 
uitgave in 1842 van Kuglers Handbuch der Kunstgeschichte, dat geldt als het eerste 
kunsthistorische handboek.268 Ook hier dus een snelle overname van recent Duits theoretisch 
werk waarin ten aanzien van de architectuurontwikkeling een analyse geboden werd van de 
manier hoe de verschillende bouwstijlen op de wereld zich vanuit verschillende 
omstandigheden, als klimaat, gewoontes en specifieke situaties, verschillend hadden 
ontwikkeld.269  

2.1.2  Een landelijk woonhuis voor een notabele te Ginneken  

In de tweede jaargang van de Bouwkundige Bijdragen (1844) beschreef de jonge architect E.S. 
Heynincx (1813-1849) een bouwkundig experiment rondom voorbelasting bij het maken van 
een fundering in zompige grond in een artikel getiteld Het bouwen van een landelijk woonhuis 
zonder grondmuren of zogenaamde fonderingsmuren.270 Zijn casus bestond uit een door hem zelf 
ontworpen landelijk woonhuis gelegen aan de rivier de Mark te Ginneken (afb. 22, 23).  Heynincx 
was uit Breda afkomstig en werkte na zijn studie op het bureau van Félix Duban te Parijs. Duban 
had samen met de architect Henri Labrouste in 1829 tegen het heersende Beaux Arts classicisme 
als de enige juiste ontwerpstijl geageerd door onder meer voorbeelden uit de romaanse en 
gotische bouwkunst bij het onderwijs te betrekken. Duban en Labrouste kozen geen specifieke 
historische stijl, maar hadden een eclectische benadering en namen vrijmoedig wat ze konden 
gebruiken; ze richtten zich vooral op de eisen die de moderne tijd aan het bouwwerk stelde, de 
nieuwe functies voor gebouwen, nieuwe bouwmaterialen, nieuwe constructiemogelijkheden.271 
Na een studiereis van vier jaren, 1835-1839, door Italië, Frankrijk, België en Duitsland vertrok 
Heynincx naar Amsterdam, waar hij mede-oprichter en bestuurslid werd van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst samen met onder meer de architecten Isaac Warnsinck en 
Marinus Tétar van Elven.272 Hij was vanaf het verschijnen van de Bouwkundige Bijdragen ook lid 
van de redactieraad.273  
 
Van dit landelijke woonhuis, op de bouwtekening het huis Mariëndal te Ginneken genoemd, werd 
dus in de eerste plaats de vernieuwende wijze van funderen besproken, met specifieke nadruk 
op de belangrijke rol van een goed opgeleide architect tegenover de ontwerpende aannemer en 
timmerman.274 Heynincx had een manier gevonden om door middel van voorbelasting met zand 
en stenen van de ondergrond de opgaande dragende muren lichter en zonder kostbare 
fundering te kunnen opzetten. Dit leverde in dit geval een grote kostenbesparing op van fl. 420: 
de funderingskosten waren nu namelijk fl. 80 in plaats van fl. 500. Het was een concreet en 
praktisch voorbeeld van wat Petra Brouwer in De wetten van de bouwkunst de rol van de 
mechanica als nieuwe grondslag voor de burgerlijke bouwkunst noemde.275 
 
Dat Heynincx voor de benaming landelijk woonhuis koos, en niet buitenhuis of buiten leek  
samen te hangen met het feit dat de opdrachtgever, C.W. Oomen, het huis permanent ging 
bewonen. Oomen, gemeentesecretaris en gemeenteontvanger der belastingen te Ginneken en 
Bavel, was weliswaar een notabele in de gemeente, maar kon van zijn salaris geen landhuis, ook 
geen klein, betalen en onderhouden. Zijn vermogen bestond uit de erfenis van zijn vader, een 
welgestelde koopman/lakenwinkelier te Amsterdam, die in 1830 naar Brabant was 
teruggekeerd.276 Daar had de vader het kleine, achttiende-eeuwse landhuis Valkrust te Ginneken 
gekocht om permanent te wonen. In 1843 trouwde Oomen en wilde op een deel van het 
landgoed van zijn vader aan de rivier de Mark een eigen huis bouwen, waarvoor hij de jonge 
architect E.S. Heynincx vroeg een ontwerp te maken.277 Dit vrijstaande landelijke woonhuis in 
Ginneken, was dus bestemd voor permanente bewoning voor een typische representant van de 
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‘betere’ of gegoede middenklasse. Een provinciale notabele, maar geen onderdeel van de 
financieel-maatschappelijke elite zoals de schatrijke Borski’s en de Van Lenneps. Mariëndal was 
het eerste Nederlandse vrijstaande landelijke woonhuis dat beschreven en gepubliceerd werd 
met plattegronden, doorsnede en opstand in de nog jonge Bouwkundige Bijdragen en was 
ontworpen voor een perceel in een natuurlijke, niet-stedelijke context. Dit woonhuis stond in de 
typologische en stilistische traditie van kleine, neoclassicistische, negentiende-eeuwse 
buitenhuizen à la Zocher jr. (afb. 27a-c) met de heldere symmetrie en duidelijke axiale lijnen in 
de plattegrond, maar had stilistisch een meer ‘moderne’ aanblik door de invloeden van Schinkels 
Rundbogenstil met het romaans aandoende middendeel. De schilderachtigheid werd versterkt 
door de als middeleeuwse kasteeltoren uitgebouwde verdieping, met daarin slaapkamer en 
kabinet, waarboven een zolder. In de presentatietekening werd het pittoreske extra benadrukt 
door de weelderige bomengroepen aan beide zijden: er ontstond zo het beeld van een 
romantische, aan de rivier en in de natuur gelegen kasteelwoning.   
 
Het was naar aanleiding van dit soort geromantiseerde presentatietekeningen dat in het 
Nederlandsch Bouwkunstig Magazijn, dat zelf weer een bewerking was van J.C. Loudons The 
Architectural Magazine, een artikel was verschenen getiteld Over zekere bedrieglijke middelen, 
door sommige ontwerpers van Bouwkunstige Teekeningen voor Landhuizen in het werk gesteld, 
waarin juist de manier van tekenen werd gehekeld waarmee landhuizen in een landschappelijke 
setting werden afgebeeld, waardoor het oog op de uitwerking van het geheel en niet op die van het 
gebouw gevestigd wordt.278  
 
Heynincx koos niet voor de benaming villa, wat goed had gekund als hij in Duitsland of Engeland 
had gewerkt. Daar werd het begrip villa al jaren gebruikt voor vrijstaande woningen bestemd 
voor dezelfde maatschappelijke doelgroep als Oomen. In Nederland niet. Hoewel de primaire 
opzet van het artikel dus was om mede-architecten deelgenoot te maken van de nieuwe 
belastingsmethodiek, werd ook de woning zelf door Heynincx beschreven. Dit maakte juist dit 
landelijke woonhuis in Ginneken van belang. Op de begane grond was het achthoekige vertrek 
met grote erker natuurlijk het belangrijkste door grootte, vorm en positie. Dit was de salon of 
ontvangstkamer. Het vertrek werd verwarmd door een calorifère, een gesloten kachel, die in het 
midden der kamer geplaatst werd. In Heynincx’ beschrijving werd hier verder niet op ingegaan, 
maar het lijkt onlogisch, want een kachel in het midden van een kamer kwam nooit voor. In dit 
centrale vertrek waren symmetrisch links en rechts van de ingang, twee halfronde nissen 
zichtbaar waarin, gezien de vorm, kolommenkachels geplaatst konden worden.  De schoorstenen 
daar bedienden ook de kachels in de beide zijkamers, waar per kamer eveneens een halfronde 
kachelnis was te vinden. De keuken lag aan de voorzijde naast de ingang. Dit was niet 
gebruikelijk, maar kon nauwelijks anders door het ontbreken van een souterrain en de ligging 
van het huis aan de rivier. De keuken moest natuurlijk niet aan de rivierzijde geplaatst worden 
vanwege het fraaie uitzicht daar, dat immers voor woonvertrekken en dus de bewoners bestemd 
was. Niet voor de bediende. De plaatsing van de keuken aan de voorzijde was dus een 
pragmatische beslissing. Het was hier de logische  oplossing voor het probleem van de positie 
voor de keuken op de begane grond. Er was immers geen souterrain. De keuken had een klein 
venster aan de voorzijde om niet op te vallen. De keuken, vestibule en trap vormden samen een 
buffer aan de straatzijde, een pragmatische oplossing die privé (wonen) en publiek (straat) goed 
scheidde, zoals later in Engeland met het zogenaamde north corridor plan bij de kleine 
landhuizen ook werd toegepast. De keuken had natuurlijk een schouw en een rookafvoer voor 
het grote fornuis met vier kookplekken. Ze werd verlicht door een groot venster in de zijgevel, 
niet in de voorgevel, want dat zou te opvallend zijn.  Hier werd door Heynincx eenzelfde 
oplossing toegepast als eerder het geval was bij het landhuis Lindenheuvel te Overveen uit 1840 
(afb. 28). Ook bij dit landhuis had de plaatsing van de keuken te maken met uitzicht, zij het 
omgekeerd, aangezien de keuken naast de opgaande en beboste duinhelling zonder uitzicht 
werd gepositioneerd.  
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Afb. 22: E.S. Heynincx, een landelijke woning te Ginneken (1842/43); romantische presentatietekening van de 
woning vanaf de rivierzijde.  

 

De landelijke woning te Ginneken had drie ruime woonvertrekken: een salon op de prominente 
plaats in het midden met een grote erker, een eetkamer aan de ene en een niet te definiëren 
vertrek aan de andere kant, een T-vormige vestibule met rechts de keuken en links het 
trappenhuis naar de verdieping. De twee vertrekken die de salon flankeerden vormden de lage 
vleugels van het huis. In de torenachtige verdieping lag een combinatie van slaapkamer met 
daarachter als apart vertrek een kamer in de erker met zicht op de rivier. Tegenover de trap een 
kamer of een kabinet. Er was geen aparte badkamer en dat was gebruikelijk.  
 

      
 
Afb. 23: E.S. Heynincx, een landelijke woning te Ginneken, b: plattegronden verdieping (boven), doorsnede 
(midden), begane grond (onder) (1842/43) 

 
Deze landelijke woning in Bouwkundige Bijdragen uit 1843 en haar type bewoner, boden een 
vroeg voorbeeld van het nieuwe type vrijstaande woning dat tegen het einde van de negentiende 
eeuw zou gaan domineren: de middenklasse villa zonder souterrain. Een klein, neoclassicistisch 
huis  voor een beschaafde, goed opgeleide, bemiddelde burger. In dit geval een hogere 
ambtenaar, een notabele in zijn gemeente, met een salaris en een eigen vermogen en dus genoeg 
geld om een vrijstaande woning op een aantrekkelijke plek te laten bouwen. Een man ook met 
voldoende inkomsten om de daarbij behorende levensstijl te kunnen voeren. Dit was in hoge 
mate het Nederlandse equivalent van de Engelse gentleman.  
 
De vrijstaande woning bestond uit minimaal drie woonvertrekken op de begane grond, 
waaronder een salon en een eetkamer, en een eenvoudig ingedeelde slaapverdieping. Het 
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landelijke woonhuis voor Oomen richtte zich voor wat de stijl betrof nog geheel op de in de jaren 
veertig dominante neoclassicistische mode met de symmetrische opzet in drieën en een 
geprononceerd middendeel, die in de plattegrond herhaald werd. Het Schinkelachtige idioom en 
de wat romantische beelding met toren en detaillering duidden hier op een meer moderne 
stilistische aanpak. Later werd op de lage vleugels nog een kamer gezet, waarmee het 
oorspronkelijke romantische beeld verdwenen was. 

 

2.2 Twee landhuizen voor de gebroeders Borski in de Bouwkundige Bijdragen  
 
Rond 1850 werden de twee nieuwe landhuizen voor de broers Borski besproken in de 
Bouwkundige Bijdragen. In de jaargang 1849 werd een uitvoerige bespreking van Het landhuis 
Lindenheuvel te Overveen onder Haarlem geplaatst (afb. 28-31). Het landhuis was ontworpen in 
1840 door de Amsterdamse architect Isaäc Warnsinck (1811-1857).279 In de jaargang 1852  
werd Het landhuis Hartenlust te Bloemendaal, in 1846 ontworpen door M.G. Tétar van Elven 
(1803-1883), met een toelichting van de architect gepubliceerd (afb. 32-37).280  
 
De beide broers stamden uit de zeer welgestelde Amsterdamse familie Borski. Lindenheuvel (nu: 
Overbeek geheten en een rijksmonument) werd gebouwd voor David Borski die er vanaf 1841 
de zomers doorbracht; het landhuis Hartenlust voor diens jongste broer Jan in 1847. Willem II 
Borski jr., de derde broer, bewoonde dan het bestaande familiebuiten Elswout.281 Alle broers 
brachten, net als een groot deel van hun familie en andere leden van de Amsterdamse elite, de 
zomers door in Bloemendaal en Overveen. Tijdens hun jeugd woonden ze in de zomermaanden 
op de buitenplaats Elswout, sinds 1805 het buitenhuis van hun vader, de bankier en 
effectenhandelaar Willem Borski, en na diens dood in 1814 van hun moeder, de weduwe 
Johanna Borski - Van der Velde.282 De weduwe Borski nam de functie van haar overleden man 
over en leidde tot 1844 succesvol het handels- en effectenhuis Borski in Amsterdam. Vanaf 1841 
verbleef David Borski, de oudste zoon, op zijn eigen buiten Lindenheuvel, terwijl Jan Borski, de 
jongste zoon, op de buitenplaats Duinvliet tegenover Elswout zijn zomers sleet.283  De familie 
Borski was één van de rijkste, zo niet de rijkste familie van Nederland, met onder meer een bezit 
van enkele duizenden hectares grond in de gemeente Bloemendaal. Ze was ook eigenaar van één 
van de belangrijkste handels- en effectenbanken van Amsterdam en dus van Nederland.284  Het 
grootgrondbezit van de Borski’s in Bloemendaal begon met de aankoop in 1805 van het 
landgoed Elswout inclusief het buitenhuis door Willem Borski Sr. voor 65.000 guldens. Hij 
vergrootte het landgoed vervolgens fors door aangrenzende landgoederen en terreinen die 
beschikbaar kwamen aan te kopen. Toen Willem Borski Sr. in 1814 stierf, breidde zijn weduwe 
in de loop der jaren het bezit steeds verder uit; dit gold ook voor haar zoon Willem Borski II.285 
Lindenheuvel maakte onderdeel uit van dit enorme Bloemendaals-Overveense complex van 
landgoederen en woeste gronden. Buitenplaats Hartenlust, groot 34 hectare, en oorspronkelijk 
het bezit van zijn zwager Cornelis van der Vliet, werd door Jan Borski in 1847 via een veiling 
aangekocht voor 47.400 guldens.286 
 
Landhuis Lindenheuvel werd in 1840 ontworpen en in 1841 betrokken door David Borski en 
zijn vrouw Olga Borski-Sillem. Het ontwerp was dus op het moment van publicatie in 
Bouwkundige Bijdragen ruim acht jaar oud. De reden van de late publicatie was onduidelijk en 
werd in de bijgaande beschrijving van Warnsinck niet gegeven. Een late publicatie bleek 
overigens een vrij gebruikelijk fenomeen, zoals te zien in de verschillende jaargangen van de 
Bouwkundige Bijdragen. Veel voorbeelden werden enkele jaren na de bouw gepresenteerd in het 
tijdschrift. In ieder geval toonde plaatsing aan dat hier sprake was van een voorbeeld van breder 
belang. Het ging hier toch om een bijzondere bouwopdracht voor een bijzondere opdrachtgever. 
  
Warnsinck had in Amsterdam een architectenbureau, was mede-oprichter en vanaf het begin 
secretaris van de in 1842 opgerichte Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, tot zijn 
overlijden lid van de raad van bestuur van de Amsterdamse Koninklijke Akademie van 
Beeldende Kunsten, wethouder van Publieke Werken in Amsterdam en een pleitbezorger van de 
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rondbogenstil van Heinrich Hübsch,287 waarnaar het ingangsportaal van Lindenheuvel met de 
drie rondbogen ook verwees. Hij was een bereisd architect en had verscheidene bezoeken aan 
Engeland gebracht en verbleef langere tijd in Duitsland, Italië en Frankrijk.288  
 
De presentatietekeningen van de villa werden door A.N. Godefroy gemaakt, die later, van 1845 
tot 1850, op het bureau van Warnsinck zou gaan werken.289 Godefroy, ook lid van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was befaamd om zijn architectuurtekeningen.290 
Dat bleek in dit geval ook wel uit de manier van presenteren van het landhuis. Godefroy gaf 
Lindenheuvel in de centrale tekening met een perspectief van beneden naar boven weer en niet 
orthogonaal. Het landhuis, dat daadwerkelijk op een duin lag, kreeg hierdoor een extra 
dramatische expressie. Van Godefroys tekentalent maakte ook J.D. Zocher jr. gebruik, toen die 
hem in 1842 vroeg om de perspectivische presentatietekeningen te maken van zijn ontwerp 
voor de nieuwe Amsterdamse koopmansbeurs (afb. 24).291  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Afb. 24: A.N. Godefroy, presentatietekening interieur Koopmansbeurs te Amsterdam van J.D. Zocher jr. (1843) 

Lindenheuvel was in alle opzichten een klassiek landhuis in de traditie van de Hollandse 
achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse neoclassicistische landhuizen. Het paste in ook 
goed in de neoclassicistische opvattingen van J.D. Zocher jr., een man die waarschijnlijk de meest 
succesvolle architect én landschapsarchitect uit de eerste helft van de negentiende eeuw was. 
Zijn ontwerp- en presentatietekeningen voor witgepleisterde, symmetrische neoclassicistische 
landhuizen die direct openen op de tuin, evenals zijn italianiserende villa’s in een parkachtige 
setting waren exemplarisch. Dit gold ook voor zijn kleine buitenhuizen op de geslechte en 
heringerichte bolwerken van Haarlem en het door hem in 1825 verbouwde landhuis 
Sparrenheuvel in Bloemendaal.292 Daarbij was hij de architect van grote neoclassicistische 
publieke gebouwen als de nieuwe koopmansbeurs in Amsterdam (1838-1845) en het grote 
provinciaal psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal (1845-1848).293 
 
Landhuizen en buitenhuizen in een neoclassicistisch idioom hoefden geen souterrain te hebben 
en konden dus direct openen op maaiveldniveau. Wit gepleisterd of in ongepleisterde baksteen 
waren ze in heel Nederland terug te vinden: het was mode (afb. 25, 26). Zochers 
neoclassicistische landhuizen, kleine buitenhuizen, maar ook stadswoonhuizen in Utrecht en 
begraafplaatsen werden overal in Nederland gebouwd, maar Zocher was natuurlijk niet de 
enige.294 Deze bouwkundige en stilistische traditie was ook niet aan een land of een streek, maar 
aan een maatschappelijke klasse gebonden: beschaafde en geletterde mensen van stand  met 
voldoende geld. Dit type woning voldeed hiermee aan John Ruskins definitie van een gentleman’s 
villa uit diens artikelenreeks The poetry of Architecture uit 1837/1838; een stijl voor een woning 
die per definitie niet refereerde aan een specifieke geografische plek, zoals bij eenvoudige 
landelijke bouwkunst het geval was.295 De gentleman’s villa, die neoclassicistisch van opzet was, 
stond in klassieke traditie van de villa.  Zijn bewoner was de geletterde en beschaafde heer met 
smaak en geld, kennis van de klassieken, die met zijn woning refererde aan deze klassieke 
traditie. De classicistische en neoclassicistische villa stond dus niet voor een specifieke locatie, 
maar voor een specifieke maatschappelijke klasse.  
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Afb. 25: Philips Vingboons, buitenhuis Gansenhoef te Maarssen ( ca. 1655); Hollands classicistisch buitenhuis 
zonder souterrain 

         
 
Afb. 26: Philips Vingboons, Voorzijde en plattegrond buitenhuis Driemond aan het Gein (1642); Hollands 
classicistisch buitenhuis  op een souterrain; plattegrond van de hoofdverdieping met aan de achterzijde de 

uitgebouwde grote "saal". Uit de ‘Afbeeldsels der voornaamste Gebouwen uit alle die Philips Vingboons 
geordineert heeft’ (1648) 
 

Het landhuis Lindenheuvel opende, door het ontbreken van een souterrain, via hoge 
openslaande deuren met een terras op de tuin; zo ontstond er een directe relatie tussen de 
woonvertrekken en de tuin. Lindenheuvel combineerde aan die tuinzijde de gebruikelijke 
neoclassicistische landhuiselementen met typisch italianiserende aspecten als de pergola’s met 
slanke, vierkante pilaren aan weerszijde van de middenbouw. Dit gaf het landhuis, ondanks de 
strakke symmetrie, aan de tuinzijde een zekere speelsheid. De ingangszijde was, mede door de 
blinde muren van keuken en zijvertrek, van een geheel andere orde (afb. 28). De drie rondbogen 
voor de portiek vormden de ingang geflankeerd door twee vrijstaande lantaarns. Deze 
ingangspartij ging stilistisch terug op de Rundbogenstil. Aan deze zijde van het landhuis liep het 
duin omhoog, was er veel beplanting en dus geen uitzicht. Warnsinck, ongetwijfeld in nauw 
overleg met Borski, had aan deze ongebruikelijke zijde, aan de zijgevel, de ingang geplaatst. Deze 
afwijking van de gebruikelijke norm, waarin de ingang centraal lag in de façade en zichtbaar was 
vanaf de openbare weg, was een pragmatische keuze. De ligging, uitzicht en het licht waren 
belangrijker dan de mogelijke representatie en zo ontstond er ruimte om de woonvertrekken 
aan de zijde met het mooie uitzicht over de bleekvelden richting Haarlem te situeren.  
 
Dit was een pragmatische oplossing. De duinzijde had geen aantrekkelijk uitzicht, dus werd daar, 
naast de ingang, het dienstgedeelte gesitueerd: keuken met de dessertkamer. Er was geen aparte 
diensttrap. Keuken en dessertkamer lagen in de schaduw en bleven dus koel, wat ook een 
voordeel was. Leveranciers konden aan de zijkant via een bordesje de keuken bereiken. Deze 
oplossing bij Lindenheuvel, ook toegepast in het landelijk woonhuis te Ginneken, was praktisch 
en  noodzakelijk, omdat het landhuis geen souterrain had.  
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 a    b 
 

  c 
Afb. 27a: J.D. Zocher jr.: presentatietekening vooraanzicht van een klein, neoclassicistisch buitenhuis zonder 
souterrain  (ca. 1865). Uit: NAi Zocher Collectie;  
Afb. 27b: J.D. Zocher jr.: buiten Lindenheuvel met porticus maar zonder souterrain uit 1836. In 1880 door C. 
van Lennep gekocht, afgebroken en herbouwd aan de Peerlkampweg 
Afb. 27c: J.D. Zocher jr.: Studietekening van een park met neoclassicistische kleine buitenhuize, alle zonder 
souterrain (1852) 

 
De plattegrond van de begane grond werd gekenmerkt door een strak doorgevoerde symmetrie 
in drieën, zoals die ook uitwendig terugkwam in het verhoogde middendeel met twee lagere 
vleugels. Dit bepaalde de hoofdstructuur. De verhoogde ingangspartij met drie rondbogen en 
geflankeerd door de twee hoge blinde muren van de vleugels domineerde de voorgevel. De 
blinde gevel werd horizontaal geaccentueerd door een band op de plek van de verdieping. De 
verdieping was iets lager dan de begane grond en de tweede verdieping, met de lichtkoepel voor 
de hoofdtrap, was als een lage zolderverdieping opgezet met kleine attiekvensters. Deze opbouw 
gaf het huis een getrapte verticale beweging. Dat dit met opzet was gedaan, werd uit de 
bijgevoegde beschrijving van Warnsinck duidelijk: het landhuis stond aan de voet van een met 
bomen begroeid zandduin. Om die reden werd het landhuis ook verhoogd met de 
zolderverdieping in het midden: het huis had daarmee qua omvang en massa voldoende gewicht 
om aan bomen en duinen een tegenwicht te kunnen bieden en vormde door zijn gebroken 
opbouw, zonder schilderachtig te worden, een gevarieerd beeld tussen de bomen. Iets wat in de 
presentatietekening bewust benadrukt werd. Het middendeel stak als een Frans avant-corps 
central aan de voor- en achterzijde over de hele hoogte van het landhuis uit met een erker over 
twee verdiepingen aan de tuinzijde. Het was daarmee mogelijk naar drie kanten een mooi 
uitzicht te krijgen. De erker was precies de oplossing die Robert Kerr later in zijn The 
gentleman’s house (eerste editie 1864), de kennisbank voor architecten en opdrachtgevers 
waarin alle kennis rondom ontwerp en bouw van vrijstaande woningen rond 1860 bijeen was 
gebracht, bood om kamers extra aspect (zon en licht) en prospect (gevarieerd uitzicht) te 
geven.296   
 
Het landhuis was gepleisterd en vervolgens lichtgeel geverfd, waartegen de vensteromlijstingen 
in een grauwbruine kleur afstaken. Met deze kleuren sloot het landhuis aan bij de zandkleur van 
het duin, zoals Warnsinck aangaf. De beschrijving van Isaac Warnsinck was uitvoerig en op veel 
punten gedetailleerd. Dit gold ook voor de beschrijving van de technische zaken, die zelden 
expliciet beschreven werden in landhuisbeschrijvingen. Uit deze beschrijving bleek wel dat in dit 
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landhuis de modernste voorzieningen rond verwarming en watervoorziening toegepast werden, 
waardoor het comfort toenam. Dat de gebroeders Borski zeer goed op de hoogte waren van de 
nieuwste ontwikkelingen in Engeland sprak vanzelf, gezien hun Engelse opvoeding in de kringen 
van de bankiers Barings en Hope en hun uitgebreide handelscontacten in Londen.297  
 

 

Afb. 28: Is. Warnsinck, Landhuis Lindenheuvel, tuinzijde, tekening door A.N. Godefroy (1840) 

 
 salon 

 
 
 kabinet  

 
 
 
 
 
 
                       
 

                eetzaal                dienkamer         vestibule  keuken 

Afb. 29: Is. Warnsinck, Landhuis Lindenheuvel, plattegrond begane grond  

De plattegrond was, zoals gezegd, symmetrisch van opzet en refereerde daarmee direct aan de 
traditionele achttiende-eeuwse buitenhuizen door de axiale lijn van ingang - portaal - centrale 
vestibule/ontvangstruimte met halfronde trap – uitkomend op het hoofdvertrek: de salon. Op de 
vestibule openden de drie hoge toegangsdeuren in de portiek. Links naast de trap bevond zich 
een privaat en onder de trap aan de rechterzijde een tweede; waarschijnlijk één voor dames en 
één voor heren. De salon, als de representatieve ontvangstruimte, lag als in een achttiende-
eeuwse plattegrond, in een rechte lijn achter de vestibule, maar de lijn van ingang naar salon had 
een hoek, doordat in het midden van de vestibule de halfronde hoofdtrap was geplaatst. De salon 
met ruim uitgebouwde erker was prominent gesitueerd aan de voorzijde van het landhuis en 
bood via de drie openslaande glazen deuren direct toegang tot de tuin. In zowel de salon als in 
de flankerende eetzaal en het kabinet (werkkamer) waren grote marmeren schoorsteenmantels 
geplaatst met daarin een Franklinhaard. De Franklinhaard was vernoemd naar zijn uitvinder, 
Benjamin Franklin die de haard oorspronkelijk in 1742 construeerde. Hij had tot doel om een 
veiliger en betere verbranding en dus meer warmte en meer rendement te bieden in 
tegenstelling tot de dan nog gebruikelijke open haard die hout en kolen vrat tegen een gering 
warmterendement.298  De ijzeren inzethaard werd in de loop van de achttiende eeuw aanzienlijk 
verbeterd, waarbij het principe van warmteafgifte via een systeem van ijzeren luchtkanalen en 
aanzuiging van lucht werd geperfectioneerd. Belangrijk voordeel, vooral geliefd in Engeland, 
was de mogelijkheid toch nog een open vuur in de gietijzeren bak te hebben, aangezien vooral de 
Engelsen open vuur essentieel achtten uit het oogpunt van comfort en gevoel.299  

De invloed van de opdrachtgever was terug te vinden in de omvang van het landhuis en  aard en 
hoeveelheid van de vertrekken. Bij zijn beschrijving onderstreepte Warnsinck dat de gewenste 
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hoeveelheid slaapvertrekken, alwaar (…) op de bovenverdieping een zestal slaapkamers met 
eenige kabinetten dienden gevonden te worden, noodzakelijkerwijs leidde tot een grote omvang 
van het huis. Daarnaast had Borski bepaald dat de begane grond  slechts [mocht] bevatten een 
salon, eene eetkamer, een kabinet of werkkamer en eene dessertkamer (…). Door deze opdracht 
werden de vertrekken op de begane grond groter dan gebruikelijk én was er ruimte om de 
keuken op de begane grond, naast de ingang te plaatsen, terwijl die, aldus Warnsinck, in een 
gewoon geval in de kelder-verdieping zoude geplaatst zijn. Met kelderverdieping werd dan het 
souterrain bedoeld. In de keuken stond een fornuis en apart daarvan een ijzeren braadoven. Dit 
gaf aan dat er op grote schaal gekookt moest kunnen worden. Dit paste goed bij de levensstijl en 
positie van Borski. Er was onder de keuken een kelder met een ‘gewone’ kelder, een 
provisiekelder, een poetshok, een privaat en een overwelfde stenen brandstofbergplaats. Dit 
laatste in verband met brandveiligheid. In de praktijk van de Nederlandse landhuizen en villa’s 
was meestal weinig aandacht voor een optimale fysieke scheiding tussen de dienstvertrekken en 
de woonvertrekken en daarmee dus voor de scheiding van bewoners en bedienden als er geen 
souterrain was. In dit landhuis was de keuken rechts van de ingang geplaatst, maar de 
dessertkamer met een reeks van wandkasten voor serviezen lag links van de vestibule, zodat de 
bedienden alleen via de vestibule vanuit de keuken in de dessertkamer konden komen; een 
onhandige opzet. De dessertkamer had op de plattegrond vreemd genoeg geen toegang tot de 
eetzaal, zodat ook vanuit dit vertrek alles via de vestibule naar de eetzaal gebracht moest 
worden. De reden voor deze onlogische, maar in Nederland vaker voorkomende 
plattegrondindeling, was hier te verklaren uit de keuze voor een symmetrische plattegrond, die 
de positionering van vertrekken dwingend voorschreef én uit de positie van het huis ten 
opzichte van het duin. Uit de persoonlijke keuze van Borski voor de gewenste vertrekken voor 
zijn landhuis werd in ieder geval duidelijk welke vertrekken minimaal aanwezig moesten zijn 
om ook in een zomerhuis de ‘staat’ te kunnen voeren die van de Borski’s verwacht werd in het 
licht van hun prominente maatschappelijke en financiële positie. Zo bestond de reeks van 
essentiële vertrekken voor het landhuis van een top-Amsterdammer uit: salon, eetzaal, 
werkkamer, vestibule. De werkkamer was daarvan het meest privé. De andere woonvertrekken 
waren vooral voor ontvangsten en representatie. 
 
Vanuit de portiek arriveerde de bezoeker in de vestibule. Deze was zeer ruim opgezet en 
fungeerde als een ontvangsthal. Alle vertrekken kwamen er op uit en de vestibule was het 
centrum van het huis. Centraal en prominent in de vestibule lag de trap naar de verdiepingen die 
van bovenaf verlicht werd door een lantaren in de kap. Een gebruikelijke oplossing bij vestibules 
en trapportalen die midden in een plattegrond lagen. De vestibule leidde via een gang aan de 
rechterzijde naar de salon als belangrijkste publieke vertrek; hier werden de bezoekers 
ontvangen. De salon lag dan ook op de positie met het mooiste uitzicht en had door de brede 
erker niet alleen veel licht, maar ook een panorama over de vallei en het in de verte liggende 
Haarlem. Centraal tegen de dichte wand van de salon tegenover de raampartij lag de marmeren 
schoorsteenmantel. Links naast de salon lag de eetzaal die via salon en vestibule te bereiken 
was. Rechts van de salon lag het kabinet, de werkkamer voor David Borski. De twee 
dienstvertrekken op de begane grond lagen direct naast de vestibule en achter de blinde muur 
aan de ingangszijde. Bij de plaatsing van eetzaal en salon was geen sprake van een ceremoniële 
route van salon naar eetzaal, zoals gebruikelijk in de Engelse grote landhuizen. In Nederland 
speelde dit zelden tot nooit een rol. Door het midden van de begane grond liep een as vanaf de 
porticus via de trap, door de schouw in de salon en de salon zelf. Deze lijn verdeelde de 
plattegrond in twee gelijke helften wat oppervlak en omtrek betreft. Typologisch was dit 
landhuis Lindenheuvel zo een op hoofdlijnen symmetrisch opgezet landhuis zonder souterrain. 
Symmetrie binnen de plattegrond bestond op hoofdlijnen, waarbij de axis ingang – salon 
domineerde, al werd die lijn verzacht door de positie van de trap in de vestibule, waardoor de 
looplijn een knik kreeg. De verdeling van de vertrekken volgden deze driedeling. 
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  b 

Afb. 30: Is. Warnsinck, Landhuis Lindenheuvel (1840), plattegrond verdieping; a: gang; b: slaapkamer; c: 
kabinet; d: badkamer, twee privaten 

 

Afb. 31: Is. Warnsinck, doorsnede en voorzijde landhuis Lindenheuvel (1840) 

Op de verdieping bevonden zich vijf slaapkamers. Van deze slaapkamers is die in het midden 
met de erker de hoofdslaapkamer. Tegenover de vensters is een exedra gemaakt voor een 
kachel. Verder zijn er drie kleinere slaapkamers, een aparte badkamer, een extra luxe, twee 
kabinetten en twee privaten waarvan er één via het kabinet en de andere via de gang bereikt 
kon worden. Het grote kabinet in de linkerhoek was via een deur gekoppeld aan de grote 
slaapkamer. In dit kabinet bevond zich ook een ingebouwd privaat en bood een tweede deur 
directe toegang tot de badkamer. Dit was een suite van vier vertrekken voor de eigenaar: twee 
slaapkamers, waaronder één slaapkamer met erker, een kabinet en badkamer. Daarbij een 
aparte wc in een eigen ruimte en één aan de hal voorzien van uiterst geavanceerde hydraulische 
gemakken met waterspoeling. Dit hele linkerdeel, plus de grote slaapkamer achter, vormde een 
reeks gekoppelde vertrekken, een zogenaamde suite. Het tweede kabinet was waarschijnlijk ook 
een kleedkamer, behorend tot de hoekslaapkamer en ermee verbonden door een deur. Op de 
tweede verdieping, de ‘zolder’, was ruimte voor twee bediendenkamers en een groot 
waterreservoir dat door zijn hoge plaatsing voor voldoende waterdruk zorgde. Vanuit dit 
waterreservoir, dat met regenwater werd gevuld, liepen buizen door het huis naar de was- en 
droogzolder en verder naar de vereiste plaatsen, waartoe in ieder geval de vier privaten met 
waterspoeling. Een noviteit in 1841, zowel voor wat de hydraulica betreft, die voor een goede 
stankafsluiting moest zorgen, als voor het waterspoelsysteem zelf. De waterleiding liep 
ongetwijfeld ook naar de badkamer en de keuken. Viel er te weinig regen om het reservoir 
voldoende te vullen, dan kon het met een perspomp, die zich in een afgescheiden ruimte naast 
het linkerprivaat op de begane grond bevond, gevuld worden met bronwater. Naast het 
waterreservoir op de zolder was er ook nog een welwaterpomp, een regenbak en waren er 
gemetselde waterkuipen naast het huis. Aan de achterzijde was in het voetstuk van een van de 
kandelaars een extra waterpomp ingebouwd.  
  
In Bouwkundige Bijdragen jaargang 1852 werd het landhuis Hartenlust, ontworpen door M.G. 
Tétar van Elven, gepresenteerd (afb. 32-37). Dit was vier jaar na de bouw in 1848. Tétar van 
Elven, architect en directeur van de afdeling voor Bouwkunst aan de Koninklijke Akademie voor 
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Beeldende Kunsten te Amsterdam, was evenals Warnsinck lid van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Hij had al in 1839, samen met zijn drie mededirecteuren van de 
Koninklijke Akademie, de maatschappij Arti et Amicitiae opgericht met als doel de beoefenaren 
van de vier hoofdvakken van de beeldende kunsten, als het ware tot één ligchaam te vereeuwigen, 
en naauwer te verbroederen; door onderlingen raad en gemeenzaam overleg alles te beproeven, 
wat tot verhooging van Neêrlands kunstroem en tot veredeling van den smaak zou kunnen 
bevorderlijk zijn; eindelijk in de mogelijke rampen des levens, den kunstenaar een hulpvaardige 
hand te bieden en zijne nalevende betrekkingen in den nood te ondersteunen.300 Tétar van Elven 
was ook de architect die, met nog achttien anderen, uit een totaal van 243 inzendingen, een extra 
eervolle vermelding kreeg voor zijn ontwerp voor het tentoonstellingsgebouw voor de Londense 
wereldtentoonstelling van 1851.301 
 
De opdrachtgever voor Hartenlust was Jan Borski, de jongste zoon, die in de wintermaanden het 
grachtenhuis Herengracht 477 in Amsterdam bewoonde.302 Het nieuwe landhuis werd deels 
gebouwd op de fundamenten van het oude en gesloopte landhuis dat te klein en te oud werd 
gevonden. Typologisch was het een ontwerp voor een symmetrisch neoclassicistisch landhuis 
zonder souterrain, net als dat van zijn broer, maar met de ingangspartij aan de korte zijde. Door 
deze opzet kreeg het huis een natuurlijke axialiteit die een architect kon gebruiken door de 
lengte te benadrukken met een rechte lijn van voor naar achteren, refererend aan de opzet van 
het oude buitenhuis (afb. 33). Dit was precies waarvoor Tétar van Elven koos. In tegenstelling 
tot de dan veel toegepaste opzet die bestond uit een lange rechte gang met vestibule vanaf de 
ingang tot achteraan en dan aan weerszijden de woonvertrekken, koos Tétar van Elven voor een 
originele oplossing. Hij hield zich wel aan de lijn, maar gaf deze vorm door middel van een 
entree-vestibule met twee zuilen, een verbrede gang met een glazen plafond die leidde tot het 
traditionele vertrek aan het einde, in dit geval een grote eetzaal met een exedra bij de ingang 
 

 

Afb. 32: M.G. Tétar van Elven, Landhuis Hartenlust, Bloemendaal, 1847-48: presentatietekening. 

en een serie openslaande tuindeuren aan de achterzijde. De drie hoge toegangsdeuren aan de 
voorzijde werden vervolgens gespiegeld in de drie tuindeuren bij de eetzaal. Het landhuis had 
geen souterrain waarin de dienstvertrekken plus de keuken, ondergebracht konden worden. Een 
opvallende en vernieuwende oplossing van Tétar van Elven was de plaatsing van alle 
dienstvertrekken aan de linkerzijde van de grote gang en de woonvertrekken plus de 
spreekkamer aan de rechterzijde. De eetzaal, prominent in het midden aan de korte achterzijde, 
vormde de ceremoniële afsluiting van route ingang-vestibule-grote gang op de begane grond van 
het landhuis. Omhuld door een betrekkelijk conventionele, neoclassicistische verpakking lag een 
knap uitgewerkte plattegrond, die het probleem van de plaatsing van keuken en 
dienstvertrekken op de begane grond bij de woonvertrekken uitstekend en vernieuwend had 
opgelost.  
 
Het was een veel beter doordachte plattegrond dan die van Lindenheuvel en een plattegrond die 
ontegenzeglijk sterke Engelse invloeden toonde door de goede opzet in de scheiding wonen-
dienst en publiek-privaat. Deze plattegrond toonde ook aan dat ook achter een traditionele, 
symmetrische, neoclassicistische buitenkant heel goed een verrassend flexibele plattegrond 
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ontworpen kon worden. Een dergelijke oplossing kon natuurlijk het eenvoudigst worden 
gerealiseerd binnen grote landhuizen, zoals van de Borski’s, aangezien deze groot genoeg waren 
om met ruimte en ruimtes te schuiven. Daarbij waren beide opdrachtgevers zeer vermogend en 
hoefden niet onmiddellijk te letten op eventuele extra bouwkosten. 
 
Hartenlust was in het uitwendige een traditioneel Nederlands landhuis, neoclassicistisch van 
stijl en wit gepleisterd met daarin blokken van getrokken voegen en een façade in drieën. In de 
verhoogde middenrisaliet lag de ingang met drie grote openslaande deuren die geflankeerd 
werden door vier smalle Dorische zuilen. Op de dakpunten van de middenrisaliet waren 
akroteria geplaatst. De voorgevel was symmetrisch ingedeeld met drie vensters over de 
verdiepingen van het middendeel, daarnaast aan weerszijde één venster in de beide 
hoekpaviljoens. Aan de zijgevel in beide hoekpaviljoens weer één venster en daartussen op de 
verdieping vier vensters en op de begane grond van de tuinzijde vier openslaande tuindeuren 
achter een italianiserende pergola, als in Lindenheuvel, met smalle, vierkante pilaren. Achter 
deze pergola, op de oostzijde, lagen de woonvertrekken die uitkeken over de vijver, de tuin, de 
blekerijen naar het verder gelegen Haarlem. De grote en de kleine salon die hier achter de 
pergola lagen, hadden daarmee het mooiste uitzicht, licht, maar geen directe zon. Bij een 
vergelijking tussen de zeventiende-eeuwse en de vroeg negentiende-eeuwse plattegrond (afb. 
33 en 34) blijkt dat, afgezien van de veel grotere omvang van het nieuwe huis, de oude 
plattegrond weinig overzichtelijk was door de vele verschillende, kleine vertrekken. Toch werd 
ook in die plattegrond de kern gevormd door een voorhuis bij de ingang, gevolgd door een lange, 
smalle gang die eindigde in de grote zaal aan het andere einde van het huis. In opzet dus vrijwel 
identiek aan het nieuwe Hartenlust, waarbij de keuken niet van plaats veranderde, omdat de 
kelder eronder bleef liggen. Dit maakte dat Tétar van Elven een vastgelegd uitgangspunt kreeg 
bij de planning van de dienstvertrekken. De nieuwe negentiende-eeuwse plattegrond werd 
aanzienlijk ruimer van opzet en werkte met twee assen in de vorm van een T:  vestibule – groote 
gang - eetzaal als poot van de T en bij de ingang de korte as: Groote trap – vestibule – 
spreekkamer. De dienstvertrekken vormden een parallelle lijn gevormd door: waschhuis – 
keuken –portaal en uitgang der dienstboden - dessertkamer. Ook van dit complexere landhuis was 
de hoofdvorm, een eenvoudige rechthoek, helder en duidelijk. 
 
In zijn beschrijving bij de afbeeldingen van Hartenlust ging Tétar van Elven vooral in op de 
plattegrond en de specifieke vertrekken (afb. 34, 36, 37). Wat opviel was de verdeling van de 
dienstvertrekken, inclusief keuken, links van de groote gang en de woonvertrekken rechts 
daarvan, daar was immers het uitzicht. Tétar van Elven had dus een compacte plattegrond 
gemaakt zonder vleugels of andere uitbouwen en tegelijkertijd een uitstekende scheiding 
gecreëerd tussen dienst/werkvertrekken en woonvertrekken/bewoners. Een scheiding die  
deels terug was te vinden in de plattegrond van het oude en gesloopte landhuis. Uit de 
beschrijving van Tétar van Elven bleek zijn bewuste keuze om de keukendienst apart te houden 
door parallel aan de groote gang een dienstgang als extra afscheiding te maken. Hij liet met deze 
plattegrondoplossing zien dat hij in staat was goede plattegronden met een haast Engelse 
kwaliteit in de scheiding en optimalisering van functies te ontwerpen. Hier was een 
landhuisplattegrond die in functionaliteit en kwaliteit in de negentiende eeuw nauwelijks 
geëvenaard zou worden. Tegelijk leverde de plattegrondoplossing een logische en efficiënte lijn 
op bij de dienstvertrekken, waarbij de architect er ook nog aan had gedacht om tussen 
dessertkamer en keuken een extra gang met portaal te maken ter afsluiting van keukendampen. 
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Afb. 33:  M. G. Tétar van Elven, opmeting 17e eeuwse landhuis Hartenlust, vóór de sloop.  

 

 

Afb. 34: M.G.  Tétar van Elven, Landhuis Hartenlust, Bloemendaal, 1847-48: plattegrond van begane grond 
met de plafonddecoraties per vertrek.  

In het dienstgedeelte, bij de keuken, was een trap naar de oude kelder én één naar een 
dienstbode entresol, een verblijfsruimte voor de dienstboden. Er was geen aparte diensttrap. De 
groote trap, verlicht door een daklicht en een zijvenster, lag in een aparte traphal. Het was een 
grote bordestrap die door deze plaatsing de lijn vestibule – eetzaal niet doorbrak. De trap, 
vestibule en de ernaast gelegen spreekkamer of kabinet van den eigenaar  vormden samen zo  
één blok aan de voorzijde. Het was een logische oplossing die de hoofdlijn van de plattegrond 
versterkte en de ruimtelijke waarde vergrootte. Vanuit de vestibule was de spreekkamer, zoals 
gebruikelijk, direct te betreden. Een bezoeker bleef zo buiten het woongedeelte en kon direct 
rechts de spreekkamer in. Vanuit de spreekkamer was er weer een directe toegang tot de kleine 
salon. De vertrekken hadden zo steeds twee toegangsmogelijkheden. Dit was met opzet in hele 
grondplan doorgevoerd: Men [=TvE] heeft in dit plan zooveel doenlijk getracht de gemeenschap 
van al de lokalen doorgaande te doen zijn, zonder echter tot elk vertrek ook een afzonderlijken 
toegang, door middel van de vestibule en het middenportaal  [de groote gang], uit het oog te 
verliezen. 303 De vestibule leidde tussen twee ionische zuilen naar een tussendeel, waaraan 
rechts de garderobe lag en links de knechtskamer met fontein, het enige dienstvertrek dat direct 
uitmondde in de vestibule. De reden voor juist deze plaats werd niet aangegeven, maar zou heel 
goed te maken kunnen hebben met een rol van butler of huisknecht. In ieder geval diende de 
kamer van een knecht ver af te liggen van de dienstbodekamers. Een dubbele glazen tochtdeur 
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achter de twee zuilen, leidde tot de groote gang of portaal. Deze gang liep in een rechte lijn door 
naar de eetzaal en bood toegang tot alle woonvertrekken en via ernaast gelegen dienstgang ook 
tot de dienstvertrekken. Deze aparte dienstgang fungeerde als sluis tussen bewoners en 
personeel. De groote gang was in naam en functie opgezet als een brede, hoge gang, een 
circulatieruimte met op de slaapverdieping een open gaanderij. Deze groote gang  werd van 
bovenaf verlicht door een langwerpig bovenlicht, zoals te zien is op de doorsnede (afb. 35). 
Tussen de verdieping en de gang was ook een glazen afscheiding gemaakt, waarschijnlijk om 
geluid uit de slaapverdieping te houden. In het midden van de gang, tussen de glasplaten van 
verdieping en dak in, hing een grote kroonluchter. Deze verlichtte, wanneer aangestoken, zowel 
de grote gang eronder als de slaapverdieping; in alle opzichten een spectaculaire oplossing. De 
eetzaal, deels voorzien van een beschilderd koepelplafond, had een grote halfronde nis waarin, 
aldus Tétar van Elven, de bedienden konden wachten tijdens de maaltijden, om zo uit het zicht 
van de aanwezige gasten en bewoners te staan tot ze nodig waren. Er kon ook een apart buffet 
voor dranken en eten ingericht worden. De eetzaal, gelegen op het koele noorden, was imposant 
en opende door drie hoge tuindeuren via een laag bordes op de tuin. De zaal bezat, naast de 
beschilderde koepel, wanden van gemarmerde panelen,304 geheel in de traditie van de 
achttiende-eeuwse Amsterdamse grachtenpanden. In de zaal bevond zich een prominente 
schouw met kachel.  
 
De woon- en ontvangstvertrekken lagen, zoals gezegd, aan de oostzijde van het huis en 
bestonden uit de kleine en de grote salon. Beide vertrekken waren bereikbaar vanuit de gang en 
waren onderling verbonden door middel van een porte-brisée, openslaande deuren, zodat deze 
salons tot één ruimte konden worden ingericht en zo geschikt worden voor grotere ontvangsten. 
De schouwen waarboven hoge spiegels in de twee salons waren daarom in één lijn geplaatst. 
Deze beide vertrekken openden met een viertal hoge openslaande tuindeuren op het terras met 
pergola. Via een deur in de hoek was de grote salon ook verbonden met het boudoir, de kamer 
van en voor de vrouw des huizes. Het boudoir was eveneens toegankelijk vanuit de eetzaal, maar 
niet via de gang aangezien het in het hoekpaviljoen lag op het noord-oosten. De koppeling 
boudoir met eetkamer was niet ongebruikelijk, al was de koppeling salon – boudoir de 
standaard oplossing. De dames konden zich na het eten terugtrekken in de salon of in het 
boudoir. Alle woonvertrekken hadden een schoorsteenmantel, waarin een kachel of een 
voorzethaard werd geplaatst. Open haarden met open vuur waren niet de regel in de 
Nederlandse huizen.  
 
 

 

 

 

 

 

Afb. 35: Landhuis Hartenlust, opstand zuidzijde, idem doorsnede 

De dienst- of werkvertrekken bestonden uit: de knechtskamer naast de vestibule, het waschhuis, 
dit was de spoelkeuken/bijkeuken met dezelfde functie als de scullery in een Engels landhuis 
(afb. 36). Hier vond niet alleen het wassen en afwassen plaats, maar ook het viezere keukenwerk 
plaats als plukken van gevogelte, schoonmaken van geslachte dieren, schoonmaken/wassen van 
groenten en dergelijke. In de linkerhoek op de plattegrondtekening lag dan ook een wasbak met 
pomp. De keuken was een grote, goed verlichte ruimte met twee werktafels. In de 
rechterbovenhoek lag een turfhok, bestemd voor de brandstof van het fornuis met vijf 
kookplaatsen. Tussen keuken, washuis en groote gang lag de al eerder genoemde tussengang, de 
buffer voor geluid en geuren. De dienstafdeling had natuurlijk een eigen dienstingang met 
daarnaast het privaat voor de dienstboden; overigens opvallend genoeg het enige privaat op de 
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begane grond. De dessertkamer vormde de schakel tussen keuken en eetzaal, zoals te doen 
gebruikelijk. In de dessertkamerkasten werd het servies bewaard. Via een deur aan de zijkant 
kwam men direct in de eetzaal. Boven het waschhuis, de dienstgang en de knechtskamer was als 
een entresol de aparte eetkamer voor de dienstboden geplaatst, te bereiken via de trap bij de 
kelder.  

                             eetzaal 

                          dienkamer                                         deur naar boudoir  
 
dienstportaal  
met dienstingang                  deur naar eetzaal      
en privaat    

              Keuken                  oote gang    

 fornuis           spoelkeuken   gang (dienst)  Groote gang (bewoners) 

Afb. 36: M.G.  Tétar van Elven, Landhuis Hartenlust te Bloemendaal (1847/48), uitsnede dienstgedeelte 

 
slaapzaal Borski 

kamenierster 
   toiletkamer        kabinet 

badkamer 

    

                                        logeerkamers       
                               trappenhuis                                                              kabinet 

 
Afb. 37: M.G.  Tétar van Elven, Landhuis Hartenlust te Bloemendaal (1847/48), Verdieping Hartenlust       
    
Op de verdieping lagen vier aparte logeerkamers, die indien nodig ook aan elkaar gekoppeld 
konden worden tot een suite (afb. 37). De slaapzaal van Borski zelf, met links de toiletkamer 
voor de vrouw en rechts het kabinet voor de man, bevond zich boven de eetzaal en had drie hoge  
deuren, als in de eetzaal, die toegang gaven tot het balkon. Het bed in deze slaapzaal was als in 
de achttiende eeuw in een alkoof geplaatst. Deze verdieping kende een spectaculaire ronde, 
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gestuukte badkamer met koepel. Er stond een verrijdbaar bad in met daaraan gekoppeld een 
kacheltje dat met houtskool warm water kon maken. Het bad kon, indien gewenst, ook naar 
andere vertrekken gereden worden, waarbij dan de rookafvoer van het kacheltje losgekoppeld 
werd. Het badwater werd geleverd via een leiding uit een loden reservoir dat op de zolder boven 
de badkamer stond. Dit reservoir werd gevuld met water dat via een perspomp van buiten het 
huis opgepompt werd. Op de verdieping lag ook het woonvertrek van de kamenierster met eigen 
slaapvertrek en garderobe. De dienstbodekamers bevonden zich, zoals gebruikelijk, op zolder 
aan de noordzijde en die voor de dienstboden van de bezoekende logés aan de voorkant, de 
zuidzijde. Het dak werd gedekt met Brabantse rode leien, de hoekpaviljoens met zink en het 
landhuis was geheel bepleisterd en wit geschilderd. Om schimmelvorming en houtrot onder het 
huis te voorkomen werd er voor een goede ventilatie zorg gedragen. Hierop legde Tétar van 
Elven extra de nadruk bij zijn beschrijving. 

In alle opzichten was Hartenlust zo een buitengewoon rijk uitgerust en naar de stand des tijds 
comfortabel buitenhuis. Bij de afwerking werd steeds gekozen voor kostbare materialen. 
Eikenhout, marmeren vloeren in verschillende soorten, gemarmerde panelen en 
schoorsteenstukken voor boven de schouwen van de verschillende vertrekken, evenals 
verschillende stucplafonds. Elk vertrek kreeg daarmee zijn eigen karakter. Voor beide salons 
waren er ook schouwstukken gezet in een rococopaneel boven de spiegels. In de spreekkamer 
was het schouwstuk een schilderij van een bloemstuk.305  

2.3 Buitenhuizen, villa’s en zomerhuizen voor de middenklasse in Album, Verzameling 
van bouwkundige schetsen (1863 – 1866)  
 
In 1862/1863 initieerde J.H. Leliman (1828-1910), architect, architectuurtheoreticus, mede-
initiator van Architectura et Amicitia in 1855, lid van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst en lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, als redacteur een reeks 
van plaatwerken met hedendaagse architectuurvoorbeelden op kwarto formaat.306 Elke 
aflevering van Lelimans Album, verzameling van bouwkundige schetsen bestond uit zes platen en 
verscheen om de twee à drie maanden. Vijf afleveringen vormden een compleet boekwerk van 
dertig platen, waarvan zes tot acht in kleur. Men tekende in op de uitgave die gedrukt en 
uitgegeven werd door Brinkman te Amsterdam, maar die vanwege de oplopende kosten en het 
gebrek aan inkomsten stopte met de uitgave na het tweede deel.307 Leliman nam vervolgens zelf 
de financiering van het derde en uiteindelijk laatste deel voor zijn rekening.308 De uitgave kostte 
15 gulden per deel, wat aanzienlijk was.309  
 
Leliman had vanaf 1843 zijn architectenopleiding in de praktijk gevolgd bij de Rotterdamse 
timmerman-architect J.L. Metzelaar; dit was de gebruikelijke leerweg.310 Hij volgde van 1847 tot 
1849 ’s avonds lessen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar 
hij les kreeg van M.G. Tétar van Elven, de architect van landhuis Hartenlust, die zelf weer in de 
classicistische traditie was opgeleid aan de Academie te Antwerpen.311 Overdag werkte hij als 
assistent op het architectenbureau van I. Warnsinck, onder meer de architect van het landhuis 
Lindenheuvel in Bloemendaal, waarna hij vanaf 1849 tot 1853 op studiereis ging, om in 1852-
1853 in Parijs te werken op het architectenatelier van Henri Labrouste. Het grootste en 
bekendste in Parijs waar dan ook vele buitenlanders, en Fransen, een vervolgopleiding tot 
architect volgden.312 Daar kwam hij in aanraking met het eclecticisme als ontwerpprincipe en 
werd er de fervente en invloedrijke pleitbezorger van in Nederland,313 dat in Nederland na 1855 
werd uitgedragen door de architectenvereniging Architectura et Amicitia en dat een belangrijke 
rol speelde in de Nederlandse architectuurtheorie gedurende de negentiende eeuw.314 
Architectura et Amicitia was in 1855 opgericht in de bouwkeet bij het door de dan 26-jarige J.H. 
Leliman ontworpen eclectische sociëteitsgebouw voor de kunstenaarsvereniging Arti & Amicitae 
te Amsterdam uit onvrede van de jonge en vernieuwende architecten met de bestaande 
maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.315 Leliman was een architect die uit eigen 
ervaring en via de buitenlandse bladen zeer goed op de hoogte was van de moderne, 
internationale architectuur van zijn tijd, met daarbij een grote belangstelling voor en kennis van 
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de nieuwe technische en  bouwkundige ontwikkelingen.316 Als bestuurslid, eerst secretaris en 
daarna voorzitter, van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1856 tot 1875 en 
redactielid van de Bouwkundige Bijdragen van 1863 tot 1876 en vanaf 1867 van De Opmerker, 
het orgaan van Architectura et Amicitia, stond Leliman in het centrum van de bouwkundige 
ontwikkelingen.317 Hij had een uitgesproken mening over wat goede bouwkunst was. Deze 
moest aan drie voorwaarden voldoen: aesthetisch schoon zijn, karakter hebben en vooral waar 
zijn. Onder schoon verstond hij de volkomen harmonie tusschen EENVOUD en doel; waarheid zat 
in de volstrekte zichtbaarheid van de bouwkundige elementen, dus het inwendige van een 
gebouw en het uitwendige moeten in overeenstemming met elkaar zijn, decoratie moest de 
structuur van een gebouw zichtbaar maken en niet verhullen; karakter ging uiteindelijk over de 
vorm en dat was de stijl.318 Over dat laatste ging dan uiteindelijk ook vrijwel elk debat. Het debat 
over het nationale monument 1813-1863 ter viering van het 50-jarig bestaan van het 
Nederlandse koninkrijk  maakte dat ook duidelijk, toen de uiteindelijke keuze gemaakt moest 
worden tussen een neogotisch voorstel van P.J.H. Cuypers en een neoclassicistisch van J. Ph. 
Koelman. Leliman beschouwde Cuypers ontwerp daarbij als middeneeuwsche kunstdrijverij voor 
onze dagen (…). Een nationaal monument moet de geschiedenis en de negentiende-eeuwsche zeden 
van ons volk weergeven en dat kan niet door middel van eenen middeneeuwschen stijl.319 Toch was 
Leliman geen neoclassicist, hij geloofde eerder in een bestudering van alle stijlen, wat dan 
automatisch leidde tot een eclectische architectuurbenadering: De bouwkunstenaar die vooruit 
wil (…) inspireere zich liever op het verleden in al  zijnen omvang en worde EKLEKTIKER.320     
 
Het eclecticisme was een ontwerpstijl die niet voor één stijl koos, maar juist voor het toepassen 
van verschillende stijlvormen, die echter niet willekeurig, maar bewust en met kennis gebruikt 
moesten worden.321 Dus met de woorden van Leliman, geen fantaisisten, die overal en van alles 
bijeenzoeken, zonder zelfs te bestuderen of de uiterlijke vorm het doel te kennen geeft of het 
gezonde verstand bevredigt.322  Van der Woud constateerde dat hiermee sprake was van  een 
bewuste en nieuwe opvatting over bouwkunst: de opvatting dat moderne bouwkunst de 
stijlproblematiek achter zich laat en zich ontwikkelt op grond van het moderne programma van 
eisen, de moderne constructies en een daarbij behorende ornamentiek.323 Vanuit deze opzet, was 
de idee, zou dan als vanzelf een nieuwe en bij voorkeur nationale stijl kunnen ontstaan die paste 
bij de nieuwe tijd en de nieuwe bouwkundige uitdagingen. In het door Leliman ontworpen 
gebouw voor de kunstenaarssociëteit Arti & Amicitae in Amsterdam uit 1855 werd concreet 
zichtbaar wat hem voor ogen stond. Het was niet ontwikkeld vanuit één historische stijl, maar 
een vrije bewerking van vormen uit verschillende stijlperiodes; de hoofdvorm liet aan de 
buitenkant zien dat erachter verschillende functies waren ondergebracht, de detaillering 
ondersteunde de constructie. Het verleden werd niet geïmiteerd, maar getransformeerd.324 Het 
waren bestaande elementen als een klassieke grachtenpandgevel in vijf traveeën, maar dan zeer 
sober uitgevoerd, een middenrisaliet met pediment en hoofdingang. Pilasters en stucwerk met 
lange verticale voegen, werden vrij toegepast, waarbij de kariatiden, die ongebruikelijk hoog in 
de attiek het pediment ondersteunden, een monument van artistieke vrijheid vormen. In de 
leeszaal, gelegen op de hoogste verdieping en voorzien van een glazen kap voor goede 
lichttoegang. Het gebouw kreeg direct waardering vanwege het eigentijdse en eenvoudige 
karakter.325 De huidige beschouwer zou juist het neoclassicistische karakter van het bouwwerk 
opvallen, ondanks de vrijheden in stijl en maatvoering die Leliman zich in de detaillering 
veroorloofde. Opvallend waren de utilitaire aspecten van het interieur, in het bijzonder de 
leeszalen die, mogelijk in navolging van de bibliotheek Sainte Geneviève van Labrouste in 
Parijs,326 door de toepassing van de smalle, smeedijzeren zuilen en het smeedijzeren 
dakgeraamte zo opgezet waren dat de opdrachtgever en de gebruiker hier een optimaal in te 
richten en van bovenaf verlichte leesruimte kregen. 
 
Het Album, Verzameling van bouwkundige schetsen  bood een breed scala aan burgerlijke, 
Nederlandse bouwwerken, waarvan er sommige uitgevoerd waren en andere niet. Leliman gaf 
in het voorwoord van het eerste deel vier redenen aan waarom een dergelijk plaatwerk met 
architectuurtekeningen en plattegronden noodzakelijk was: 
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1. architecten moesten met elkaars werk bekend gemaakt worden, eene leerschool, te vaak 
bleven hun werken maar beperkt toegankelijk, want werden, in tegenstelling tot 
schilderijen, niet publiek geëxposeerd; 

2. de afbeeldingen vormden een permanente expositie en zouden daardoor een belangrijk 
middel kunnen zijn tot trapsgewijze opbouwing van eene nationale bouwstijl; 

3. voor beginnende bouwkunstenaars konden de platen eene belangrijke bijdrage zijn die 
kan aanvullen, wat de overigens hooggeschatte plaatwerken uit den vreemde missen, te 
weten: de toepassing van verschillende vraagstukken op bepaalde lokale omstandigheden 
en nationale eischen; 

4. het vormde een handboek voor inheemsche voorbeelden, want er was geen werk dat 
Nederlandse voorbeelden toonde, terwijl er legio plaatwerken uit Pruisen, Engeland, en 
Frankrijk ons maandelijks toegevoerd, gereeden aftrek en vele koopers, ja verslinders, 
vinden.  

 
Leliman definieerde zo een duidelijk doel: ontwikkeling van de kennis en de smaak van 
architecten met behulp van Nederlandse voorbeelden om te komen tot eene nationale bouwstijl, 
dat is een bouwstijl aangepast aan en voortkomend uit een als typisch Nederlands gedefinieerde 
context; het mantra van de negentiende-eeuwse bouwkunst. Hier volgde Leliman, net als 
bijvoorbeeld John Ruskin, de idee waarbij de vorm en stijl van een ‘nationale’ architectuur 
gezien werden als resultante van de fysieke en geestelijke omgeving waarin deze architectuur 
tot wasdom kwam. Dat betekende per definitie dat er niet meer zo iets kon bestaan als een 
eenvormige internationale architectuur zoals classicisme en neoclassicisme, of neogotiek.  
 
In het Album, Verzameling van bouwkundige schetsen werd een grote variatie aan burgerlijke 
bouwkunst getoond, waaronder ook een aantal vrijstaande, landelijke woningen voor de 
gegoede burgerij, dus niet voor de maatschappelijke elite, maar voor de betere middenklasse. 
Voor het eerst werd nu ook in een oorspronkelijk Nederlandse uitgave, dus niet bij een 
vertaling/bewerking uit het Engels, zoals ooit bij het Nederlandsch Bouwkunstig Magazijn de 
benaming villa gebruikt om een nieuw type vrijstaande woning buiten de stad of aan de rand 
ervan aan te duiden. Opvallend aan Nederlandse architectuuruitgaven, ook geconstateerd door 
Petra Brouwer in De wetten van de Bouwkunst, was over het algemeen het ontbreken van enige 
theoretische onderbouwing; het was allemaal vooral op de praktijk gericht en de theoretische 
concepten kwamen vanuit Duitsland, Frankrijk en Engeland.327 Het  Album was daarmee 
letterlijk een plaatjesboek van voorbeelden. In Nederland bleek er weinig ruimte voor bredere 
theoretische kaders, al had juist Leliman als architectuurtheoreticus met zijn stukken in de 
Bouwkundige Bijdragen theoretisch het nodige geboden. Los van de korte, in zeer algemene 
termen geformuleerde inleiding in deel I, werd er van geen van de gepresenteerde werken 
aangegeven wat tot de keuze had geleid. Dit bleef toch een handicap voor een werk dat de opzet 
had mede eene leerschool te willen zijn voor architecten. Het verklaarde wel het zeer brede scala 
aan voorbeelden, naast ziekenhuizen en kerken, woningen, ook villa’s en zomerhuizen, een 
prijswinnend schetsontwerp bij Architectura et Amicitia voor een belvédèregebouw door de 
architect/fotograaf Jacob Olie, een tolgaarderwoning van H. Molemans tot een ontwerp voor een 
vogelhuis voor een zoölogische tuin van J.F. Metzelaar, de architect waar Leliman als jongen het 
vak had geleerd.328  De laatste afbeelding in deel III was het ontwerp voor een kantoorgebouw 
voor de brand- en verzekeringsmaatschappij Ultrajectum te Zeist van de architect G.F. Moele 
Bergveld (afb. 67a, b). Dit gebouw was interessant, niet alleen door zijn functie, een vroeg en 
flink kantoorgebouw gecombineerd met een ruime woning, maar ook door de vormgeving in de 
vorm van een typische, grote, Pruisisch-geïnspireerde, neoclassicistische villa. Dit grote kantoor 
annex woning was één van de nieuwe bouwtypes die ontwikkeld werden voor nieuwe functies 
die in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden. Het model voor dit 
kantoor was een opgeschaalde, neoclassicistische villa, waarmee Moele Bergveld aantoonde dat 
het oude symmetrische, neoclassicistische model uitstekend in staat was om ook aan deze 
nieuwe functies een goede plaats te kunnen geven. Het liet zien hoe gemakkelijk schaalbaar een 
neoclassicistisch gebouw kon zijn door traveeën en verdiepingen toe te voegen, zolang er maar 
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sprake was van een heldere maatvoering en de juiste proporties in breedte en hoogte 
aangehouden werden. Verschillen in hoogte en geleding zorgden vervolgens voor een zekere 
variatie.   
 
De drie jaargangen van de Verzameling van bouwkundige schetsen boden een beeld van wat in 
het midden van de negentiende eeuw aan burgerlijke architectuur voorhanden was en wat 
volgens Leliman tussen 1860 en 1866 belangwekkend en interessant genoeg was om als 
voorbeeld te dienen. Gezien zijn prominente positie binnen de wereld van architectuur en was 
Leliman zeker goed op de hoogte en kon hij putten uit rijk bronnenmateriaal.329 De architecten 
van wie werk werd afgebeeld waren allen betrokken bij de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst en Architectura et Amicitia. Die wereld was rond 1860 erg overzichtelijk.   
 
2.3.1 Schetsontwerp van eene pastorie of predikants-woning ten platte lande in verband met het 
kerkgebouw  (1e album) 
 
De eerste vrijstaande woning die afgebeeld werd in het eerste deel, was een ontwerp van 
Leliman zelf. Dit ontwerp was in ieder geval voor de Nederlandse situatie om verschillende 
redenen zeer vernieuwend. Het ging om het schetsontwerp van eene pastorie of predikants-
woning ten platte lande in verband met het kerkgebouw (afb. 38-41). In het medaillon op de 
tekening stond de datering: 1 november 1861. Dit was van alle afgebeelde villa’s en vrijstaande 
woningen uit de drie albums veruit het interessantste ontwerp. De pastorie/predikantswoning 
behoorde bij het ontwerp van Leliman voor een kerk bestemd voor zowel protestanten en 
rooms-katholieken, die ook werd afgebeeld in het Album. De villa was behoorlijk van omvang, 
maar gezien het doel, een pastorie bij een dubbelkerk, niet extreem groot. Een pastorie, zeker 
die op het platteland, kon een flinke omvang hebben, net als de Engelse parsonages.  Natuurlijk 
telde hier ook dat het ging om een ideaaltype. Het was geen opdracht. Leliman toonde een 
ontwerp voor een vrijstaande woning die geschikt was voor zowel een hervormde predikant als 
voor als rooms-katholieke priester. Een vorm van religieuze verdraagzaamheid in een rond 
religie gepolariseerd land en dus een utopie. De idee van een protestants-katholieke dubbelkerk 
was overigens niet nieuw. Al in 1810 had de architect F. Gunckel een dergelijke dubbelkerk als 
voorstel bij paleis het Loo ontworpen.330 Was het probleem van de gemeenschappelijke kerk in 
de praktijk onoplosbaar, De dubbelfunctie kon ook bij het ontwerp van de 
pastorie/predikantswoning de nodige hoofdbrekens opleveren. Niet in de laatste plaats door het 
feit dat een dominee een gezin had en een priester niet. Toch bleek dit in de praktijk van het 
ontwerp niet een groot probleem voor Leliman, al werd in het ontwerp wel zichtbaar dat de 
woning qua schaal en opzet eerder met een gezin in het achterhoofd werd ontworpen dan met 
een priester. Per saldo echter bleek het geen wezenlijk verschil uit te maken voor de 
noodzakelijke woon- dienst- en werkvertrekken, als salon, woonkamer, keuken, vestibule, 
studeerkamer, slaapkamer. Of er nu een gezin in de pastorie woonde of een priester, deze 
woonvertrekken waren in principe voor ieder lid uit de middenklasse vanuit de conventies 
noodzakelijk. Zo was een salon nodig voor de ontvangsten van het bezoek, de woonkamer, het 
informele vertrek voor het gezin of de priester. Voor de specifiek aan de functie gerelateerde 
vertrekken als studeerkamer en catechesatiekamer gold dat priester en dominee beide nodig 
hadden. Al met al ging het dus vooral om de hoeveelheid ruimte en de aantallen slaapkamers. De 
slaapkamers vormden geen probleem, aangezien er een zolderverdieping was waar een reeks 
van extra kamers voor kinderen gemaakt kon worden.  
 
De pastorie zelf stond in de traditie van de vrijstaande pastorieën bij Nederlands Hervormde 
kerken, maar was, in tegenstelling tot het gebruikelijke, sobere en symmetrische 
baksteenclassicisme, bij Leliman gevarieerd en uitgesproken eclectisch in opzet en karakter. De 
pastorie was een vrijstaande woning van middelgrote omvang, bezat een reeks van vertrekken 
op de begane grond en de verdieping en was via een gotische arcade, waarop een terras voor de 
bewoners, verbonden met de naastgelegen, niet afgebeelde, dubbelkerk. Stilistisch vertoonde de 
woning een amalgaam aan stijlen en verwijzingen, conform het eclectische principe dat het de 
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architect vrij stond zelf te kiezen uit het reservoir aan stijlen dat hem ter beschikking stond. De 
woning was deels, voor wat de verdieping betreft, in een min of meer gestileerde gotiek 
vormgegeven door het toepassen de spitsbogen bij de arcade, gotische vensters op de verdieping 
en de steunberen bij de hoeken. Passend bij de mogelijke rooms-katholieke wensen. De 
combinatie van gotische vensters en een kanteelachtige afsluiting bij de dakrand suggereerde 
een verwijzing naar de typisch Britse castellated mansion. Het ‘protestantse’ beeld was terug te 
vinden op de begane grond waar geen gotische elementen voorkwamen, maar de gebruikelijke 
villa-elementen voor een villa buiten de stad, zoals rechte vensters en deuren en wat rustiek 
houtwerk. De woning maakte zo goed de vrijzinnige benadering van Leliman ten aanzien van 
stijl en functie zichtbaar, net als bij zijn ontwerp voor de sociëteit voor Arti et Amicitiae te  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Afb. 38: J.H.Leliman, plattegrond begane grond pastorie (1861) 
 

Amsterdam. Hij koos, afhankelijk van het gebruik en de plaats, voor een stilistische oplossing die 
dat ondersteunde. Vandaar dat hij gotische elementen probleemloos combineerde met klassieke 
onderdelen als de rechte vensters en de hoekblokken, kantelen en wat lijkt op een Oudhollandse 
halsgevel. Een stilistische menging, waarmee Lelimans zijn eclectische methodiek onderstreepte. 
De detaillering volgde de in- en uitspringende vertrekkenreeks, inclusief twee erkers aan de 
verdieping bij studeerkamer en slaapkamer, een Engels aandoende oplossing. Het concept van 
twee bouwdelen die onder een hoek van negentig graden op elkaar stonden was niet nieuw, 
sterker, het was een van de standaardoplossingen bij de italianiserende villa’s. Het werd door 
Leliman wel op een geheel eigen wijze ingevuld. Was de opstand al interessant, de plattegrond 
was dat zeker. Deze was net zo min klassiek en symmetrisch als de voorzijde. Leliman koos voor 
een min of meer vrij geordende, plattegrond, met weliswaar symmetrische elementen, zoals de 
tegenover elkaar geplaatste deuren, maar de vertrekken lagen rond de centrale vestibule 
gegroepeerd en staken uit het blok. Ze werden zo als zelfstandige onderdelen herkenbaar en 
vormgegeven. Behalve de twee kabinetten aan de achterzijde, varieerden alle vertrekken in 
omvang en draaiden rond het centrale punt, de vestibule met trap. De grote woonkamer (j) stak 
een flink uit naast de arcade die hier als loggia fungeerde. Met deze opzet leek Leliman 
rechtstreeks aan te sluiten bij de juist in de periode 1850-1860 tot volle wasdom gekomen 
neogotische Engelse vrijstaande villa’s van architecten als Waterstone, Burges en Richardson. 
Dit gold mutatis mutandis dus ook voor de toegepaste neogotische stijlelementen. De opzet van 
de woning en plattegrond was niet symmetrisch en dus in geen enkel opzicht classicistisch; de 
vestibule met trap als centraal onderdeel van de plattegrond deelde deze wel in drieën, maar de 
toegang naar de vestibule was gehoekt door de verspringing in lijn tussen voorportaal  (b) en 
trapportaal (e) waardoor een  axiale opzet van het middendeel vermeden werd. Dit voorportaal 
fungeerde ook als portaal voor de catechesatieruimte (d) en voor de arcade richting kerk. Bezoek 
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en gemeenteleden bleven in het portaal, buiten de woning zelf; ze konden direct naar de kerk of 
naar de catechesatieruimte. De verschillende woonvertrekken werden zo praktisch mogelijk 
rond het trapportaal (e) gelegd, waardoor er toch een compacte en praktische plattegrond 
ontstond met gevarieerde vertrekken die in- en uitsprongen. Er waren geen vertrekken en suite 
en dat was in deze periode op zijn minst opmerkelijk. De kamers en suite vormden namelijk de 
gebruikelijke indelingsvorm bij woningen van de welgestelde middenklasse en bij de landhuizen 
van de elite waar een combinatie kleine/grote salon of salon/huiskamer gebruikelijk was. Het 
centrum van de plattegrond werd gevormd door het trapportaal (e) met de fors uitgevoerde 
bordestrap, verlicht door een groot drievoudig, gekoppeld venster met glas-in-loodramen. De 
centrale positie van de vestibule was anders dan in de traditionele woningen, waar de vestibule 
weliswaar centraal kon liggen, maar dan vrijwel altijd als onderdeel van een axiaal schema 
(entree-vestibule-gang-kamer) dat de plattegrond in drieën deelde net als de voorgevel. De 
centrale plaats van de hal in deze pastorie was echter van een andere orde. Deze hal fungeerde  
als de sluitsteen van de plattegrond  waaromheen de vertrekken lagen. Dit was ook de opzet bij 
de Engelse gotische villa- en landhuisplattegronden. Er was de gebruikelijke reeks 
woonvertrekken, zij het natuurlijk deels toegespitst op de functie van de bewoner: een aparte 
woonkamer (f) waarachter een bergplaats en kabinet (i); een woon- en catechesatieruimte (d), die 
als ontvangstruimte diende, daarachter de keuken (k) met een flink groot venster bij het 
aanrecht. Onder de keuken lag een kelder voor bederfelijke waar. Deze opzet, keuken op begane 
grond met een provisiekelder, was een oplossing voor villa’s en buitenhuizen zonder souterrain. 
Naast de keuken, en met een deur verbonden, lag het werk huis. Gezien de gootsteen, moest dit 
de waskeuken of spoelkeuken zijn. Hier werden etenswaren schoongemaakt en werd 
afgewassen. Op de plattegrond was geen eetkamer aangegeven. Dat was niet ongebruikelijk, 
want de woonkamer kon tevens eetkamer zijn bij kleinere woningen. In het ontwerp was sprake 
van twee maal twee water closets  (wc’s). Eén set onder het bordes van de trap op de begane 
grond, waarschijnlijk één voor heren en één voor dames. Praktisch voor eventuele 
gemeenteleden die op bezoek kwamen. Een tweede set recht erboven op het bordes van de trap. 
Tussen de beide wc.’s op het bordes bevond zich een deur met middeleeuws aandoend 
ijzerbeslag naar een klein balkon. Op de begane grond was tussen de wc’s een deur naar de tuin 
geplaatst. De plaats onder de trap en tegen de buitenmuur was gebruikelijk en waterspoeling 
kwam in deze periode weliswaar beperkt voor, maar was niet onbekend. Er was geen salon en 
dit was ongebruikelijk, maar kan te maken hebben met het feit dat priester noch dominee een 
sociale functie bekleedden met veel representatieve ontvangsten. De ontvangsten konden 
plaatsvinden in de woon- en catechesatieruimte.  Op de verdieping lagen, zoals gebruikelijk, de 
slaapkamers; in dit geval twee en beide met een erker (afb. 41). Een ouderslaapkamer met een 
eigen kleedkamer en berging (s), gewoonlijk ook bestemd voor de lichaamsverzorging, en een 
kabinet en berging (r) bij de tegenoverliggende logeer- of kinderkamer (q). Aan de voorzijde en 
gekoppeld aan de kleine balkon-kamer (t) lag een forse studeerkamer (v), een vertrek 
noodzakelijk voor dominee en pastoor. Het ontbreken van een badkamer was bij woningen uit 
deze periode eerder regel dan uitzondering; het kabinet of de kleedkamer speelde een deel van 
die rol met lampetkan of los bassin. Alle vertrekken, met uitzondering van de kleedkamer en het 
kabinet, werden verwarmd met een kachel. 

Vanaf de balkon-kamer en de ouderslaapkamer kon men het terras boven de arcade bereiken. 
Hoewel sommige vensters gelijkvormig waren, was er toch sprake van een flinke variatie in 
vorm en omvang. Er waren een aantal vensters met spitsbogen, maar de grootte ervan 
verschilde doordat ze enkel, dubbel, groter en kleiner waren. Het trapvenster aan de achterzijde 
was een groot drievoudig, gekoppeld, rechthoekig venster met glas-in-lood ramen. De keuken 
werd verlicht door een flink keukenvenster. De woonvertrekken hadden aan de straatzijde grote 
vensters en openslaande glazen deuren. Al die variatie werd in ieder geval deels bepaald door de 
aard en functie van het achterliggende vertrek. Dit was, met de variatie van de woonvertrekken, 
een duidelijke indicatie van de Engelse invloed bij het ontwerp van deze woning en een even 
duidelijke afwijzing van het neoclassicistische en het klassieke idioom, waarbij de gelijkvormige 
vensters evenwichtig waren verdeeld over de gevel.  
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Afb. 39:  J.H.Leliman, schetsontwerp voor pastorie (1861); de gotisch geïnspireerde vensters en steunberen 
worden gecompleteerd door renaissancistische hoekblokken aan de uitspringende delen. De uitbouw eindigt 
in een soort halsgevel.  

Afb. 40: J.H. Leliman, achterzijde pastorie, let op het grote driedelige trapvenster en de symmetrie van de 
twee uitbouwen met de kabinetten, die als geheel echter weer asymmetrisch in de achtergevel zijn geplaatst. 
Rechts een prieel met hangend loof. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Afb. 41: J.H.Leliman, pastorie, plattegrond verdieping  

De populariteit van zowel de italianiserende modellen voor villa’s én de snel populair geworden 
neogotische villa’s in Engeland, hadden het speelveld fundamenteel veranderd. Door het vertrek 
als een eenheid te behandelen binnen de individuele villa en die te definiëren in de niet-
hiërarchische onderlinge relatie binnen de plattegrond, door de nadruk op een praktische en 
niet op een formele, volgens een vast maatsysteem uitgevoerde, symmetrische plattegrond te 
leggen en daarmee vertrekken en opstand te bevrijden van dit eeuwenoude vastgelegde en 
geaccepteerde model, ontstond er een vrijheid die weliswaar stilistisch ingevuld kon worden, en 
werd, maar die in wezen los van elke stijl stond. De ‘stijlloosheid’ of de eigen stijl die men zocht 
in de negentiende eeuw werd, had hiermee zijn praktische voertuig gekregen. Lelimans 
tekeningen van de pastorie/predikantswoning werden ook tentoongesteld bij de viering van het 
25-jarig jubileum van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in de Koninklijke 
Akademie van Beeldende Kunsten in 1867 en raakten daarmee ook breder bekend.331 

2.3.2 Schets-ontwerp van een buitenverblijf of zomerhuis, in een duinachtig landschap (1e album) 
 
De tweede vrijstaande woning was een schets-ontwerp van een buitenverblijf of zomerhuis, in een 
duinachtig landschap (niet uitgevoerd ontwerp uit of vóór 1862) van Leliman  (afb. 43, 44). Het 
huis was niet ontworpen voor permanente bewoning en waarschijnlijk ook niet voor uitvoering, 
zoals wel bleek uit de fantasievolle vormgeving van het torentje. Het buitenverblijf of zomerhuis  
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had een wat italianiserend karakter door de opzet met twee gehoekte bouwdelen onder twee 
flauwhellende kappen en een torentje. Naast deze italianiserende elementen was sierend en 
schilderachtig houtwerk toegepast. Als type was het buitenverblijfje een wat vrije afleiding van 
de italianiserende villa’s uit de eerste helft van de negentiende eeuw (afb. 42) gemengd met 
gotische cottages en Zwitserse chalets in een als steeds schilderachtiger ervaren combinatie. 
Eclectisch en schilderachtig was het in ieder geval. Dit type villa werd op grote schaal in heel 
Europa en de Verenigde Staten, waar het als Victorian villa of Victorian cottage bekend stond, 
gebouwd tot in de vroege twintigste eeuw. Het ontwerp was wel een voor Nederland vroeg 
voorbeeld van de weg naar een schilderachtige villatype met zijn zeer gevarieerde opstand en 
silhouet dat in de tweede helft van de negentiende eeuw zou gaan domineren. Aan de 
rechterzijkant was een overdekt terras ontworpen waar genoten kon worden van de gezonde 
zeelucht, want daar ging het uiteindelijk om bij dit soort buitenverblijven in de duinen. In de 
plattegrond was echter weinig schilderachtigs te ontdekken. Dit was een traditionele 
plattegrond met een midden-as gevormd door ingang-vestibule-boudoir over de diepte van het 
huis en de gebruikelijke kamers en suite aan de linkerzijde en een woonkamer aan de voorzijde 
rechts. 
 
Het boudoir met erker vormde het centrale punt van de achterzijde. De keuken, aan de 
achterzijde, was door het trapportaal gescheiden van de woonkamer die door zijn ligging en 
verbinding met de keuken waarschijnlijk ook fungeerde als eetkamer. De bordestrap naar 
verdieping en kelder was ondergebracht in een aparte ruimte naast de vestibule. Op dit portaal 
openden de keuken, de woonkamer en de vestibule, waarmee op een originele wijze een fysieke 
scheiding ontstond tussen de keuken en de woonkamer/eetkamer, terwijl vanuit de keuken 
gemakkelijk en buiten de vestibule om, het eten naar de woonkamer gebracht kon worden. 
Onder het bordes van de trap waren twee privés ondergebracht: één voor huis en één voor de 
dienstboden. Leliman had, zonder in te leveren op het minimale aantal woon- en 
representatievertrekken, een plattegrond gemaakt, waarin de, bij kleinere woningen altijd 
lastige scheiding tussen keuken en woonvertrekken, en dus tussen personeel en bewoners, op 
een elegante manier werd opgelost. De keuken, er was verder geen bijkeuken, was alleen te 
bereiken via het apart gelegen trapportaal. De kamers en suite fungeerden waarschijnlijk als 
salon. Het boudoir, de zitkamer van de vrouw des huizes, lag wat ongebruikelijk, want prominent 
in de as van de entree-vestibule naast de salon. Het was via de salon bereikbaar en dat was wel 
gebruikelijk; het had als enige vertrek een erker en, net als de woonkamer, een schouw: dus 
verwarming. De rest van de vertrekken had geen schouw en dus geen verwarming. Voor een 
huis bestemd voor zomerbewoning was dit niet ongewoon. Op de verdieping waren drie 
slaapkamers en een zolder geprojecteerd.  Er was geen badkamer, zoals gebruikelijk. Hoewel het 
zomerhuisje er dus erg schilderachtig uitzag, was de plattegrond traditioneel en daarmee 
volledig anders dan de plattegrond van de pastorie. Wel zou Lelimans slimme oplossing voor de 
scheiding keuken-eetkamer met tegelijkertijd een efficiënte verbinding met die eetkamer in een 
kleine villa navolging kunnen krijgen. Dat was echter nauwelijks het geval. 
 
De Italiaanse, of italianiserende villa, was een internationale, alternatieve villastijl.332 In 
Engeland als italianate of  italian mode al vroeg in de negentiende eeuw ontwikkeld met John 
Nash’ Villa Cronkhill uit 1802 als vroegste voorbeeld (zie afb. 16). De Italiaanse villastijl was ook 
in Pruisen en dan in het bijzonder bij de architecten uit de Schinkelschule  erg in trek, onder 
meer doordat Friedrich Wilhelm IV grote voorkeur had voor deze stijl bij zijn plannen voor 
Potsdam.333 Börsch-Supan in Berliner Baukunst nach Schinkel beschreef de stijl als geïnspireerd 
door de eenvoudige Toscaanse villa’s uit de vijftiende en zestiende eeuw en de ältere 
kastellartige Palazzi mit Einzeltürmen, maar vooral door de landelijke gebouwen ins besonders 
die case coloniche, die zum Teil aus mittelalterlichen Paläste, immer aber aus mehreren 
aneinandergebauten Einzelteilen hervorgegangen sind. In deze relatie met de landelijke 
bouwkunst en de verwijzing naar de oudere landelijke woningen sloot de Italiaanse villa als 
woon- en ordeningsconcept weer aan bij onder meer de opvattingen die John Ruskin had 
gepubliceerd in zijn Poetry of Architecture en zijn Italiaanse voorbeelden daarin.334 De stijl sloot 
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aan bij de behoefte aan een ‘eerlijke’ stijl los van allerlei historiserende invloeden met 
tegelijkertijd een fantasievol, enigszins exotisch en vooral schilderachtige opzet. Het waren ook 
gebouwen en de stijlen die architecten op hun reizen door Italië, waar ze de klassieke 
bouwkunst bestudeerden, eindeloos tegen waren gekomen in een landelijke, ‘natuurlijke’ 
context. Velen kenden deze schilderachtige gebouwen dus uit de eerste hand, maar ze waren ook 
terug te vinden als de stoffering van italianiserende schilderijen uit de zeventiende en achttiende 
eeuw met een schilderachtig en romantisch Italiaans landschap als onderwerp.  
 

    
Afb. 42: “Schets voor een Portiers-huis in den italiaanschen stijl door Edward Brigden, esq., architect te 
Bristol”; uit: Nederlandsch Bouwkunstig Magazijn - tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, 
timmer-, beeldhouwkunst en meubelering, Volume 1, 11e stuk ( 1835), p. 655 (op titelblad: Zamengesteld op 
de wijze van het Engelsche Architectural-Magazine van J.C. Loudon) 

 

            

Afb. 43: J.H. Leliman: plattegrond schets-ontwerp voor een ‘buitenverblijf ’, niet uitgevoerd (ca. 1860-1862)  

Afb. 44: J.H. Leliman:  schets-ontwerp buitenverblijf, vooraanzicht 

2.3.3 Schets-ontwerp voor een villa (1e album) 

De derde en laatste vrijstaande woning in het eerste deel van het Album was het Schets-ontwerp 
voor een villa door de architect L.J. Immink (afb. 46- 48); niet uitgevoerd. Het was waarschijnlijk 
hier voor het eerst dat in de Nederlandse context de benaming ‘villa’ werd gebruikt om een 
vrijstaande woning voor een gegoede burger uit de middenklasse te typeren. Nu lag deze 
benaming hier wel enigszins voor de hand gezien de italianiserende opzet van dit ontwerp. J.L. 
Immink (1822-1866) was stadsingenieur en gemeentearchitect te Zaandam en ontwierp, naast 
zijn gemeentelijke functie, ook voor private klanten. Hij deed dat in een neoclassicistisch idioom 
met soms italianiserende elementen, zoals bij zijn ontwerpen voor een villa voor de 
houthandelaar C. Smit Czn. uit 1862 (afb. 45) en de villa Corver (afb. 81) uit 1866, beide in 
Zaandam.335 De opzet daarvan was italianiserend en neoclassicistisch door het toepassen van 
aan elkaar gekoppelde bouwblokken van verschillende vorm, waardoor de plattegronden een 
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meer gevarieerde en vrijere opzet kon krijgen en een symmetrische ordening van het 
bouwvolume niet goed mogelijk was en er variatie in de bouwdelen ontstond met toepassing 
van typisch ‘Italiaanse’  elementen als pergola’s en eenvoudige, smalle, vierkante, gietijzeren 
zuilen.336   

 

Afb. 45: J.L. Immink, Villa Smit te Zaandam (1862); linkerdeel later aangebouwd 

Zijn ontwerpen, en dit gold ook voor het schets-ontwerp in Lelimans plaatwerk, sloten 
bijvoorbeeld ook goed aan bij de typisch italianiserende villaontwerpen op de schetsen van J.D. 
Zocher jr. uit 1852 (zie afb. 49) en waren terug te vinden in de italianiserende/ 
neoclassicistische villa’s in het Frederikspark te Haarlem die er vanaf 1864 gebouwd werden.337 
Het ging hier om een villastijl die ook in Nederland regelmatig vanaf ongeveer 1860 werd 
toegepast als schilderachtig alternatief voor neoclassicistische villa’s in een natuurlijke 
omgeving, zoals de tot parklandschap getransformeerde bolwerken en de urbane 
villaontwikkelingen. Vaak werd dan een verticaal accent geleverd door het plaatsen van een 
toren in de hoek van de twee bouwdelen. Lelimans schetsontwerp  voor een buitenhuis in de 
duinen (afb. 44) had zo’n torentje en het type was met enige regelmaat in Nederlandse 
villaparken te vinden. Het was een schilderachtige opzet die tot een standaardonderdeel werd 
voor schilderachtige villa’s in de natuur, ook bij andere stijlen dan de italianiserende zoals te 
zien was bij Isaac Gosschalks  neorenaissancistische villa te Hilversum (1875) in villapark De 
Trompenberg (afb. 78a, b). Imminks schetsontwerp voor een villa, in een romantische setting 
van sparren en loofbomen, was een goed voorbeeld van de italianiserende stijl met haar plint, 
pleisterwerk, pergola met vazen waarin palmachtige planten, gevarieerde bouwblokken, attiek 
met vensters en flauwhellende kappen (afb. 46, 47).  Ook hier, als in zijn villa Smit, een 
mengeling van italianiserend en neoclassicistisch. 
 
De hoofdopzet van de plattegrond was een gemaskeerd-symmetrische rechthoek (afb. 48). 
Weliswaar werden de ingang en vestibule, met de voorname trap,  in het midden geplaatst, maar 
door de gevarieerde opzet van de gevel en de plattegrond werd dit niet extra benadrukt. Ook de 
toegangsdeuren van salon en kamers en suite lagen niet recht tegenover elkaar en sloten zo een 
symmetrische opzet uit. De  plattegrond was verrassend vrij in planning en vormgeving.  De 
centraal gelegen vestibule fungeerde als koppeling tussende andere vertrekken op de begane 
grond en maakte een verrassend soepele plaatsing van de vertrekken ten opzichte van elkaar 
mogelijk met korte lijnen. Naast de trap was een gang naar de uitgebouwde keuken aan de 
achterzijde, die daarmee goed afgescheiden was van de woonvertrekken. De keuken was ruim 
van opzet, met veel vensters; er stond een fornuis en er was een gootsteen met pomp. Achter de 
kast lag de trap naar de turfzolder boven de keuken. Achter in de gang de retirade. Links van de 
ingang was de prestigieus vormgegeven, achthoekige salon gelegen. De vorm onderstreepte het 
representatieve karakter van het vertrek, dat in tegenstelling tot gebruikelijk, niet in de as van  
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Afb. 46: L.J. Immink, schetsontwerp aanzicht voor een villa voorzijde met gotische vensters op de begane 
grond (niet uitgevoerd) 

Afb. 47:  L.J. Immink, schetsontwerp aanzicht zijgevel 

           

Afb. 48:  L.J. Immink, villa:  plattegrond begane grond en verdieping 

de ingang lag. Rechts van de hal lagen twee woonkamers en suite. Er werd in de plattegrond geen 
eetkamer aangegeven, maar het lijkt erop, mede vanwege de vorm en de plaats van de schouw 
aan de korte zijde, dat de rechthoekige woonkamer met drie vensters in de lange zijde (ook) 
fungeerde als de eetkamer en de woonkamer voor, in feite één grote erker aan de straatzijde, als 
de woonkamer voor dagelijks gebruik diende. Op de verdieping lagen drie grote en één kleine 
slaapkamer/logeerkamer. Eén slaapkamer grensde aan het grote overdekte terras en opende er 
op via openslaande deuren. Een zeer Italiaans element. Er was geen badkamer. 

 

Afb. 49: J.D. (of L.P.) Zocher jr., Studietekening voor een groep neoclassicistische buitenverblijven in potlood  
(1852) 
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2.3.4 Ontwerp van een zomerverblijf  (2e album) 
 
Het Ontwerp van een zomerverblijf (afb. 50-51)  van A.L. van Gendt was een hoog zomerhuis op 
een T-vormige plattegrond in de natuur en dus niet bedoeld voor permanente bewoning. De 
‘natuurlijkheid’ van de setting werd gereflecteerd in het chaletgeïnspireerde, rustieke houtwerk 
van de uitgewerkte zolderverdieping van het linker en hoogste bouwdeel. Het hoge deel was  
symmetrisch opgezet met het trapportaal als een middenrisaliet onder een eigen kap, maar 
hierin lag juist de dienstingang die leidde naar de trap (h) in het zijportaal, die weer voerde naar 
de kelder met de keuken en voorraadkelders. De hoofdingang lag verborgen in de hoek van de T 
achter de porticus. Misschien een Spielerei van Van Gendt met conventies en verwachtingen, wat 
hij zich voor dit onuitgevoerde ontwerp kon veroorloven, maar ook passend binnen  
ingangsoplossingen voor italianiserende villa’s.  
 
Stilistisch was dit ontwerp een combinatie van een italianiserende, wit gepleisterde villa onder 
flauwhellende zadeldaken voor het lage deel en rustiek houten, meer Zwitsers aandoende 
elementen als het sierende houtwerk aan de zolderverdieping van het hoge deel.  
 

 

Afb. 50: A.L. van Gendt, ontwerptekening van een zomerverblijf (vóór 1864) 

De vestibule (afb. 51, letter b) vormde het centrum van de plattegrond, waarbij ook hier, zoals in 
Hartenlust, de bordestrap werd weggewerkt in een aparte ruimte, waardoor de vestibule als 
ruimte open bleef en de trap via de vensters in de buitenmuur verlicht werd. Net als bij de 
plattegrond van Lelimans pastorie (afb. 38) lag onder het bordes van de trap het privé. Op de  
 

   

Afb. 51: A.L. van Gendt, plattegrond van begane grond en verdieping zomerverblijf 

begane grond lagen de gebruikelijke woonvertrekken met één uitzondering. Tegenover de 
ingang achter de vestibule lag een bad- of dessertkamer  (f) met, zoals blijkt uit de tekening, een 
verzonken bad, maar zonder directe verbinding met eetkamer (d) ernaast, terwijl een 
dessertkamer nu juist tot doel had het eten klaar te maken voor het opdienen. De combinatie 
badkamer/dessertkamer kwam nooit voor en een badkamer op de begane grond zelden. Er was  
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voor een verzonken bad op de begane grond wel een vroeg voorbeeld te vinden in kasteel Heeze 
dat na een verbouwing in 1797 werd geplaatst voor de kasteelvrouwe Johanna van 
Westreenen.338 Dit bad was geïnspireerd door verzonken baden in een opgegraven badhuis te 
Pompeï en het werd op de begane grond geplaatst, omdat er nog geen waterleiding en afvoer 
was op de verdieping.339 De begane grond was daarmee de meest geëigende plek. Voor Van 
Gendt opzet is geen echte reden te vinden, zeker niet in de combinatie met dessertkamer. Rechts 
naast de badkamer/dessertkamer, achter de loggia, lag de eetkamer (d). Deze lag ver van de in 
het souterrain gelegen keuken, die aan de andere kant van het huis lag. Dit was daarmee 
onlogisch. Naast de ingang lag de gebruikelijke spreekkamer met daarnaast de salon (c) als 
grootste woonvertrek en met een spectaculair parket. De twee kamers (e) in het linkerdeel 
werden niet nader omschreven. Op de verdieping lagen vijf slaapkamers en logeerkamers, 
waarvan er drie een bed in een alkoof hadden.  Dit werd door Viollet-le-Duc ook beschreven in 
zijn Habitations Modernes, deel I, uit 1872 bij de villa te Scheveningen. Hij zag het als een typisch 
Hollands element in de slaapkamers van villa’s.340 Recht boven de salon lag op de verdieping een 
tweede salon; dit zou een ontbijtkamer of een boudoir kunnen zijn. Als salon lijkt het een 
vreemde plaats, aangezien dit zou betekenen dat een representatieve ruimte om bezoek te 
ontvangen bij de privé-vertrekken en slaapkamers lag. Dit was vanuit de bestaande sociale 
conventies onmogelijk. Naast de trap lag een privé.   
 
2.3.5 Ontwerp voor een landelijk woonhuis met aangrenzend kantoor (2e album) 
 
Plaat 24 van het tweede Album liet een ontwerp voor een landelijk woonhuis met aangrenzend 
kantoor van de Dordtse architect H.W. Veth (1833-1909) zien (afb. 52, 53a, b).341 Het was niet 
uitgevoerd. Veth volgde zijn opleiding, net als Leliman, bij J.F. Metzelaar en vertrok daarna voor 
drie jaar naar Berlijnse Bau-Akademie, om vervolgens op het atelier van de architect Gilbert te 
Parijs te werken; op 22-jarige leeftijd vestigde hij zich als architect te Dordrecht.342  Het in het 
Album afgebeelde landelijke woonhuis met aangrenzend kantoor was een strikt symmetrisch, 
neoclassicistisch ontwerp op een symmetrische plattegrond. Hij stond in de Pruisische 
villatraditie van Schinkel en zijn navolgers en dit was gelet op Veths jaren in Berlijn niet 
verwonderlijk. Hoewel het neoclassicisme als stijl en ontwerp in 1864 zeker niet meer tot de 
modieuze voorhoede behoorde, bleek in de praktijk van alle dag het neoclassicisme, al dan niet 
in een vereenvoudigde vorm, nog meer dan levend. Dit werd ook zichtbaar in Veths opdrachten 
in Dordrecht. Voorbeelden van neoclassicistische architectuur, onder meer bij J.D. Zocher jr., zijn 
tot in de jaren tachtig van de negentiende eeuw overal in Nederland, en dan in het bijzonder in 
de provincie, terug te vinden.  Dit terwijl het Oudhollands/de Hollandse neorenaissance als stijl 
dan toch al een fraaie opmars in populariteit had gemaakt.    
 

 

Afb. 52: H.W. Veth, ontwerp van een landelijk woonhuis met aangrenzend kantoor (vóór 1864) 

Dit grote landelijk woonhuis, waarbij het landelijke duidde op zowel de plaats van de villa als op 
de vorm met een getrapt silhouet door de lage zijvleugels, balkons aan de voorzijde op ranke, 
gietijzeren kolommen, refereerde direct aan de grote Duitse neoclassicistische villa’s en 
landhuizen voor de elite; hij was daar een afgeleide van. Net als het landelijke woonhuis te 
Ginneken van Heynincx uit 1842 (afb. 22, 23). Het neoclassicisme bood een model voor zowel 
grote als middelgrote vrijstaande woningen doordat bouwwerken in deze stijl eenvoudig te 
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vergroten en te verkleinen waren door het toevoegen of weglaten van traveeën. Dit kon zolang 
er een evenwichtig, harmonieus en symmetrisch geheel ontstond. De gegoede middenklasse 
spiegelde zich daarmee aan de elite in vorm en in plattegrond. Tamelijk spectaculair aan Veths 
ontwerp was de plaats van de over de verdieping heengaande, vierkante vestibule met gaanderij 
op de verdieping. Deze werd van boven verlicht.  
 
Voor de werkende, gegoede middenklasse, zoals notarissen en artsen, moest er ook een 
werkplek aan huis gerealiseerd worden. Het huis was immers naast woonhuis ook een werkplek 
waar het geld verdiend werd. Veth moest in het ontwerp zo vier functies een plek geven:  

 wonen 
 representatie  
 werken 
  dienst.  

Dit deed hij door het kantoor achter een eigen ingang aan de linkerzijde te plaatsen, het wonen-
representeren/kabinet in het middendeel rond de vestibule met aan de voorzijde in het midden 
van de gevel een kabinet, links daarvan twee ineenlopende woonkamers en rechts ervan de 
eetkamer. De keuken met dienstvertrekken lag aan de achterzijde in het rechter bouwdeel, goed 
afgescheiden door de gang. Aan de tuinzijde op de begane grond lag een slaapkamer, wat niet 
vaak voorkwam, maar ook niet onbekend was. Slaapkamers lagen in de regel op de verdieping, 
maar ook hier gold: op elke regel in de villabouw was er wel een uitzondering te vinden. Aan de 
achterzijde tegenover de eetkamer, maar daarvan gescheiden door een gang en een trap lag de 
ruime keuken voorzien van een groot, gietijzeren fornuis; onder de keuken een koele 
provisiekelder. Onder de trap was de doorgang naar de eetkamer via de gang. Naast de trap lag 
de retirade midden in het huis, wat ongebruikelijk was vanwege de mogelijke stank. Er moest 
hier dus sprake zijn van een spoeltoilet met stankafsluiter. Naast de keuken aan de achterzijde 
lagen verder goed afgescheiden de verdere dienstvertrekken: een dienstboderetirade en een 
apart dienstbodevertrek.  
 
De villa was zo in drie delen verdeeld met een kantoorgedeelte links, een woon-/ 
representatiegedeelte in het middendeel en een dienstgedeelte aan de achterzijde en in de lage 
vleugel rechts.  Alles bij elkaar een vrij ingewikkelde plattegrond met nogal wat bijzonderheden.  
 

       
       
Afb. 53: H.W. Veth, ontwerp van een landelijk woonhuis (vóór 1864); a: plattegrond met aangegeven de 
vloeren in de vertrekken. De vloeren van de werkvertrekken zijn eenvoudig egaal, de beide kamers met 
motieven, het kabinet als werkkamer, egaal, de vestibule en eetkamer met fraai parketwerk.  
Rechts: plattegrond verdieping met biljartkamer (f), logeerkamers (d), slaapkamers (g) 

 
Aan de voorzijde rechts een grote berging. Op de plattegrond werd verder aangegeven: het 
parketwerk in de woonvertrekken en het tegelwerk in de werkvertrekken en de gangen. De 
plattegrond was traditioneel neoclassicistisch en volgde de symmetrische driedeling van het 
uitwendige. Door de beide ingangen, wonen en werken, aan de zijkanten te plaatsen verstoorden 
deze de symmetrie niet. De biljartkamer lag op de verdieping aan de achterzijde. Hoewel 
biljartkamers gewoonlijk op de begane grond werden geplaatst, kwam plaatsing op de 
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verdieping ook voor. Dit was dan meestal het gevolg van gebrek aan ruimte op de begane grond. 
In Veths ontwerp ontstond dit ruimteprobleem doordat juist daar aan de tuinzijde een grote 
slaapkamer was ondergebracht. Op de verdieping verder twee slaap- en twee logeerkamers, een 
linnenzolder/droogzolder en een retirade. Er was geen badkamer. 
 
2.3.6 Ontwerp van een huis voor een notaris ten Platte lande (2e album) 
 
Het ontwerp van een huis voor een notaris ten Platte lande  (afb. 54, 55) was een niet-uitgevoerd 
ontwerp van de toen nog jonge Amsterdamse architect A.N. Godefroy (1841-1896); de man die 
bekend stond om zijn voortreffelijke tekenwerk. Het ging hier om een vroeg ontwerp van 
Godefroy dat in alle opzichten traditioneel van opzet was. Een typisch, eenvoudig, 
neoclassicistisch, vrijstaand woonhuis met italianiserend-landelijke trekjes door de 
flauwhellende, zinken daken in het zicht met overstek en een verlaagde verdieping die deels in 
de kap zit. Symmetrie was in de hele woning dominant aanwezig. Ook deze woning was een 
voorbeeld van een vrijstaande woning op een eigen perceel op het land voor een iemand uit de 
werkende middenklasse, net als Lelimans pastorie. De plattegrond volgde een eenvoudig, 
klassiek rechttoe-rechtaan schema met de vertrekken in lijn achter elkaar. Het huis werd 
daarmee lang met aan de korte zijde de voorgevel met ingangsrisaliet. Het ontwerp was vrijwel 
ornamentloos, dit was kenmerkend en gebruikelijk bij dit type eenvoudige italianiserende villa’s, 
die soms symmetrisch van opzet waren, zoals dit woonhuis van Godefroy, of asymmetrisch zoals 
het hiervoor getoonde villaatje van Leliman uit het Album (afb. 44). Opvallend aan Godefroys 
ontwerp is wel de omvang van het notarishuis, vooral door de diepte met drie vertrekken achter 
elkaar links en rechts van de gang. Gebruikelijk bij de kleine italianiserende villa’s waren twee 
vertrekken achter elkaar zoals te zien is bij het villaatje in het Frederikspark te Haarlem (afb. 56 
en 57). 
 

             

Afb. 54: A.N. Godefroy, ontwerp voor een notariswoning ten Platte lande (vóór 1864); voorgevel en zijgevel  

De lange gang in het midden werd in de voor- en achtergevel benadrukt door een middenrisaliet 
die door de dwars geplaatste kap heenging. Een beproefd  recept dat bij woningen in heel 
Nederland voorkwam en afkomstig was van de klassieke, Nederlandse zeventiende en 
achttiende-eeuwse buitenhuizen die op dezelfde wijze een geaccentueerd middendeel met 
ingang hadden met daarachter een lange gang waarnaast de woonvertrekken, zoals bij Huis te 
Manpad of het grachtenpand voor Van Bambeeck (afb. 58a, c). De notaris, hoewel zeker een 
notabele, moest werken en had dus aan huis een kantoor nodig, zoals gebruikelijk op het 
platteland. Dit kantoor, aan de voorzijde, had een aparte ingang aan de zijkant én een ingang in 
de gang direct na de vestibule. De ‘gewone’ klanten kwamen via de zijingang. Bijzondere klanten 
kwamen via de voordeur, als kwamen ze op visite.  
 
In de middenpartij bevond zich de ingang en daarachter liep een lange, rechte gang van voor 
naar achteren om bij de tuin te eindigen. Alle vertrekken lagen links en rechts hiervan. Dit was 
een conventionele opzet die niet alleen aansloot op de gebruikelijke neoclassicistische 
buitenhuisplattegronden, maar ook op die van de bredere grachtenhuizen met drie traveeën. Er 
was in dit type italianiserend neoclassicisme zelden of nooit een souterrain, dus de keuken kreeg 
een plek op de begane grond aan de achterzijde. In de notariswoning lagen de gebruikelijke  
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Afb. 55: A.N. Godefroy, ontwerp voor een notariswoning ten Platte lande (vóór 1864); plattegrond begane 
grond en verdieping 

 

Afb. 56: Eenvoudig italianiserend/neoclassicistisch villaatje met middenrisaliet door de kap aan het 
Frederikspark te Haarlem (ca. 1865)343  

 

             verdieping 
keuken   ingang          vestibule met trap 
  

Afb. 57: Plattegronden van begane grond (links) en verdieping van een eenvoudig italianiserend villaatje 
zonder souterrain aan het Frederikspark 6 (1864), de zwarte rechthoek is de later ingebouwde badkamer.  

   a                          b 
Afb. 58a: Philips Vingboons, a: plattegrond van het souterrain van het grachtenhuis van Nicolaes van 
Bambeeck en  Agatha Bas met de lange gang naar de keuken, Amsterdam (1650)  
Afb. 58b: plattegrond Huis te Manpad, Heemstede, bel etage met middengang naar salon (ca. 1640) 
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vertrekken voor een middenklasse villa. Links van de ingang de Zijkamer  (waarschijnlijk de 
salon), de Eetkamer, die waarschijnlijk ook functioneerde als woonkamer, en aan de achterzijde 
en daar ongebruikelijk de Mangelkamer; dit dienstvertrek lag eigenlijk altijd op zolder of in het 
souterrain. Nu was hier geen souterrain, maar wel en verdieping, dus Godefroys oplossing lijkt 
gezocht. Het was wel zo dat de keuken hier direct tegenover de mangelkamer lag dus dat de 
dienstvertrekken zo bij elkaar gegroepeerd werden. De keuken had fornuis, dubbele pomp met 
bak en aanrecht (regtbank) en spoelgedeelte. Naast de keuken de gebruikelijke bijkeuken, hier 
Waschplaats genaamd, met privaat voor de dienstbodes en de dienstingang. Tussen keuken en 
mangelkamer was er een Achter-portaal. Hier lag ook de wc voor de bewoners, tegen de 
buitenmuur wat als plaats tussen de dienstvertrekken niet erg logisch was. De relatie keuken en 
eetkamer was lastig, want het eten moest via de gang naar de eetkamer. Naast de keuken lag de 
Gr: Slaapkamer met plaats voor, zo lijkt het, vijf bedden, maar waarschijnlijker ging het hier om 
de slaapkamer voor de heer en vrouw des huizes, gezien de kastruimte voor kleding. Het was 
onduidelijk waarom hier deze slaapkamer, ook voorzien van grote schouw, lag, gezien het feit 
dat er ook een verdieping was voor de slaapvertrekken. Op de verdieping lagen: een grote 
zolder, een provisiekamer en twee logeerkamers. Er was geen badkamer. 
 
Godefroy hield in 1864 twee lezingen voor de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te 
Amsterdam over het burgerlijke woonhuis naar aanleiding van de Causerie artistiques van 
Ferdinand de Lasteyrie uit 1862, onder de titel De burger-bouwkunst in de negentiende eeuw in 
Frankrijk en de tweede naar aanleiding van L. Reynauds tweede deel van de Traité  d ’         
architecture uit 1858 onder de titel Inrigting van woonhuizen.344  De lezingen waren in feite niet 
meer dan een vertaling van de opmerkingen van De Lasteyrie en Reynaud en door zijn keuze van 
juist deze specifieke teksten maakte Godefroy duidelijk wat hij belangrijk vond. Geconstateerd 
werd door De Lasteyrie dat er in Frankrijk van alle Europese landen het meeste gebouwd werd 
en dan vooral burgerwoningen. Niet de Franse adel, maar de middenklasse bouwde; De 
middenklasse heeft eene ruime plaats in de maatschappij ingenomen, en heeft er aanspraak op 
door hare kennis.345 Dit was dus de groeiende middenklasse meritocratie die ook bij Viollet-le-
Duc zowel in zijn 17ième Entretien (1872) als in de introductie bij de Habitations Modernes (1875) 
terug  zou komen (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.2.1) en die na de val van het tweede keizerrijk 
de stabiele kern van de nieuwe Franse republiek zou moeten vormen. Er werden in Frankrijk 
steeds meer hôtels gebouwd, vroeger een typering voor de grote stadshuizen, nu de typering van 
een vrijstaande woning voor een gezin, aldus Godefroy. Velen wilden, al was het maar een paar 
maanden per jaar, buiten wonen, al was het maar alleen om te bezuinigen.346 De kosten voor 
levensonderhoud en personeel waren immers op het land aanzienlijk lager.347 Dit was een 
element dat zeker ook een rol speelde bij de trek naar het platteland in Nederlandse situatie, 
waarbij de lage belastingdruk in de plattelandsgemeenten mede als een magneet werkte. De 
Lasteyrie, en met hem Godefroy, keek naar de Engelsen voor voorbeelden; naar mijne meening 
zijn de Engelschen [in] het bouwen van landhuizen beter dan wij (Franschen). Zij weten met veel 
bekwaamheid de verschillende oude stijlen er op toe te passen. Minder bezorgd dan wij voor de 
regelmatigheid van het plan, weten zij er in den regel meer schilderachtigheid aan bij te zetten en 
meer gerieflijkheid te geven.348  Juist de Engelsen bleken steeds weer in staat hun landhuizen in 
de natuur te laten voegen. Als laatste gaf De Lasteyrie aan dat teveel architecten werkten met 
architectuur modellen die ongeacht de plaats toegepast werden, terwijl juist de plaats de 
bouwwijze en het bouwmateriaal zou moeten bepalen; De Lasteyrie beschouwde het werken 
met modellen dan ook als een gebrek aan oorspronkelijkheid.349 Dit was dezelfde argumentatie 
die Etzel gebruikte in zijn kritiek op de architectuuropleidingen in het eerste nummer van 
Bouwkundige Bijdragen van 1842.350 De tweede lezing was praktischer. Eerst constateerde 
Godefroy dat er in Nederland, net als in Engeland, een voorkeur was voor het wonen in een 
vrijstaande woning, dan wel een volledige woning in een rij, terwijl in Frankrijk juist de 
etagewoning het meeste voorkwam.351 De indeling van beide verschilde niet wezenlijk, anders 
dan in aantal en omvang van de vertrekken. Het algemeen beginsel, dat de indeeling en inrigting 
der woonhuizen door alle tijden beheerscht, bestaat in eene drieledige verdeeling der lokalen: 
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    1o. de vertrekken waar men bezoek ontvangt ( receptiekamers), als daar zijn: vestibules, voor- of                        
spreekkamers, kabinetten, salons, galerijen en eetzalen;  
    2o. boudoirs, kleedkamers, badkamers enz.; [dus de typische privévertrekken] 
    3o. de lokalen voor de dienst, bv. de keukens en bijbehooren, de kamers voor de dienstboden, de 
stallen en koetshuizen. 
Op straatniveau lagen de ontvangstvertrekken, op de bovenverdieping de slaapvertrekken en de 
keuken in het sousbassement.352 Het souterrain dus. Elk voornaam vertrek moet vergezeld zijn van 
eene kleinere kamer voor de dienst, en om datgene uit de weg te zetten dat men aan de oogen der 
bezoekers wil onttrekken. (…) Bij de eetzaal behoort eene dessert- of spijskamer.353 Godefroy gaf 
daarna een weergave van de Franse situatie met ontvangstvertrekken die dubbele deuren 
zouden moeten hebben in een rij achter elkaar, in de vorm van de klassieke, Franse enfilade van 
vertrekken. Ook van twee kamers naast elkaar gaf hij aan dat die samengevoegd zouden kunnen 
worden door de deuren er tussen uit te nemen. Voor wat de plaatsing van de vertrekken betrof, 
dienden de salons en de slaapkamers op het zuiden of het oosten te liggen in verband met het 
uitzicht en de gunstige ligging. Keuken en een mogelijke schilderijengalerij lagen op het noorden. 
De eetzaal op het noorden of het oosten, nooit op het westen in verband met de zon die dan in de 
middag in het gezicht van de eters zou schijnen. Verder diende er naast de hoofdtrap  altijd een 
bediendentrap te zijn.354 In het midden lag de vestibule en deze moest goed verlicht worden. De 
eetzaal behoorde een van de grootste vertrekken van een woning te zijn; men moest immers aan 
het diner ruim kunnen zitten.355 De salons zijn de rijkste vertrekken onzer woningen. De groote 
woningen hebben er verscheidene, de kleine daarentegen maar één.356 Een kabinet was een 
werkkamer en moest eenvoudig ingericht zijn, geen afleiding, want er moest gewerkt worden.  
 
In de slaapvertrekken was de plaats van het bed het belangrijkste en die was tegenover de 
vensters. Alkoven voor het bed werden steeds minder aangetroffen; ze waren te somber en de 
lucht was er onfris. In grote woningen lag er een boudoir bij de slaapkamer.357 Waarschijnlijk 
doelde Godefroy hier op een kleedkamer voor de vrouw des huizes.  De keuken diende zo 
geplaatst te worden, dat er geen geur  te bespeuren viel en geen geluid hoorbaar was. De 
gebruikelijke uitgangspunten. Aan de achterzijde van huizen was het plaatsen van serres en 
wintertuinen in de mode.358 Nu was het verhaal van Reynaud natuurlijk gebaseerd op de Franse 
situatie, maar in zijn algemeenheid bleek het ook redelijk als voorbeeld te kunnen dienen voor 
de Nederlandse situatie. Vandaar de aandacht van Godefroy ervoor. 
 
2.3.7 Buitenverblijf of villa (3e album) 
 
Het laatste deel, deel 3, van Lelimans Album werd in 1865 en 1866 samengesteld en op 1 mei 
1866 als compleet plaatwerk gepubliceerd.359 De derde plaat erin was die van een buitenverblijf 
of villa van de Amsterdamse architect Willem Springer (afb. 59, 60). Het was een kleine, 
eenvoudige, italianiserende villa bestaande uit twee loodrecht op elkaar geplaatste bouwdelen 
onder flauwhellende, zinken zadeldaken, zoals gebruikelijk voor dit type. De houten waranda 
over de diepte van de villa was een element dat geassocieerd werd met buiten, tuinen en natuur. 
Het rechter bouwdeel had een volledig uitgebouwde verdieping, het linkerdeel niet. Op de 
begane grond lagen drie vertrekken en een keuken. Twee vertrekken links van de gang en twee 
rechts. Een woonkamer, ongetwijfeld ook dienend tot eetkamer, was gekoppeld aan een 
slaapkamer. De typische middengang liep van voor naar achter en had een steektrap naar de 
verdieping. Links van de gang een spreekkamer en een keuken met daaronder een kelder. De 
gang liep aan de achterzijde iets door naar buiten en vormde daar een dienstingang naar de 
keuken en een ruimte voor het privaat. Opvallend was, wat er niet was in deze plattegrond: de 
salon. De reden was onduidelijk, tenzij de ruime spreekkamer aan de voorzijde deze rol op zich 
had genomen, wat gezien plaats en omvang goed zou hebben gekund. De verdieping was even 
sober: een zolder in het lage deel, en in de hoge uitbouw twee slaapkamers met een gedeelde 
garderobe ertussen. De gang verdeelde de plattegrond in twee gelijke delen, al was dat aan de 
voorzijde door het uitspringende bouwdeel rechts, niet goed te zien. Zo speels als het villaatje er 
van buiten uitzag, met overstek, sierend houtwerk en veranda, zo traditioneel was de 
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plattegrond. Speelsheid en enige variatie in vorm, om een wat schilderachtiger uitstraling te 
verkrijgen was toegestaan, maar de plattegrond bleef in de ijzeren greep van de traditie. Deze 
voorbeelden, want Springer was maar één van de velen, onderstreepten het haast revolutionaire 
karakter van Lelimans plattegrond voor de pastorie. Daar werd een nieuwe vorm gevonden en 
uitgewerkt. 
 
Het huis zelf was een eenvoudig villaatje. Wit gestuukt, flauw hellende daken, een breed en een 
smal bouwblok. In alles een versoberd, italianiserend villaatje. Geschikt voor gebruik door de 
middenklasse. De benaming villa hing waarschijnlijk ook hier weer samen met de stijl, die nauw 
aansloot bij de italianiserende, schilderachtige kleine villa’s die al vroeg in de negentiende eeuw 
een geliefd beeld vormden in Engeland en Pruisen, waarvan J.D. Zocher jr. er ook de nodige heeft 
ontworpen en getekend. Ze kwamen ook voor in alle voorbeeldboeken en tijdschriften uit 
Engeland en Duitsland en werden gebouwd.360 Hier werd, na Imminks villa in het eerste Album, 
voor de tweede maal  de benaming ‘villa’ gebruikt in Nederland.  
 

            

Afb. 59: W. Springer, buitenverblijf of villa, plattegronden begane grond en verdieping; wat opvalt, is dat  de 
schoorsteen van spreekkamer en keuken op de begane grond niet doorloopt over de zolder (vóór 1866) 

 

Afb. 60: W. Springer, buitenverblijf of villa, presentatietekening (vóór 1866) 

2.3.8 Ontwerp voor een zomer en winterverblijf gebouwd in de omstreken van Meppel (3e album) 
 
Ook in het derde deel van het Album toonde J.H.Leliman eigen werk. In dit geval een ontwerp 
voor een zomer en winterverblijf gebouwd in de omstreken van Meppel  (afb. 61, 63). Deze villa, 
gebouwd in Meppel, was, zoals de titel aangeeft, bestemd voor permanente bewoning.361 Er was  
blijkbaar een noodzaak dit expliciet aan te geven, wat ongetwijfeld te maken had met de 
landelijke situering van de villa, die de gedachte aan een zomerverblijf zou kunnen oproepen. De 
villa was bestemd voor een fabrikant te Meppel en stond voor diens fabriek. 
 
De overeenkomst met Lelimans ontwerp uit 1861 voor een woonhuis met weverij te Almelo was 
opvallend (afb. 62). Ook dit woonhuis, dat aan de weverij vast werd gebouwd, was een opdracht 
voor een fabrikant in de provincie. Het werd door Leliman beschreven in de Bouwkundige 
Bijdragen,  jaargang 1863.362 In dat woonhuis was onder meer sprake van de dagelijksche 
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woonkamer op de begane grond en een groote woonkamer op de verdieping met daarbij een 
logeerkamer. In de woning te Meppel kwam dezelfde opzet terug met twee salons en suite en op 
de verdieping aan de voorzijde een woonkamer en een logeerkamer (afb. 63). Alle representatie 
dus beneden en het wonen boven. 
 

       

Afb. 61: J.H. Leliman, ontwerp voor een zomer- en winterverblijf te Meppel  (ca. 1865), voorzijde 

Afb. 62: J.H. Leliman, Voorzijde woonhuis met daarachter een weverij te Almelo (1861-1862)    

 

         

Afb. 63: J.H. Leliman, ontwerp voor een zomer- en winterverblijf te Meppel, plattegrond begane grond (links) 
en verdieping (rechts) 

Kenmerkend voor deze woningontwerpen was de nadruk op de symmetrie van de voorzijde. 
Ook in Meppel lag er expliciete nadruk op de middenpartij met ingang die in dit geval door de 
kap ging en die in Almelo door de dakkapel werd gaccentueerd. De plattegrond had de 
traditionele, symmetrische indeling voor een buitenhuis met de lange gang die het huis in twee 
gelijke delen verdeelde met dragende binnenmuren bij de kamers en suite en de keuken-
eetkamer. Deze conventionele opzet leverde een eenvoudig te construeren en doeltreffende 
balkenlaag op voor de verdieping door de vier dragende muren op de begane grond: twee 
buitenmuren en twee binnenmuren. De detaillering en ornamentatie waren, zoals gebruikelijk in 
Lelimans werk, gevarieerd en eclectisch. De stilistische behandeling van de voorgevel volgde op 
hoofdlijnen zijn eclectische opzet voor het gebouw voor Arti et Amicitiae uit 1855 en de woning 
te Almelo uit 1861. Ook hier een symmetrische gevel met eclectisch toegepaste detaillering. Het 
gebruik van de hoekblokken, pilasters en behandeling van de middenrisaliet doet ook denken 
aan het ontwerp voor de pastorie uit 1863, terwijl juist daar de plattegrondopzet vernieuwend 
was. De conventionele plattegrond in Meppel had ongetwijfeld te maken met het feit dat deze 
woning daadwerkelijk voor een opdrachtgever gebouwd werd; de pastorie was vooral een 
experiment geweest in de mogelijkheden voor vorm en plattegrond. In de detaillering toonde 
Lelimans ontwerp weer een heel eigen interpretatie van historische elementen, maar was op 



103 
 

hoofdlijnen toch een klassiek-symmetrische, neoclassicistische villa; al werden Lelimans 
tijdgenoten juist op het verkeerde been gezet door de vrijmoedige toepassing van de detaillering 
met zijn afwijkingen van het klassieke model én het brutale gebruik van een gietijzeren 
verandaoverkapping aan de linkerzijde van het huis. De plattegrond volgde de symmetrie van de 
de gevel met een lange middengang en de verschillende deuren lagen tegenover elkaar. Links 
van de gang een grote met een kleinere salon en suite; aan de achterkant de kamer Mijnheer  (= 
herenkamer), met er tegenover, weliswaar gescheiden door de gang, het waschhuis, 
spoelkeuken/bijkeuken. Rechts van de gang de logische combinatie eetkamer en 
keuken/bijkeuken (waschhuis), beide gescheiden door het trapportaal als in Lelimans 
pastorieontwerp. Een effectieve en eenvoudige oplossing voor de kleinere villa’s. In deze villa 
liep de verbinding onder het bordes van de trap door.  Nadeel hier was de ligging van de twee 
wc’s langs in die doorgang.  De eetkamer lag aan de voorzijde, wat nog niet veel voorkwam. 
 
Op de verdieping een menging van wonen en slapen. Hoewel dit niet vaak voorkwam, was het 
ook niet onbekend. Ook biljartkamers konden op de slaapverdieping liggen. Deze oplossingen 
leverden meer ruimte op de begane grond op. Aan de voorzijde links was een woonkamer met 
een kabinet. Verder drie slaapkamers en een logeerkamer. Er was ook een bad en slaapvertrek. 
Onduidelijk bleef wat dit nu was, een badkamer of een slaapkamer, want ook hier was een 
éénpersoonsbed ingetekend. Er waren twee retirades. Eén behoorde bij de logeerkamer, één lag 
op de gang, voor algemeen gebruik. 
 
2.3.9 Villa op de zeeduinen nabij Scheveningen  (3e album) 
 
De Villa op de zeeduinen nabij Scheveningen afgebeeld in het derde Album was de in 1864 
ontworpen Villa Costa van de Haagse architect Elie Saraber (1808-1878) (afb. 64a t/m 66).363 De 
grote villa lag in het verlengde van de Badweg in Scheveningen en werd geflankeerd door villa 
Jacobson en villa Mar.364 In de albums van Leliman was dit de derde keer, na Immink en 
Springer, dat de benaming villa werd gebruikt voor een vrijstaande woning. De villa’s hadden 
alle een neoclassicistisch-italianiserend karakter. Villa Costa was dan ook een heel ander type 
villa dan de villa près Scheveningen uit Viollet-le-Ducs Habitations Modernes (afb. 68, 69) van tien 
jaar later, al lagen beide zowel in Scheveningen als op het duin. De villa toonde wat opzet, met 
twee uitstekende bouwdelen op de hoek, en stijl, italianiserend en neoclassicistisch, 
overeenkomst met Imminks villa uit het eerste Album (afb. 46). Stijl en opzet van Villa Costa zijn 
ook terug te vinden bij  K.F. Schinkels italianiserende slot Tegel (1820-1824), waar de 
hoekrisalieten prominent uitstaken met daartussen een vlakke gevel, maar nog concreter bij 
Villa Ludwigshöhe (1845-1852) van Friedrich von Gärtner, na diens dood afgemaakt door Leo 
von Glenze, het italianiserende, neoclassicistische zomerverblijf van de Beierse koning Ludwig I 
tegen de helling bij Ebenhoben in de Pfalz (afb. 64b). Het front, met groots uitzicht over de 
Rijnvallei, bestaat uit twee hoekrisalieten met daartussen een collonade op bel etage en 
verdieping. Eenzelfde opzet, bij Villa Costa gevormd door een tweetal balkons met slanke, 
gietijzeren zuilen op bel etage en verdieping aan de zeezijde met een wijds uitzicht, was terug te 
vinden bij de villa van Saraber op de duinen van Scheveningen. 
 
De symmetrie van villa Costa in de voor- en achtergevelgevel werd iets verzacht door 
asymmetrische uitbouwen en erkers, maar was wel zichtbaar aanwezig. Bij de plattegrond 
echter, was geen sprake van een symmetrische opzet; de vertrekken verschilden in opzet en 
omvang al naar gelang hun functie: een pragmatische benadering. De circulatieruimtes plus 
keuken waren aan de landzijde gelegen, dus op de plek zonder uitzicht. Zicht op zee was uit de 
aard der zaak bepalend voor de plaats van de woon- en ontvangstvertrekken. Aan de zeezijde op 
de bel etage bevonden zich de centraal gelegen salon met ervoor de veranda, de eetkamer met 
zeshoekig kabinet en serre, en één van de twee logeerkamers. De villa was deels op en deels in 
het duin gebouwd, met de dienstvertrekken grotendeels in het duin. Dit hield de 
dienstvertrekken koel in de zomer; hier lagen kelder, provisiekamer, mangel-/strijkkamer, 
wijnkelder en brandstofbergplaats. Daarvóór aan de landzijde lag de hoofdingang met dubbele 
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deur tussen het trapportaal met bordestrap en de keuken; in het midden van de gevel. Aan de 
buitenmuur links van de trap een privaat. Bewoners en bezoek moesten dan direct naar rechts 
buigen om via de bordestrap op de woonverdieping te belanden. Deze oplossing, vde 
hoofdingang op het maaiveld met de dienstvertrekken te plaatsenn, was niet de meest 
gebruikelijke opzet, maar ook niet uniek. Saraber had hier ook kunnen kiezen voor een stenen 
buitentrap die direct naar de bel etage zou voeren, zoals vaak toegepast bij onder meer de 
Amsterdamse grachtenpanden, met een aparte dienstingang op maaiveldniveau.  
 
De keuken stak ver uit aan de voorzijde, had daar een klein venster en een dienstingang in het 
kleine portaal aan de zijkant. Uit de plattegrond lijkt de relatie tussen keuken en eetkamer lastig, 
doordat er geen directe verbinding tussen beide zichtbaar is op de plattegrond. Er was ook geen 
geen dien- of dessertkamer. Het eten moest nu vanuit de keuken óf via het portaaltje buitenom 
naar de eetkamer, óf via de gang en het trapportaal. In beide gevallen een wat ongelukkige 
oplossing. 
 

 a   b 

Afb. 64a: Elie Saraber, villa Costa op de duinen bij Scheveningen (1864), romantische presentatietekening uit 
Lelimans Album 

Afb. 64b: F. von Gärtner/L. von Klenze, Villa Ludwigshöhe in de Pfalz, front richting vallei (1845-1852) 

 

   a           b 
Afb. 65a, b: Elie Saraber, villa Costa zeezijde (a) en voorzijde (b) (1864) 

 
Een goede oplossing voor het scheiden van woonvertrekken en de openbare ruimte aan de 
voorzijde vond Saraber door gang, trapportaal en keuken aan de voorzijde te plaatsen. Dit was 
mogelijk, omdat de villa als een lange rechthoek was vormgegeven, doordat de woon- en 
ontvangstvertrekken naast elkaar aan de zeezijde lagen vanwege het uitzicht. Alle 
dienstvertrekken lagen op de begane grond, die de facto fungeerde als een souterrain, zodat de  
woonvertrekken op de duintop kwamen te liggen, dus onbelemmerd uitzicht hadden over zee.  
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Op den beganen grond lagen dus de belangrijkste vertrekken, salon en eetkamer, naast elkaar  
aan de zeezijde. Beide vertrekken waren met elkaar verbonden door een dubbele deur, de porte 
brisée. De salon opende met openslaande deuren op de veranda. Alleen bij de salon en op de 
verdieping in het grote boudoir en de  slaapkamer aan de voorzijde waren schouwen 
aangebracht en was er dus verwarming. In alle slaap- en logeervertrekken waren de bedden in 
een alkoof geplaatst. Hoewel enigszins gedateerd,365 kwam dit in Nederland in het midden van 
de negentiende eeuw nog met enige regelmaat voor, zoals ook Viollet-le-Duc constateerde bij 
zijn beschrijving bij de villa te Scheveningen uit de Habitations Modernes, deel I (zie paragraaf 
3.1). Op de verdieping lagen een groot boudoir met balkon en kleedkamer, een logeerkamer, een 
garderobe die via het trapbordes te bereiken was en aan de landzijde een slaapkamer met grote 
schouw. De combinatie boudoir, kleedkamer en slaapkamer was een complex van functioneel 
gerelateerde vertrekken en vormde een combinatie die erg leek op wat Robert Kerr in The 
gentleman’s house definieerde als een family bedchamber suite, die vooral in de Verenigde Staten 
in de loop van de negentiende eeuw zeer populair werd in appartementen en villa’s.366 De 
slaapkamer was echter niet direct verbonden met boudoir of kleedkamer; deze kon alleen via de 
gang bereikt worden. Naast de trap lag een privaat en achter de garderobe een trap naar de 
zolder. Links lag opnieuw een logeerkamer met klein balkon. Ook in deze, toch ruim opgezette, 
villa ontbrak een badkamer. En dit had niet te maken met een gebrek aan ruimte. 
 

 

Afb. 66: Elie Saraber, Villa Costa (1864) plattegronden van ingangsniveau, begane grond, eerste verdieping 

2.3.10 Ontwerp voor een kantoorgebouw Mij. Ultrajectum te Zeist (3e album) 
 
Het ontwerp voor een kantoorgebouw met woning (afb. 67) moet dateren van voor 1862, 
aangezien de Algemeene Brandwaarborg en Verzekering-Maatschappij Ultrajectum, onderdeel 
van de Kosmos Verzekeringsbank waarvoor dit ontwerp van de architect G.F. Moele Bergveld 
bedoeld was, in 1862 al in zware financiële problemen verkeerde.367 Het ontwerp werd dan ook 
niet uitgevoerd. Moele Bergveld was in 1855 één van de mede-oprichters van het Genootschap 
Architectura et Amicitia, het genootschap dat (…) door bijeenkomsten het gezellig verkeer vooral 
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onder jonge bouwkundigen te bevorderen, de kunst tevens aan te kweken en hen in de gelegenheid 
te stellen zich tot het behandelen van bouwkundige onderwerpen voor te bereiden.368 Ook hij 
behoorde dus tot de groep jonge architecten uit het midden van de negentiende eeuw die op 
zoek was naar vernieuwing. 
 
Bij de villa Ultratrajectum ging het om een combinatie van een ruim opgezet kantoor en een 
woning, opgezet en vormgegeven als een vrijstaande, neoclassicistische villa. De omvang van het 
kantoorgedeelte was fors want moest ruimte bieden aan een bank en een 
verzekeringsmaatschappij. Dit maakte dat deze kantoorvilla toch van een andere orde was dan 
een meer gebruikelijke villa met een kantoor voor de notaris, waarbij het kantoor slechts één 
vertrek in beslag nam. De combinatie Ultratrajectum was dan ook eerder een voorbeeld van de 
aansluiting van Nederland bij de eerste fase van de economische veranderingen in de 
negentiende eeuw, waarbij nieuwe functies als bankgebouw en verzekeringskantoor werden 
vormgegeven in een bestaande vormentaal en een bestaand type. Het neoclassicistische 
villamodel bood, zoals al eerder is gezegd, een in principe gemakkelijk, want schaalbare 
oplossing, doordat er betrekkelijk eenvoudig traveeën en verdiepingen toegevoegd konden 
worden zolang de maatvoering en de onderlinge verhoudingen in harmonie  met elkaar waren. 
Een grote villa kon daarmee dus goed als model fungeren voor een kantoor 
 

 

Afb. 67: G.F. Moele Bergveld, kantoor en woning van de Maatschappij Ultrajectum (1860/61); de 
plattegronden van souterrain, bel etage en verdieping 

Het combinatiepand was dus opgezet als een gebruikelijke, neoclassicistische villa met een 
uitgebouwde en verhoogde middenpartij steunend op vier zuilen die zo een porte cochère 
vormden. Deze porte cochère vormde het middensdeel van de halfronde hellingbaan. Alles 
conform de standaardopzet van een grote neoclassicistische villa. Minder gebruikelijk en 
waarschijnlijk geïnspireerd op Duits-italianiserende voorbeelden, met name Schinkels villa’s, 
waren de beide loggia-achtige bekroningen van de hoekpaviljoens. De beide hoekpaviljoens 
eindigden met een loggia-achtige opbouw en het front toonde  symmetrisch geplaatste vensters. 
Boven de porte cochère lag een erker, waarin de directeurskamer. De zuilen van de porte 
cochère werden binnen in de ruime vestibule in tweevoud herhaald. Deze vestibule met zijn 
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grote bordestrap, refererend aan de luxe en betruwbaarheid van een grote villa en zijn bewoner, 
onderstreepte de entree naar het verzekeringskantoor.  Afgewogen luxe, zonder overdaad, 
betrouwbaarheid, degelijkheid; alles wat een verzekeraar moest uitstralen. Deze vestibule 
vormde ook de toegang en de scheiding tussen het wonen, links ervan, en werken, rechts op 
zowel de begane grond als het souterrain. De indeling van de plattegrond aan de voorzijde 
volgde de symmetrische indeling van de gevel. Het woongedeelte werd bereikt via een ingang 
aan de linkerzijkant die uitmondde in een lange smalle gang die om de woonvertrekken heenliep 
en als een tweede sluis fungeerde tussen kantoorgedeelte en woongedeelte. In het woongedeelte 
lagen de salon, het grootste vertrek, in het midden met daarachter een kinderkamer aan de 
tuinzijde. Een dergelijke opzet kwam niet veel voor, maar was ook niet ongebruikelijk. Het stond 
de opdrachtgever immers altijd vrij om, binnen het raam van de conventies, af te wijken van 
gebruikelijke schema’s. Duidelijk was wel dat een kinderkamer op de begane grond bij de 
woonvertrekken, iets vertelde over de positie van kinderen in het Nederlandse gezin. Kinderen 
werden niet afgezonderd in aparte vertrekken, zoals voornamelijk in het Engeland in de vorm 
van de nursery het geval was.  
Aan de voorkant in het linkerhoekpaviljoen was een woonkamer geprojecteerd, die 
waarschijnlijk ook fungeerde als eetkamer. Naast de woonkamer, een logeerkamer. In het 
souterrain lagen een grote keuken, met een meidenkamer aan de tuinzijde en een knechtskamer 
aan de voorzijde: de fysieke scheiding man-vrouw om liederlijk gedrag te voorkomen. Verder 
een provisiekamer en een grote mangelkamer. Het rechterdeel van het souterrain had 
brandvrije opslagruimtes en een kantoor. Op de eerste verdieping lagen nog een kantoor, een 
vergaderzaal, een directiekamer en een wachtkamer. Op de tweede verdieping in de kap lagen 
nog meer kantoren. 
 
2.4 Conclusie 
 
Het eerste grote artikel in 1842 in de eerste aflevering van de Bouwkundige Bijdragen was de 
vertaling van een artikel van Karl Etzel, ingenieur en architect, uit de Allgemeine Bauzeitung over 
de toepassing van stijl bij een woning in een landelijke omgeving. En passant gaf Etzel een 
kritisch oordeel over architectenopleidingen waar men niet de idee had ontwikkeld dat de drie 
elementen die bij een gebouw van wezenlijk belang zijn: doelmatigheid/gemak, hechtheid en 
schoonheid, vooral in samenhang met elkaar behandeld moesten worden. Het classicistische 
programma kon niet zonder meer overgenomen worden voor de nieuwe bouwopgaven, als 
stations, markthallen, kantoren. Hier werkten de klassieke maatverhoudingen door de omvang 
van de bouwwerken niet meer. Door vast te blijven houden aan klassieke detaillering als zuilen 
en dergelijke, zonder de geest van de klassieken te herkennen, was schoonheid een 
oppervlakkige zaak geworden van versiering die los was geraakt van doelmatigheid/gemak en 
hechtheid. In zijn voorbeeld van een Landhaus te Vöslau liet Etzel zien hoe een huis in de natuur 
zich kon voegen naar die natuur en bouwkundig goed en vanuit de plaatselijke omstandigheden 
een natuurlijke schoonheid kon krijgen door materiaalgebruik, vormentaal, terwijl de 
plattegrondopzet met vier identieke appartementen per verdieping strikt vastgelegd was. 
Zonder hier een uitgesproken neoclassicistisch schema overheen te leggen. Stilistisch bleek het 
neoclassicisme, al dan niet gecombineerd met italianiserende elementen, tot ver in de jaren 
zestig/zeventig van de negentiende eeuw dominant, maar achter dat bestaande neoclassicisme, 
waarin invloeden van Schinkel doorklonken, ging een nieuwe werkelijkheid schuil. Was er bij de 
landelijke woning te Ginneken voor de gemeentesecretaris Oomen en Lindenheuvel te Overveen 
uit 1840 voor David Borski congruentie tussen het uitwendige, de symmetrische opbouw van de 
woning, en het inwendige, de eveneens symmetrisch opgezette plattegrond, bij Tétar van Elvens 
ontwerp voor landhuis Hartenlust uit 1846/47 voor Jan Borski was een fundamentele omslag te 
zien. De neoclassicistische buitenzijde met zijn symmetrische opzet was niet langer congruent 
met de plattegrond. De plattegrond kreeg een eigen dynamiek binnen de neoclassicistische huls. 
De hoofdas liep nog wel van voor naar achteren, maar daarnaast werden de vertrekken 
gevarieerder en werd er een compleet uitgewerkt dienstgedeelte in het linkerdeel van de 



108 
 

plattegrond uitgewerkt met een eigen plattegrondopzet. De plattegrond kwam  daarmee los van 
een voorspelbare symmetrie.  
 
De voorbeelden van vrijstaande huizen in de drie albums van Leliman hadden gemeen dat ze 
stilistisch neoclassicistisch of neoclassicistisch-italianiserend zijn met Duitse stijlinvloeden. De 
italianiserende villaatjes, hadden geen decoratie anders dan wat in zicht gelaten houtwerk onder 
de overstek en een waranda. Italianiserende villa’s waren afgeleid van landelijke, Italiaanse 
bouwwerken, die gebouwd waren voor boeren en landarbeiders, en die waren ongedecoreerd. 
Neoclassicistische villa’s stonden in de klassieke villatraditie, werden gebouwd voor de elite. Bij 
Lelimans voorbeelden ging het echter over woningen voor de nieuwe middenklasse: advocaten, 
notarissen. De uitzonderingen in het Album waren Lelimans ontwerp voor de pastorie en in 
mindere mate Imminks villa. Lelimans pastorie was als enige woonhuis een voorbeeld van een 
eclectische stijl zonder een neoclassicistische of italianiserende vormentaal. De hoofdvorm, twee 
bouwblokken loodrecht op elkaar, verwees wel naar de opzet van italianiserende villa’s, maar de 
stijl van de villa zelf was een menging van wat neogotiek, landelijkheid door het sierend 
houtwerk, wat renaissancistische hoekblokken, Engels aandoende erkers en een Hollands 
halsgeveltje. Het geheel is ook niet meer symmetrisch al bevonden zich aan de achterzijde wel 
symmetrische elementen in de twee uitbouwen. Stilistisch was deze pastorie dus verrassend 
eclectisch en daarmee passend in Lelimans opvattingen. Dit gold ook voor de plattegrond. Hier 
was geen symmetrisch geordende plattegrond meer, maar een reeks van vier vertrekken plus 
keuken die gevarieerd rond de centrale vestibule met weggewerkte bordestrap waren 
gegroepeerd. Dit ontwerp was daarmee een vroeg voorbeeld in Nederland van een plattegrond 
die onder invloed van de Engelse neogotische voorbeelden een gevarieerd karakter heeft 
gekregen en daarmee fundamenteel afweek van het nog dominante neoclassicisme. Dit werd 
onderstreept door de toepassing van verschillende venstervormen, onder meer het brede, 
gekoppelde trapvenster aan de achterzijde, het grote venster aan de voorzijde bij de 
catechesatieruimte en glazen pui bij de portiek. Met dit ontwerp konden nieuwe wegen worden 
ingeslagen. Dezelfde vrijheid in de plattegrond was ook terug te vinden in Imminks 
italianiserende villa door de manier waarop de vertrekken als zelfstandige elementen aan de 
centrale vestibule werden gekoppeld. Ook de plattegrond van Eli Sarabers villa Costa op het 
Scheveningse duin bood een vrijere opzet die de symmetrische opzet van de opstand niet volgde. 
Deze villa werd daadwerkelijk gebouwd en daarmee een concreet voorbeeld van de nieuwe 
plattegrondopzet binnen een redelijk conventionele, neoclassicistische opstand. Een 
overgangsproduct naar het lijkt.  Zo waren er twee typen te herkennen: het type met de 
conventionele opzet met lange gang waaraan achter elkaar de vertrekken en het type met een 
nieuwe opzet met vertrekken vrijer gegroepeerd rond een centraal gelegen vestibule. Het 
tweede type plattegrond zou in de loop van het vierde kwart van de negentiende eeuw 
uiteindelijk de nieuwe standaard worden voor alle villa’s en landhuizen. 
 
Alle getoonde woningen waren vrijstaande villa’s voor leden uit de gegoede middenklasse, niet 
voor de maatschappelijke elite. Met uitzondering van Van Gendts zomerhuis, zoals duidelijk 
zichtbaar werd door de presentatietekening, waren de gepresenteerde vrijstaande woningen 
bestemd voor betrekkelijk kleine percelen en zeker niet bestemd als een buitenhuis in een park 
van vele hectares. Daarmee verschilden ze fundamenteel van de bestaande buitenhuizen en 
landhuizen in streken als Zuid-Kennemerland, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Er werden in 
het Album twee woningen gepresenteerd die expliciet bestemd waren voor zomerverblijf of 
buitenverblijf en een derde die gepresenteerd werd als buitenverblijf of villa. Deze woningen 
vielen weliswaar binnen de klassieke traditie van het  buiten de stad wonen, maar waren niet 
meer bestemd voor de stedelijke elite zoals de landhuizen voor de Borski’s in Overveen en 
Bloemendaal. Het waren buitenverblijven van een bescheiden omvang met een beperkt aantal 
woon-/ontvangstvertrekken en bestemd voor de gegoede stedelijke middenklasse die hiermee 
de zomerbewoning van de elite navolgde. Dit type kleine buitenverblijf of villa zou wel het model 
worden voor de eerste suburbanisatiegolf na 1870. 
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Hoofdstuk 3: Villa’s en landhuizen tussen 1874 en 1890 
 
In 1860 had de Nederlandse rijksoverheid besloten om over een periode van tien jaar honderd 
miljoen gulden te investeren in de bouw van een samenhangend net van spoorlijnen, waardoor 
ook particuliere maatschappijen gestimuleerd zouden worden nieuwe spoorlijnen aan te 
leggen.369 Zo werd vanaf 1870 de nieuwe Oosterspoorweg, die Amsterdam-Hilversum-
Amersfoort-Apeldoorn-Zutphen verbond, door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
aangelegd en in 1874 in bedrijf genomen. Vanaf dit moment werden het Gooi en de Veluwe rond 
Apeldoorn ontsloten voor grootschaliger villabebouwing. De opening in 1874 van de 
Oosterspoorweg was daarmee een belangrijke mijlpaal in de suburbane villa- en 
villaparkontwikkeling. Snelle en vooral betrouwbare verbindingen maken het voor de 
welgestelde middenklasse mogelijk tegen redelijke kosten op het land te wonen en in de stad te 
werken.370 
 
Kenmerkend voor de villa’s en hun bewoning na 1874 was de fundamentele wijziging in functie. 
Zomerbewoning of seizoensbewoning, wat altijd de traditionele vorm van buiten wonen voor de 
welgestelden was geweest, veranderde in permanente bewoning voor de hogere middenklasse. 
De lage grondprijzen op het land, de goedkopere arbeid, lagere kosten en de lagere 
gemeentelijke belastingen boden daarbij, naast het wonen in de natuur, ook financiële 
voordelen. Villa’s die permanent bewoond zouden gaan worden, maakten wel extra 
investeringen nodig bij de bouw, waaronder verwarming. Hoewel de zomervilla’s in principe 
ook het vertrekkenschema volgden van de gewone villa of de stadswoning, werd dit bij 
permanente bewoning een noodzaak. Voor wat de verlichting betrof was gas lang niet altijd een 
optie, aangezien de dorpjes waar de villa’s gebouwd werden zelden een kolengasfabriek hadden. 
Petroleumlampen waren dan de regel. Handpompen en regenwaterreservoirs op het dak 
zorgden voor water. Dit waren kostbare voorzieningen, die tot ver in de negentiende eeuw een 
beperking oplegden aan wijdverspreide villabewoning. Na 1870/1880 werden door 
vernieuwingen en uitvindingen allerlei technische hulpmiddelen betaalbaarder en daarmee 
toegankelijker. 
 
Vanaf 1870 was er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
hollandse neorenaissancestijl, werd in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtige, gevarieerde silhouet en dus een schilderachtige opstand, was het doel. Het 
verschil met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kon niet groter 
zijn. Deze nieuwe opzet van de villa’s maakte gebruik van het feit dat symmetrie in de 
plattegrond en de opstand maar beperkt of niet meer voor hoefde te komen. De plattegronden 
werden, in navolging van de gevarieerde plattegronden van de Engelse neogotische landhuizen 
en villa’s, veel vrijer opgezet rondom de centraal gelegen vestibule die als centraal scharnierpunt 
fungeerde. Zelfs daar waar de traditionele lange gang met vestibule de plattegrond verdeelde in 
twee helften, kwam het steeds vaker voor dat deze twee helften niet meer gespiegeld werden, 
maar dat daaraan vertrekken lagen die in omvang en plaatsing buiten het eenvoudige vierkante 
of rechthoekige bouwblok staken. Vertrekken kregen een eigen behandeling en vaak ook eigen 
gezicht door het verschil in vensters, omvang, hoogte en vorm. Door te werken met bouwdelen 
onder een eigen kap, werd het mogelijk om de hoogte van de vertrekken te variëren. Vaak werd 
aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. Vertrekken werden zo 
gelegd dat ze een logische plek kregen, dus een eetkamer lag bij de keuken. De kamers en suite 
die vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst waren, werden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net zoals ze dat waren in de stadswoningen. Voor 
een optimale scheiding tussen keuken/dienstvertrekken en de woonvertrekken bleef in veel 



110 
 

gevallen het souterrain de favoriete oplossing met als bijkomend voordeel dat de keuken koel 
bleef. Nadeel was dat de woonvertrekken hoger dan de tuin kwamen te liggen en de relatie 
kamer – tuin dus minder direct werd. De kosten van de aanleg van een souterrain waren ook 
hoger. Een souterrain betekende ook dat er automatisch nadruk kwam te liggen op de verticale 
lijn van de villa door de stapeling van souterrain, bel etage, verdieping, zolder in de kap.   
Naarmate de nadruk echter meer kwam te liggen op de directe relatie tuin-wonen en de 
opdrachtgevers en architecten de mogelijkheid gebruikten om de keuken op de begane grond te 
plaatsen, er was bij vrijstaande woningen immers genoeg ruimte om aan alle kanten te variëren 
met vertrekken en indelingen, was tegen 1900 het souterrain langzaam maar zeker in de meeste 
villa’s verdwenen en vond de keuken-bijkeuken zijn vaste plaats op de begane grond. Er moest 
dan wel een logische en zinvolle oplossing gevonden worden voor de scheiding van 
keuken/dienstvertrekken van de woonvertrekken. Hiermee werd door architecten zeer 
verschillend omgegaan. Plattegronden waarbij de keuken niet grensde aan de eetkamer, of zelfs 
aan de andere kant van de begane grond was gelegen, waardoor de maaltijden via de hal van 
keuken naar eetkamer moesten worden gebracht, kwamen regelmatig voor. Deze scheiding, 
maar tegelijkertijd ook de opzet om vooral de eetkamer wel weer te koppelen aan de keuken om 
de bediening niet via andere vertrekken dan de dienstvertrekken te laten lopen, hoefde bij de 
grote Engelse en Nederlandse landhuizen, zie bijvoorbeeld landhuis Hartenlust, geen probleem 
te vormen. De grotere Engelse landhuizen kozen vaak voor een uitgebouwde vleugel met 
dienstvertrekken rond een hof, de kleinere voor een kleine uitgebouwde vleugel en een goede 
afscheiding door dienkamer en aparte gangen. In de grotere villa’s, met meer personeel, was een 
aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte dienstingang bij de keuken of 
bijkeuken was. Personeel moest er wel zijn, maar moest vooral niet gezien worden. Bij de 
Engelse landhuizen was dit één van de grote ontwerpopgaven, net als de scheiding mannen – 
vrouwen. Bij een omvangrijker groep bedienden was het ook logisch dat zij een eigen 
verblijfsruimte hadden; een zitkamer voor het personeel werd dan noodzakelijk, de 
bediendentrap was dan een normaal verschijnsel, net als de dienstbodekamers en aparte 
toiletten. De Nederlandse grote negentiende-eeuwse buitenplaatsen van de zeer welgestelden 
als Elswout van de Borski’s of Hydepark van de Van Loons konden zich probleemloos meten met 
de grote Engelse country houses in omvang en karakter. Ook hier veel personeel met eigen 
dienstafdelingen, personeelskamers, aparte diensttrappen en een optimale scheiding tussen 
bewoners en personeel. Dit weliswaar ook geënt op het Engelse voorbeeld, maar zeker ook op 
de traditionele buitenhuizen met hun souterrain en diensttrappen, waar eveneens sprake was 
van een duidelijk afgescheiden woon- en dienstgedeelte. Het standsverschil en de daaraan 
gekoppelde scheiding van sferen was immers een wezenlijk sociaal-maatschappelijk gegeven in 
de hele samenleving. 
 
Deze grote buitenhuizen vormden een aparte, en niet met de ‘gewone’ villa’s te vergelijken 
categorie door de veel grotere omvang van het huis en van het perceel. Toch was er ook veel dat, 
ondanks de verscheidenheid, overeenkwam. Het ging immers in alle gevallen over leden uit de 
bovenste lagen van de samenleving en daar speelden veel overeenkomstige zaken, zowel sociaal 
als maatschappelijk, een rol. Een salon voor de ontvangsten met een publiek-representatieve 
functie, was er in principe altijd, zij het soms onder een andere naam, als ontvangstkamer of 
visitekamer. Een spreekkamer, om bezoek buiten het woongedeelte te ontvangen, was er ook en 
lag altijd naast de ingang. Er was meestal een huiskamer of woonkamer. Elke villa had een 
vestibule, klein of zeer groot. Elke villa had een keuken met bijruimtes. Er waren slaapkamers 
met of zonder kabinet en kleedkamer, tenminste één dienstbodekamer en na 1870 steeds 
regelmatiger een, vaak kleine, badkamer. Wat wel verschilde was vooral de omvang van de 
vertrekken en de aantallen. In de grote en zeer grote villa’s waren de vertrekken op de bel etage 
veel groter en hoger. Dit gold ook voor de circulatieruimtes als vestibule en gangen, evenals voor 
de dienstvertrekken. Veel villa’s hadden tot de komst van de auto een koetshuis met daarin een 
woning voor de koetsier. De koets gaf niet alleen status, maar was ook nodig als vervoermiddel 
voor eigen gebruik. Na 1900 kwamen daarvoor in de plaats de garages met chauffeurswoning of 
alleen een garage. Een grote tuin, soms met orangerie, vereiste de inzet van meerdere tuinlieden, 
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een tuinmanswoning was dan vaak gebruikelijk. Door de extra ruimte hadden de grote villa’s in 
de regel, naast de standaardvertrekken, wel meer andere woonvertrekken, zoals een keuze in of 
combinatie van een biljartkamer, een bibliotheek, een tweede salon, een herenkamer en/of een 
boudoir en meer slaap- en logeerkamers.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, meest op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden, van wie er meestal één ook kookte. In de kleinere villa’s rond 
1890/1900 was er nog sprake van hooguit één inwonende dienstbode voor dag en nacht, 
waarbij het steeds vaker voorkwam dat er alleen dagpersoneel was.371 Eén dienstbode was het 
absolute minimum, al was het alleen maar om de deur te openen voor bezoek. Voor de 
Nederlandse situatie gold dat de sociale afstand tussen personeel en bewoners natuurlijk groot 
was, maar van een absolute scheiding was er, gezien de opzet van de plattegronden en de 
hoeveelheid personeel, vaak geen sprake. Kleinere villa’s hadden ook geen aparte diensttrap, er 
was geen ruimte voor, en er was gezien het weinige personeel, geen grote behoefte aan. Toch 
was en bleef er ook in Nederland een duidelijke scheiding tussen bewoner en bediende. 
Natuurlijk speelde bij dit alles hier ook het aantal bedienden een rol; één of twee waren 
gemakkelijker te leiden en hadden minder dienstruimte nodig dan een huis met vijf tot vijftien 
bedienden. In het eerste geval was een tafel in de keuken voldoende, in het tweede geval een 
zitkamer voor het personeel en evenals voldoende slaapkamers.   
 
Het belang van dit specifieke onderdeel van de dienstensector in Nederland werd steeds groter  
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw; het was een economische sector met een 
enorme groei die, naast de economische opbloei van Nederland na 1850, de algemene 
welvaartsgroei onderstreepte. De historisch-econoom J.L. van Zanden in het artikel Economische 
groei in Nederland in de negentiende eeuw, enkele nieuwe resultaten  constateerde voor de 
periode 1850-1880: Door de toenemende welstand van de burgerij nam het aantal dienstboden en 
knechten relatief snel toe; de stijging van de werkgelegenheid was hier zo groot dat het aantal 
werkboden in de landbouw zelfs in absolute zin begon te dalen.372 Ook de versnelling en toename 
van de villabouw paste binnen deze algemene economische tendens als één van deze 
investeringen. De villabouw had een enorm economisch multiplier effect doordat naast de 
directe investeringen in de bouw, die op zichzelf al een breed economisch effect hadden doordat 
de bouw een breed scala aan aannemers en onderaannemers aan het werk zette, de bewoners 
van de nieuwe villa’s zelf ook weer allerlei producten en diensten nodig hadden. Waaronder de 
dienstboden, maar ook scholen, vervoer, eten en drinken.   
  
3.1 Nederlandse villa’s en woningen in Habitations Modernes  

 
E. Viollet-le-Ducs Habitations Modernes  beschreef in twee delen, uit 1875 respectievelijk 1877, 
een brede, internationale collectie burgerlijke woningarchitectuur, met de nadruk op vrijstaande 
woningen, voor de middenklasse. Dit als voorbeeld en inspiratiebron voor de Franse 
architecten.373 De Franse woningbouw, en dan vooral die voor de burgerlijke woning, was, zo 
constateerde Viollet-le-Duc in zijn Introduction bij het eerste deel van de Habitations Modernes,  
in Frankrijk achtergebleven vergeleken bij die in Engeland en de noordelijke streken. In 
Denemarken, België, vrijwel geheel Duitsland en in Zwitserland was de woningbouw verder 
ontwikkeld dan in Frankrijk. Hoewel de huurwoningen in de steden het grootste aantal van de 
bevolking, inclusief de middenklasse, huisvestten, zag Viollet-le-Duc een verandering, doordat 
men liever aan de rand van de steden of buiten de stad wilde gaan wonen in een eigen huis op 
eigen grond; De ce désir manifeste et  croissant  depuis un certain nombres d’ années, naissent 
quantité de petites maisons urbaines et suburbaines qui font la joie de ceux qui les possèdent, bien 
que trop souvant elles soient malsaines, incommodes et ridiculement prétentieuses ou d’une 
simplicité dépourvue de toute apparence de goût. 374  Een duidelijke beschrijving van de Franse 
suburbanisatietrend van de middenklasse. In zijn Introduction ging Viollet-le-Duc er van uit dat 
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het gebrek aan kwaliteit van de Franse burgerlijke woningbouw vooral terug te voeren was op 
een gebrek aan traditie in de productie van goede en aantrekkelijke vrijstaande woningen en dus 
aan goede voorbeelden. Hij constateerde dat gebouwen in Frankrijk, en dus ook  de woningen, of 
voor eeuwigdurend gebruik gebouwd werden, (…) nous élevons des châteaux, hôtels et maisons 
dont la Construction monumentale durera des siècles (…) , of men bouwde rommel van karton: (...) 
ces habitations de carton comme on a voit tant dans les environs des grandes villes. Viollet-le-Duc 
zocht een economische en bouwkundige tussenweg. Goede woningen tegen een acceptabele 
prijs voor de burgers van de fonkelnieuwe, Derde Republiek. Niet vaak werd eerder een 
dergelijk direct en expliciet verband gelegd tussen de woningen voor de burgers, d.i. de Franse 
middenklasse, de politiek, de maatschappelijke stabiliteit en de vooruitgang als door Viollet-le-
Duc in zijn introductie van de Habitation. Bij hem werd de burgerlijke woningbouw, de 
woningbouw voor de bourgeoisie, de middenklasse, daarmee onderdeel van een politieke 
opgave met als voorbeeld de Engelse gegoede middenklasse. Hij greep daarbij in de Habitations 
Modernes daarbij direct terug op wat hij zelf in 1872 al in het Dix-septième Entretien, Sur 
architecture privée  al had aangegeven over de burgerlijke bouwkunst in Frankrijk.375 
 
Nu gaf de concrete politieke situatie in Frankrijk in die jaren ook wel reden tot zorg. Frankrijk 
had de oorlog tegen Pruisen van 1870-1871 verloren, waarna Elzas en Lotharingen geannexeerd 
werden door het nieuwe Duitse keizerrijk. Het keizerrijk van Napoléon III was afgeschaft en de 
Derde Republiek gesticht. Ondertussen had de nieuwe Franse regering nog de opstand van de 
Parijse Commune moeten neerslaan. Dit alles lag in 1874/75 nog vers in het geheugen. De 
politieke instabiliteit van de Derde Republiek maakte de nieuwe politieke en maatschappelijke 
omstandigheden niet optimaal. Viollet-le-Duc noemde deze politiek-maatschappelijke 
instabiliteit in zijn inleiding als de oorzaak van een instabiele en zoekende maatschappij. Dit gold 
dan mutatis mutandis ook voor de burgers die vanwege deze politiek-maatschappelijke 
onzekerheid in verwarring waren geraakt en dus ook niet meer wisten, aldus Viollet-le-Duc, wat 
wel te bouwen en wat niet. In Viollet-le-Ducs optiek leverde een samenleving waarin goede, 
vrijstaande woningen konden worden gebouwd door en voor de bourgeoisie en de 
middenklasse een stabiele staat op, omdat de ruggengraat van die staat, de middenklasse, 
tevreden was. Goede eigen woningen voor deze middenklasse vormden zo een directe en 
belangrijke bijdrage aan de politieke stabiliteit van de nieuwe, democratische republiek van 
betrokken burgers: de nieuwe eigen vrijstaande woning voor de bourgeoisie als politieke 
uitdrukking van de nieuwe republiek.  
 
In het eerste deel van Habitations Modernes  werd een drietal Nederlandse voorbeelden 
gepubliceerd: een villa près Scheveningen (afb. 68 - 69) en twee maisons privées, te weten een 
winkel/woning van Pierre Cuypers te Amsterdam en een stadswoning te Den Haag van een 
onbekende architect (afb. 70 en 71). De villa en woningen dateerden alle van voor 1875, werden 
door Viollet-le-Duc, hierbij geholpen door de architect Félix Narjoux die Den Haag had 
bezocht,376 als voorbeeld geselecteerd en van kort commentaar voorzien. De woningen hadden 
in de ogen van Viollet-le-Duc dus kwaliteiten die ze tot een goed voorbeeld maakten voor de 
Fransen. De villa  te Scheveningen, van een eveneens onbekende architect, stond aan zee op een 
duin. De maison privée à la Haye, een stadswoning in een straat maar wel individueel 
gedefinieerd van een eveneens onbekende architect, stond in Den Haag zelf. Deze plaats 
verklaarde ook het verschil in benaming: de vrijstaande villa stond op een  perceel buiten de 
stad, de maison privé was een stadswoning in een rij. Viollet-le-Duc gebruikte hier het begrip 
‘villa’, de in Frankrijk gebruikelijke benaming, die in Nederland voor een vrijstaand woonhuis op 
een eigen perceel buiten de stad in deze periode nog nauwelijks werd gebruikt.  
 
De tweede maison privée, gelegen te Amsterdam, was ontworpen door P.J.H. Cuypers. Het ging 
daarbij om een zeer smalle en hoge winkel/woning, onderdeel van een straatwand die in de 
beschrijving interessant werd gevonden vanwege de aansluiting bij het middeleeuwse 
woonhuis, o.a. door een halfuitgebouwde traptoren, waarbij de hele opzet was aangepast pour  
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l’ usage moderne.377 Dus een moderne herinterpretatie van een middeleeuwse woning voor de 
nieuwe tijd.  
 
Wat waren nu de elementen die voor Viollet-le-Duc de villa bij Scheveningen interessant 
maakten. Hij beschreef de villa als het voorbeeld van een complete vrijstaande woning aan zee 
voor een bemiddelde eigenaar. Bouwkundig was er sprake van een ruime overstek en een porte 
cochère, beide  in verband met de vele regen in Nederland. Het klimaat bepaalde hier de 
bouwkundige oplossing, zoals ook bij de noordgevel die volledig gesloten was en zo de invloed 
van wind en koude beperkte. Dit in tegenstelling tot de open zuidgevel  met een riante veranda 
en een balkon. De grote, representatieve vestibule fungeerde als ontvangsthal en gaf toegang tot 
salon en eetkamer, die beide door middel van vouwdeuren, les portes à coulisses, aan elkaar 
gekoppeld konden worden tot één grote ruimte. De eettafel was zo gemaakt en geplaatst dat alle 
deelnemers dineerden met zicht op de zee; een speelse vondst. Aan de zeezijde lag op de begane 
grond een brede veranda (portique) met daarboven een, deels inpandig, balkon. Deze was aan de 
slaapkamer gekoppeld. Beide veranda’s konden met losse glazen vensters dicht gemaakt worden 
en vormden dan serres; zo kon de bewoner al snel genieten van wat zon. 
Bij de slaapkamers gaf Viollet-le-Duc aan dat de plaatsing van de bedden in een alkoof een 
typisch Nederlands gebruik was. Door de alkoof af te sluiten met een gordijn kon het vertrek 
vervolgens als salon of werkkamer gebruikt worden, waarmee er een dubbelfunctie mogelijk 
werd.  Overigens was dit de enige verwijzing die gevonden werd naar deze specifieke toepassing 
van een slaapnis, al kwam een slaapnis met dubbel bed al vanaf de achttiende eeuw in grote 
woonhuizen voor.378 De loggia tussen beide slaapkamers kon gebruikt worden om bij mooi weer 
te lezen of te schrijven, of rustig te zitten als in un salon séparé. Juist dit element vond Viollet-le-
Duc het interessantst aan deze villa; in zijn optiek vormde het een uitdrukking van de 
individualiteit en onafhankelijkheid die kenmerkend was voor de Nederlandse volksaard, 
waarmee naast klimaat ook het volkskarakter een bouwkundige uitdrukking had gekregen.  
 

    

Afb. 68 ‘Villa près Scheveningen’ (vóór 1875); voorzijde (links) en  zeezijde (rechts)  

De villa had in alle vertrekken een schouw en dus verwarming en kon daarom permanent 
bewoond worden. In de sous-sol  bevonden zich de dienstvertrekken met de keuken, zoals te 
doen gebruikelijk in Nederland; voor de bedienden was er een ronde diensttrap naast de grote 
bordestrap. Beide trappen bevonden zich aan de noordzijde in een nis. Naast de trap lag een 
water closet op de begane grond en op de verdieping. De verbinding tussen de diensttrap en de 
woonvertrekken was niet logisch. Het eten kwam vanuit de keuken via de diensttrap omhoog en 
moest dan door de vestibule naar de eetkamer. Hier is de vraag of er geen tekenfout is gemaakt 
en een deur vergeten. Een directe verbinding tussen diensttrap en eetzaal, met ruimte voor een 
dienkamer, was mogelijk, logisch en veel minder omslachtig. De zolderverdieping werd, evenals 
het souterrain, niet weergegeven, maar bezat ongetwijfeld enkele vertrekken en 
dienstbodekamers. Er was geen badkamer, wat in deze periode nog gebruikelijk was.  
 
Voor wat het uitwendige, de stijl, betrof, constateerde Viollet-le-Duc met instemming dat de villa 
niet leek op een châlet, noch op een gotisch landhuis, noch op een Arabische woning zoals die in 
de Franse kustplaatsen Trouville en Dieppe aangetroffen werden. Dit was zonder meer een 
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juiste constatering, aangezien deze Scheveningse villa opvallende Hollands-landelijke 
kenmerken bezat in de vorm van de gewolfseinde kappen en vakwerk aan de voorzijde. De villa 
had daarmee wat weg van een landelijke woning en stond hiermee dicht bij de Engelse cottage 
villa en de cottage ornée, de kleinere villa gesierd met van landelijke bouwkunst afgeleide 
elementen, die vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw in Engeland veel voorkwam. In 
dit opzicht was de villa te Scheveningen wel een unieke en interessante vooruitwijzing naar het 
ontstaan van de op landelijke bouwkunst gebaseerde landhuizen na 1895 als een nieuw 
stilistisch type. (Zie hoofdstuk 4 ). Het volkomen afwijkende stilistische type van deze villa door 
de stilistische afleidingen uit de landelijke bouwkunst werd overigens nergens expliciet 
opgemerkt, terwijl het toch een bijzondere oplossing was.  
 
De villa was comfortabel, eenvoudig en, aldus de beschrijving, gemakkelijk in het onderhoud. Op 
hoofdlijnen was de villa symmetrisch met de porte-cochère in het midden van de voorgevel en 
een as tussen ingangsportaal/vestibule en de verandatrap achter, terwijl de uitbouw van de 
porte-cochère aan de voorzijde werd herhaald in de uitbouw van het balkon boven de veranda 
aan de achterzijde. De vertrekken lagen langs deze as op zowel de begane grond als de 
verdieping. Het bouwblok had het in Nederland vaak toegepaste, eenvoudige vierkante 
grondplan. De symmetrie in de plattegrond werd aan de buitenzijde enigszins gemaskeerd door 
uitgebouwde veranda en het balkon erboven aan de zuidzijde, terwijl ook de beide schoorstenen 
niet in één lijn waren geplaatst. Het maskeren van uitwendige symmetrie door allerlei 
uitbouwsels en variaties in bouwmaterialen, of het toepassen van deelsymmetrie (onderdelen  
 

 a       b 

Afb. 69: ‘Villa près Scheveningen’ plattegrond van begane grond (a) en verdieping (b)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 70: ‘Maison privée { la Haye’, straatzijde en doorsnede 
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van de opstand waren symmetrisch opgezet) nam vooral na 1880 toe. Juist de Hollandse 
neorenaissance als stijl maakte dit soort oplossingen door het toepassen van torens, torentjes, 
erkers en dakvormen, populair net als de chaletachtige villa’s met sierend houtwerk, veranda’s, 
erkers en torentjes, de italianiserende schilderachtige villaatjes en wat beperkt gebleven 
neogotisch villawerk, die eveneens na 1880 in vrijwel heel Nederland populair waren.  
 
De tweede afgebeelde woning, de maison privée, stond in Den Haag (afb. 70, 71). Het was een 
woning die deel uitmaakte van een blok, maar die individueel was vormgegeven. Dit in reactie 
op alle lange en ongedifferentieerde gevelwanden, waarin geen individuele woning meer te 
herkennen was. Het ging hier dus om een volledige woning en niet om een appartement in een 
appartementencomplex. Tussen stoep en woning was een verdiepte toegang via de buitentrap 
naar het souterrain met keuken en dienstvertrekken. Een oplossing die juist in Engeland veel 
voorkwam, aldus Viollet-le-Duc. Het huis was traditioneel symmetrisch opgezet, met in het 
midden de rij ingang/vestibule/gang. De gebruikte materialen waren deels modern. Zo was er 
boven de ingang een erker rustend op ranke, gietijzeren kolommen en in het zicht gelaten,  
gietijzeren balken. Dit sloot goed aan bij Viollet-le-Ducs eigen architectuuropvattingen. Rechts 
van de ingang bevond zich de salon, links de eetkamer; alles zonder en suite vertrekken, wat  
bijzonder was. De vestibule was klein met aan het einde ervan de trap naar souterrain en 
verdieping. Hier was dus sprake van een conventionele opzet van een middengang die de 
plattegrond in tweeën deelde. Interessante toevoeging aan deze woning was de grote gietijzeren 
serre aan de tuinzijde die aansloot op zowel de salon als de eetkamer. Op de begane grond 
bevond zich geen privaat, wat vaker voorkwam. De verdieping telde vier slaapvertrekken, 
waaronder de ouderslaapkamer met erkertje boven de ingang, een privaat en de trap naar de 
zolder. Er was geen badkamer. De keuken met de andere dienstvertrekken lag in het niet-
afgebeelde souterrain.  
 

         

Afb. 71: ‘Maison privée { la Haye’, plattegronden begane grond en verdieping  

In het tweede deel van de Habitations Modernes, uitgegeven in 1877, werd van P.J.H. Cuypers een 
blok van drie individueel vormgegeven stadshuizen onder eigen kap met trapgevel afgebeeld. De 
woningen waren ontworpen/gebouwd in 1870-1871,379 in de Vondelstraat te Amsterdam. 
Viollet-le-Duc roemde de eenvoud en het grote aantal ramen, zodat de woningen licht waren. De 
plattegrond van de drie woningen was identiek, zij het dat de beide buitenste woningen een 
dubbele houten veranda aan de zijkant hadden en de middelste een galérie aan de achterzijde. In 
het souterrain lagen de keuken en verdere dienstvertrekken; op de verhoogde begane grond lag 
aan de straatzijde de salon, waarachter en suite de eetkamer. Achter de ingang een kleine 
vestibule en gang met steektrap en privaat. Op de eerste verdieping lagen twee slaapkamers, 
waarvan één met een cabinet de toilette. Meer slaapkamers lagen op de tweede verdieping en er 
was nog een zolder, maar van die beide verdiepingen én van het souterrain werd geen 
plattegrond weergegeven. Alle vertrekken hadden een schouw, maar er was geen badkamer. De 
standaardvertrekken in het stadshuis, net als in de villa te Scheveningen, begin jaren zeventig 
waren dus nog steeds de salon en eetkamer, waarbij dit laatste vertrek gewoonlijk tevens als 
woonkamer fungeerde.  
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Uit Nederland waren er dus één vrijstaande villa en tweetal voorbeelden van geschakelde 
stadswoningen afgebeeld. De Nederlandse stadswoningen waren weliswaar voor de betere 
middenklasse, maar waren niet groot en hadden natuurlijk alleen de mogelijkheid om aan voor- 
en achterzijde vensters te krijgen, wat de distributie van vertrekken in de lengte, door het 
ontbreken van direct licht, compliceerde. Een vestibule en een entree waren smal en werden zo 
eerder een gang. Voor een uitgebreide set woonvertrekken was geen ruimte, waardoor een 
vertrek automatisch meerdere functies, woonkamer/eetkamer, moest krijgen. Opvallend bij 
Cuypers’ woningen was de hoeveelheid slaapkamers over twee verdiepingen, iets wat later ook 
terugkwam bij zijn ontwerp voor de villa voor directeur van de Rijksmusea.   
 
De overeenkomsten en de verschillen tussen de villa te Scheveningen en de stadswoningen 
waren natuurlijk evident. Alle woningen hadden de noodzakelijke salon en een aparte eetkamer, 
maar de oppervlakte van deze beide vertrekken was in de villa veel groter, net als de vensters en 
de veranda’s. Voor een aparte huiskamer of woonkamer, waarvoor vanaf 1890 steeds vaker 
ruimte in de plattegrond werd gereserveerd, vaak ten koste van de salon, was geen ruimte in de 
stadswoningen. Ook bij de villa te Scheveningen, waar in principe ruimte genoeg zou zijn 
geweest voor een woonkamer, was daar niet voor gekozen, maar wel voor een biljartkamer aan 
de voorzijde. Dit was typisch een extra vertrek dat bij grotere negentiende-eeuwse villa’s vaker 
een plaats kreeg en dat mede de sociale status van de bewoner onderstreepte. Een biljartkamer 
was per definitie groot door de omvang van een biljarttafel en de benodigde speelruimte 
eromheen. Ontvangen en dineren, in salon respectievelijk eetkamer, waren twee elementen die 
in elke villa een aparte en gedefinieerde plaats moesten hebben. Badkamers nog niet. De 
vestibule van de villa was opgezet als een ruime ontvangsthal; ook hier weer het gebruik van 
veel ruimte binnen de plattegrond voor dit representatieve vertrek.  
 
3.1.1 Viollet-le-Duc en William Wilkinson 
 
Opvallend in beide delen van de Habitations Modernes  was de aandacht die Viollet-le-Duc 
schonk aan Engelse villa’s en cottages en dan in het bijzonder voor die van de architect William 
Wilkinson, toch niet de bekendste van de Engelse architecten uit die periode. Zo werden er drie 
cottages, eenvoudige huisjes, van Wilkinson afgebeeld, plus een maison de fermier te Dashwood 
en een grote villa (hôtel privé) uit North Oxford, Oxfords eerste suburbane ontwikkeling. William 
Wilkinson speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de North Oxford Estate in 
opdracht van het St. John’s College. Tanis Hinchcliffe analyseerde en beschreef in North Oxford 
ontstaan en ontwikkeling van deze suburb aan de noordzijde van de oude kern van Oxford vanaf 
1850 en de successievelijke bebouwing vanaf 1860.380 Doel daarvan was het genereren van een 
hogere opbrengst van de 150 hectaren land in North Oxford, waarmee de universiteit kon 
worden bekostigd.381 Zoals Hinchcliffe terecht concludeerde, was voor een succesvolle 
exploitatie van een dergelijk suburbaan villapark meer nodig dan grond. Er moest ook een markt 
zijn for middle-class houses, this meant families characterised by middle-class income and status.382  
Hoe die middle-class houses er dan uit zouden moeten zien, bleef lang een vraagstuk, al 
constateerde Hinchcliffe dat het hierbij in eerste instantie vooral draaide om stijl en om 
onregelmatigheid, waardoor de italianiserende villa’s lang populair bleven voor suburban 
building, since it lent itself so readily to the picturesque without descending into eccentricity.383  
 
Vanaf het allereerste begin was Wilkinson betrokken bij de ontwikkeling van North Oxford en 
eind 1866/begin 1867 werd hij verantwoordelijk voor alle architectuur, terwijl hij ondertussen 
een bloeiende architectenpraktijk had opgebouwd met ontwerpen voor kleine landhuizen, 
pastorieën, farm cottages en huizen in North Oxford die hij in 1870 uitgaf in een geïllustreerde 
uitgave getiteld English Country Houses.384 Hij ontwikkelde vanuit die plattelandswoningen, in 
het bijzonder de pastorie, een type plattegrond voor de suburban villa voor de professoren van 
de universiteit en plaatselijke zakenlieden met op de begane grond een studeerkamer of 
bibliotheek die ook direct vanuit de entree te bereiken was.385 Hinchcliffe zag in het door elkaar 
heen afbeelden van een viertal woonhuizen uit North Oxford en typische country houses in zijn 
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eigen uitgave English Country Houses een indicatie dat het voor Wilkinson niet zo relevant was 
om een onderscheid te maken was tussen een woonhuis bij de stad en een country house op het 
platteland. Hij zag dit blijkbaar als één type vrijstaande woning voor een specifieke categorie 
bewoners: de middenklasse. In zijn huizen werd vooral de planning interessant gevonden, 
waarbij hij de keuken op de begane grond en niet in de kelder of het souterrain plaatste en de 
kelder voor voorraadkasten en opslag reserveerde. Een opzet, aldus Hinchcliffe, die Wilkinson 
had overgenomen van de woningen op het platteland.386  Het was exact de opzet die ook 
terugkwam in Robert Kerrs handboek voor het bouwen van vrijstaande woningen The 
Gentleman's House: Or, How to Plan English Residences, from the Parsonage to the Palace; with 
Tables of Accommodation and Cost, and a Series of Selected Plans uit 1864 en een tweede 
vermeerderde druk uit 1865. Kerr beschreef daar de vertrekken, inclusief de hall, waarvan hij 
had geconstateerd dat deze vrijwel altijd voorkwamen en daarmee blijkbaar noodzakelijk 
waren, inclusief de scheiding wonen-dienst; there were usually three family rooms on this Floor 
[d.i. de begane grond], the drawing and dining rooms, and a study or a morning room. Between 
these rooms and the service area was the staircase and the hall, sometime graced by a fireplace, 
but always substantial in proportion to the rest of the house.387 De voorbeelden in Wilkinsons 
eigen uitgave English Country Houses en de doelgroep waar hij voor ontwierp, maakten het 
Viollet-le-Duc in ieder geval gemakkelijk om deze voorbeelden direct over te nemen, wat hij dan 
ook deed. Met name Wilkinsons Dallin House in North Oxford, de woning voor professor T.F. 
Dallin, tutor van Queen’s College, was, in tegenstelling tot de cottages, een voorbeeld voor een 
villa voor de betere middenklasse die qua omvang goed te vergelijken viel met de wat grotere 
Nederlandse villa’s met drie { vier woonvertrekken (afb. 72-74). Hinchcliffe noemde juist dit 
huis een goed voorbeeld van Wilkinsons adaptation of his small country houses to the confines of 
a suburban plot.388  Het is interessant om te zien hoe door Viollet-le-Duc de benamingen van de 
vertrekken werden aangepast aan de Franse situatie. Naast de ingang ligt bij Wilkinson rechts de 
drawing room en links de bibliotheek (afb. 73), een logisch vertrek voor een professor. Bij 
Viollet-le-Duc is de bibliotheek de salon du matin (morning room of ontbijtkamer) geworden, een 
compleet ander type vertrek (afb. 74). Tegenover de eetkamer lag bij Wilkinson  een kamer voor 
de Butler, een functie die in Frankrijk niet bestond. Bij Viollet-le-Duc kreeg dit vertrek de 
algemenere benaming office, dat eerder dienkamer betekende.   
 

    a           b 
Afb. 72a: William Wilkinson, Dallin House, North Oxford (1869) uit Habitations Modernes II 
 
Afb.72b: afbeelding van de villa zoals door Wilkinson zelf gepubliceerd. Opvallend zijn de subtiele 
aanpassingen die in de afbeelding van "Habitations Modernes" zijn gemaakt ten opzichte van de 
oorspronkelijke afbeelding. Niet alleen had de Engelse afbeelding een meer tekenachtig en romantiserend 
karakter, de villa stond er ook in een boomrijke omgeving zonder relatie met de omliggende bebouwing. Op 
de afbeelding in "Habitations Modernes" was duidelijk zichtbaar dat de villa in een suburbane context stond. 
Verder was de kleding van de personages gemoderniseerd, waren de bomen deels verwijderd en was de kas 
aan de rechterzijde van een vierkant veranderd in een wat speelsere achthoek.389 

 
Naast Wilkinsons werk werden er in de Habitations Modernes  voorbeelden afgebeeld van een 
groot suburbaan vrijstaand huis met stallen (hotel privé) te Cambridge door Alfred Waterhouse; 
evenals een, in vroegfranse gotiek, ontworpen villa (maison privée) te Cardiff  (1871-1874) van 
de hand van William Burges voor John McConnachie, hoofd-ingenieur van de Bute scheepswerf. 



118 
 

Richard Norman Shaw figureerde met zijn recente, in 1871-1872 gebouwde landhuis/country 
house (maison privée) Grims Dyke voor de schilder en graveur Frederick Goodall (afb. 75, 76).390 
Een landhuis in Shaws Old English/Tudor stijl met een plattegrond waarbij de dienstvertrekken 
in een uitgewerkte eigen, schuin geplaatste vleugel rond een hof waren geplaatst. Dit bleek, 
zowel wat stijl als ontwerp betrof, een uiterst succesvol concept te gaan worden in Engeland. 
 
In zijn beschrijving bij de afbeeldingen benadrukte Viollet-le-Duc de gewoonte van de Engelsen 
om wonen, dienst en bijgebouwen strikt te scheiden, terwijl symmetrie in hun ontwerpen geen 
enkele rol speelde. Dit ontbreken van symmetrie benadrukte hij nog eens in zijn Conclusion aan 
het einde van het tweede deel waar hij met ongenoegen constateerde dat les dispositions 
symétriques juist op de peuples latins een voortdurende invloed bleven uitoefenen, terwijl deze 
opzet volkomen vreemd was aan l’ esprit des hommes du Nord.391  De plattegrond van de Engelse 
woning werden volledig bepaald vanuit een pragmatische aanpak. Typisch Engelse, en vooral te 
imiteren elementen, waren in de ogen van Viollet-le-Duc: de grote woonkamer voor het gezin, de 
grote keuken bij de eetkamer en het feit dat de verschillende bouwdelen niet onder één kap 
waren geplaatst, maar elk hun eigen kap hadden. Door de plaatsing van de vertrekken onder 
aparte en dus eigen kappen konden de vertrekken gemakkelijker variëren in hoogte. Verder: de 
vensters verschilden van vorm en grootte, afhankelijk van het type vertrek dat ze verlichtten en 
vertoonden nergens enige vorm van symmetrie. De hoge schoorstenen figureerden 
prominent.392 Kortom, pragmatisme en wooncomfort als de belangrijkste uitgangspunten bij de 
planning. Het grote belang van deze afbeeldingen en de bijgaande beschrijvingen was gelegen in 
het feit dat de beide delen van Habitations Modernes en de samensteller E. Viollet-le-Duc, in ieder 
geval in Nederland, meer dan bekend waren. Via dit materiaal kon ook weer directe kennis van 
de Engelse landhuisbouw verkregen worden. 
 

 

Afb. 73: William Wilkinson, plattegronden Dallin House te North Oxford (1869), afbeelding uit Wilkinsons 

publicatie "English Country House"s uit 1870.393  
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Afb. 74:  William Wilkinson, plattegronden Dallin House te North Oxford uit “Habitations Modernes” 

 

    

Afb. 75: Richard Norman Shaw, voorzijde Grims Dyke (1872) als afgebeeld in “Habitations Modernes” 

 

Afb. 76: Richard Norman Shaw, Grims Dyke (1872): plattegrond begane grond : 2: hall; 4: ontbijtkamer; 5: 
eetkamer; 6: drawing room/ontvangstkamer; 12: zitkamer personeel; 13/14: keuken/scullery; 20: diensthof 

Saint in zijn biografie Richard Norman Shaw beschouwde Grims Dyke, een landhuis voor de 
schilder/aquarellist Frederik Goodall als één van de beste huizen van Shaw uit de zeventiger 
jaren, omdat het huis niet alleen vanaf drie zijden interessant was, maar vooral omdat Shaw in 
dit landhuis liet zien hoe juist door toepassing van de vernacular als stijlmodel de  verschillend 
opgezette gevels zich logisch tot elkaar konden verhouden en in elkaar overliepen with a 
freedom and and fluency unattainable in more formal languages. 394 Shaw kon met andere 
woorden de vernacular in vorm en stijl als een model gebruiken dat de architect  in hoge mate 
vrijheid bood zonder al teveel stilistische en ruimtelijke hinderpalen, wat door Saint gezien werd  
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als the quintessentially Victorian freedom of articulation. (…)  When French and other Continental 
house architects of the nineteenth century  picked up on English informal layouts and clothed them 
in their own ‘regional’ styles, they grasped the picturesque idea well enough, but their elevations 
remained stiff and their plans lacked pliancy.395 De opzet van Grims Dyke, met de schuine vleugel 
en grote hal, liet het landhuis groter lijken dan het in werkelijkheid was;  het werd namelijk 
gezien als een middelgroot huis dat met zijn bouwkosten van £ 7.000 betrekkelijk goedkoop 
was.396 
 
3.2 Isaac Gosschalk: Een villa voor de middenklasse in het villapark De Trompenberg te 
Hilversum 
 
De villa Buen Retiro, Spaans voor prettig/fijn terugtrekken, werd in 1875 door Isaac Gosschalk 
ontworpen in opdracht van de Exploitatiemaatschappij N.V. Herstellingsoord De Trompenberg, 
waarvoor hij als huisarchitect fungeerde (afb. 78a, b, 79, 82).397 De maatschappij bezat op De 
Trompenberg tweeënveertig hectare grond en verkocht perceelsgewijs delen van haar bezit aan 
particulieren voor de bouw van villa’s, maar liet ook zelf villa’s bouwen voor verkoop of 
verhuur.398 De bouw van Buen Retiro paste in deze verkoopstrategie. Gosschalk was met J.H. 
Leliman een belangrijke promotor van het eclectische ontwerpen en al eerder opgevallen met 
zijn ontwerp voor de nieuwe Heinekenbrouwerij (Amsterdam, 1867) in een als ‘Oudhollands’, 
d.i. de Hollandse neorenaissance zoals dit na 1890 werd genoemd, ervaren stijlidioom.399 Deze 
nieuwe stijl, afkomstig uit de glorietijd van de eigen Nederlandse geschiedenis (1560-1630) en 
gekenmerkt door schilderachtige silhouetwerking en het afwisselende gebruik van baksteen en 
natuurstenen banden,400 werd geweldig populair in Nederland, veel populairder dan de 
neogotische en eclecticische bouwstijlen.401 De Hollandse neorenaissance als stijl werd zo de 
meest verspreide neostijl in Nederland na 1870 met zijn hoogtepunt in de jaren tachtig en 
negentig.402 Het werd de nationale stijl pur sang en verkreeg een landelijke verspreiding, vooral 
omdat Gosschalk de kwaliteit had de stijl zo flexibel toe te passen en te combineren dat hij voor 
een grote variëteit van de moderne, negentiende eeuwse bouwopgaves als een villa, een 
brouwerij, een restaurant en een gasfabriek gebruikt kon worden.403 Gosschalk zag dit ook niet 
meer als eclectisch ontwerpen in de vorm zoals J.H. Leliman dit altijd had gepropageerd; Van 
Leeuwen constateerde dan ook:  Loin de l’éclectisme tel que Leliman le concevait, pour Gosschalk, 
la construction et l’esthétique du bâtiment devaient se fonder sur une unité formelle (le "style", 
dans le cas de la Renaissance hollandaise), et non sur un assemblage de styles étrangers. Alors que 
l’édifice devait être construit dans un style unique, son ornementation pouvait en mélanger 
plusieurs. En conjuguant le style et l’attitude, un idéal de beauté, celui du pittoresque, devait être 
atteint.404 
 
Gosschalk deed al vanaf 1863 onderzoek naar de zogenaamde Oudhollandse bouwkunst, de 
Nederlandse renaissance bouwkunst uit de zestiende/zeventiende eeuw, en was, volgens Van 
der Woud in Waarheid en Karakter, in staat om de paradox van het gebruik van een zestiende-
eeuwse bouwstijl voor een negentiende-eeuws gebouw met een compleet andere functie op te 
lossen.405 Dit deed hij door gebruik te maken van de classicistische traditie en ontwerpschema’s 
die hij vanuit zijn opleidingen in Duitsland en Zwitserland goed kende, waarin hij de essentiële 
Oudhollandse vorm- en stijlelementen  integreerde tot een stilistische synthese. De brouwerij De 
Hooiberg uit 1866-1867, ontworpen in opdracht van G.A. Heineken, die samen met Gosschalk in 
de liberale Amsterdamse kieskring Burgerpligt zat,406 was daarvan een vroeg voorbeeld. 407 Het 
gebouw stond met zijn compositie (o.a. toepassing van symmetrie) en proporties in de 
classicistische traditie en voegde  Oudhollandse trapgevels, speklagen van stucwerk  en 
rondbogen met gestuukte sluitstenen boven de vensters toe. Hieraan lag bij Gosschalk ook een 
nationalistische benadering van bouwkunst aan ten grondslag. Immers, waarom een stijl 
baseren op buitenlandse voorbeelden, wanneer er ook in het eigen land en in de eigen 
geschiedenis voorbeelden te over waren om te gebruiken voor nieuwe toepassingen. En dan 
natuurlijk uit een periode waarin de noordelijke Nederlanden zich steeds duidelijker zelfstandig 
manifesteerden op religieus terrein en in economisch opzicht.408  
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Afb. 77: E. Molemans, ontwerp voor een belvédère op een landgoed (ca. 1864)  

 
Essentieel bij deze stijlverandering, geworteld in de herwaardering voor de nationale stijl als 
weergave van een eigen nationale identiteit, was de aandacht voor zestiende en vroeg 
zeventiende-eeuwse bouwkunst voor zover nog fysiek aanwezig in de verschillende steden van 
het land. De architect had immers goede voorbeelden nodig; hij verzon niet zomaar wat in het 
wilde weg. De eerste gedetailleerde weergave in platen van de Haarlemse vleeshal (1601-1604), 
die in opdracht van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1854 werden 
gepubliceerd, boden concrete voorbeelden en daarmee dus stilistische aanknopingspunten voor 
architecten.409  Diezelfde gedachte werd al twee jaar eerder, in 1852, naar voren gebracht tijdens 
de ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst door de afdeling 
Rotterdam in het kader van de discussie of plaatselijke afdelingen wel zinvol waren. De afdeling 
Rotterdam, waarvoor de architect W.N. Rose correspondent was,410 constateerde dat afdelingen 
een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het verzamelen en documenteren van goede 
voorbeelden van plaatselijke oude monumenten die nog onbekend waren, maar wel van groot 
belang. Die bouwwerken werden voortdurend gesloopt en verbasterd, dus aangepast en 
verbouwd, zonder dat iemand daar wat aan deed of er zelfs maar weet van had. En juist die 
goede voorbeelden waren, aldus Rose, nodig om de kennis te vergroten van de Nederlandse 
bouwstijlen om ze daarmee te kunnen redden van de sloop.411  
 
Dit was wat Auke van der Woud aanduidde als de zoektocht naar een nationale Nederlandse 
bouwkunst rond 1860.412  Een stijl dus die én het Nederlandse nationale gevoel kon versterken 
én die ook structureel rationeel en daarmee ‘eerlijk’ was. Een stijl die de concurrentie aankon 
met zowel het Duitse Schinkelclassicisme als de Franse gotiek en die bij uitstek geschikt was een 
schilderachtig beeld te bereiken.413 Werd Gosschalks Heinekenbrouwerij gezien als een vroeg 
voorbeeld van diens zoektocht, iets eerder had J.H. Leliman in zijn derde Album,Verzameling van 
bouwkundige schetsen  al een mooi voorbeeld van de Oudhollandse mogelijkheden, inclusief 
trapgevels, laten zien met de afbeelding van een schilderachtige belvedère annex woning voor 
een tuinknecht met erboven een gezelschapszaal  en balkon van de hand van E. Molemans (afb. 
77). Hoewel in essentie een eenvoudig, vierkant bouwblok waren er allerlei elementen als het 
ware aangeplakt. Een uitbouw met balkon erboven, een uitstekende ingang én een uitgebouwde, 
slanke toren die de eigenlijke belvedère vormde. Het waren typisch deze bouwkundige 
bouwstenen die de basis zouden gaan vormen voor het schilderachtige Oudhollands. Stilistisch 
ging het om de Hollandse baksteen, de speklagen en de trapgevels. Ook de gekoppelde vensters 
en de balkijzers hielpen mee de sfeer te bepalen. Het gebruik van de toren leek in dit geval meer 
Italiaans geïnspireerd dan Oudhollands, maar was binnen het pittoreske compendium een vaste 
waarde. 
 
De villa Buen Retiro stond in het nieuwe villapark De Trompenberg te Hilversum dat rondom het 
Herstellingsoord, een echt Luftkurort, ontwikkeld werd. De bouwkosten ervan, dus exclusief de 
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grond en de inrichting, bedroegen het forse bedrag van 25.500 gulden.414 De villa werd voor de 
markt en niet voor een specifieke particulier gebouwd en moest dus voldoen aan wat in 
algemene zin gebruikelijk was voor een dergelijke villa voor de doelgroep uit de hogere, de 
‘betere’ middenklasse, wilde de exploitatiemaatschappij er gemakkelijk kopers of huurders voor 
vinden. Dit maakt deze woning in dit nieuwe en vroege suburbane villapark tot een interessant 
object van analyse. Er kan immers van worden uitgegaan dat opzet en plattegrond, met de 
woon- en dienstvertrekken, voldeden aan wat verwacht werd van een villa in een villapark in de 
natuur voor deze specifieke doelgroep. Dus tenminste drie woonvertrekken, waaronder twee 
salons en suite en een aparte eetkamer. Rechts van de vestibule lagen de grote en de kleine 
salon. Deze dubbele combinatie kwam vaak voor en de en suite combinatie maakte het mogelijk 
één grote, representatieve ruimte te maken. Mogelijk functioneerde de eetkamer tevens als 
woonkamer; dit was niet ongebruikelijk.415 De villa had een souterrain, waardoor keuken en 
dienstvertrekken goed afgescheiden konden worden van het woongedeelte. De verbinding 
souterrain-bel etage-slaapverdieping-zolder werd gevormd door de wenteltrap in de toren. Er 
was geen aparte diensttrap, noch een aparte dienkamer. Op de verdieping lagen een 
hoofdslaapkamer met grote schouw boven de eetkamer met ernaast een kabinet. Vervolgens 
twee kleinere slaapkamers boven de salons, waartussen de badkamer die alleen vanaf de gang te 
bereiken was. Twee van de slaapkamers hadden toegang tot een balkon via openslaande deuren. 
Dit was gezien de plaats van de villa, op een heuvel met gezonde lucht, een logische oplossing. De 
badkamer was rond 1875 een vorm van luxe die nog lang niet in alle villa’s voorkwam. Op de 
zolderverdieping, in de kap, lag in ieder geval één slaapkamer of logeerkamer, zoals te zien is 
aan het gekoppelde venster aan de voorzijde. Hier lagen ook de eventuele dienstbodekamers. De 
traptoren met de wenteltrap vormde een speels en schilderachtig element en een gebruikelijk 
element bij alle schilderachtige villa’s.  
 
De plattegrond was zo conventioneel en conservatief, met uitzondering van de aanwezige 
badkamer en de functionele én schilderachtige toren met de wenteltrap. Met deze opzet en deze 
reeks van vertrekken voldeed de villa aan de eisen van de doelgroep. De twee moderne wc ’s met 
waterspoeling op de begane grond en de verdieping en de badkamer als extra luxe maakten de 
villa aantrekkelijk voor kopers of huurders. Er ontbrak wel een dienkamer naast de eetkamer, 
een vertrek dat ook bij villa’s met de keuken in het souterrain gebruikelijk was. Om dit probleem 
te minimaliseren had Gosschalk de deur van de eetkamer  in de hoek bij de wenteltrap geplaatst, 
zodat het eten direct vanaf de wenteltrap naar de eetkamer gebracht kon worden.  De 
bijzondere, want nieuwe, Oudhollandse architectuur met erker en  loggia kon als een extra 
voordeel werken voor een koper die een modern vormgegeven villa zocht.  
 
De villa Buen Retiro maakte voldoende indruk om in de Oostenrijkse Allgemeine Bauzeitung, 
jaargang 1879, afgebeeld te worden met de plattegronden van begane grond en verdieping.416 
De vraag waarom zal verderop beantwoord worden. De korte bijlopende tekst in het tijdschrift 
gaf vooral een beschrijving van de omgeving van de villa. Het was een natuurrijk gebied met 
villa’s rond een Kurort in het Dörfchen Hilversum  in de nabijheid van provinciehoofdstad en 
spoorwegknooppunt Utrecht. Wilfred van Leeuwen gaf aan in zijn overzichtsartikel over 
negentiende-eeuwse bouwkunst in het tijdschrift Perspective onder de titel Style ou 
pragmatisme? Le débat sur l’architecture du XIXe siècle aux Pays Bas dat juist die eerste werken 
van Gosschalk, waaronder expliciet de villa Buen Retiro, grote invloed hadden op zijn collega-
architecten.417  

De villa had, in tegenstelling tot de in het Gooi gebruikelijke classicistische of neoclassicistische 
huizen met hun formele en zichtbare centrale ingangspartij, een onzichtbare ingang achter de 
eerste travee van de loggia. Alleen de toegangstrap en het pad duidden op deze entree; het was 
een ontwerpconcept dat paste binnen de italianiserende villa’s en was dus op zichzelf niet 
nieuw. De stijl was dat wel. Aan de achterzijde lag, als beëindiging van de vestibule, een half 
vrijliggende traptoren met een stompe spits die boven de villa uitstak. Een haast middeleeuwse 
referentie met het gewenste, schilderachtige effect. Gosschalk had hier een nationale, een 
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Hollandse, vertaling gemaakt van de gebruikelijke toren bij italianiserende en schilderachtige, 
neogotische Engelse villa’s.  

Villa Buen Retiro had als hoofdvorm een combinatie van twee rechthoekige bouwblokken, die in 
een rechte hoek in een T-vorm op elkaar stonden (afb. 79). De totale breedte van de villa was 
vijftien meter, de diepte (exclusief erker) ruim twaalf meter voor het bouwdeel met de twee 
salons. De vierkante eetzaal mat zes bij zes meter. Samen met de vestibule besloeg de eetkamer 
het linkerdeel van de plattegrond. Voor de eetkamer-vestibule lag een loggia waarop een balkon. 
De korte gevel met erker, waarboven ook een balkon, van het salondeel kreeg een uitgesproken   
Hollands-neorenaissancistisch beeld door de speklagen en vooral door de halsgevel met 
klauwstukken. Optisch werden de beide bouwdelen verbonden door de doorlopende balustrade 
van de balkons en de doorlopende speklagen. Voorbeelden van dit type villa waren onder meer 
in de presentatietekeningen en de ontwerpen van J.D. Zocher jr. legio te vinden (afb. 48, afb. 80). 
J.H. Leliman in het Album, Verzameling van bouwkundige schetsen  uit 1863-66 had er ook 
verscheidene afgebeeld (zie hoofdstuk 2.3), waaronder A.L. van Gendts presentatietekening van 
een zomerverblijf, waar de ingang eveneens verdekt achter de porticus was geplaatst (afb. 50b). 
Ditzelfde gold voor Lelimans ontwerp voor de pastorie uit 1861 (afb. 39), net als het 
benadrukken van het vooruitspringende bouwdeel aan de voorzijde door een erker of een 
bijzondere geveltop. Ook dit vaker toegepaste model creëerde weer een zekere schilderachtige 
variatie. Een directe typologische relatie, twee tegen elkaar geplaatste bouwdelen onder een 
eigen kap met een loggia met drie traveeën, is ook te zien in L.J. Imminks neoclassicistische villa 
voor de Zaanse houthandelaar C. Corver van Wessem uit 1865/66 (afb. 81). Immink liet een 
vooral neoclassicistische invulling zien, Gosschalk een neorenaissancistische.  Het toegepaste 
neo-italianiserende villatype op een plattegrond van twee bouwblokken waartussen een 
gang/vestibule liet in principe allerlei stilistische varianten toe. Zonder nu een directe invloed te 
kunnen aantonen van Immink op Gosschalk zijn de overeenkomsten wel duidelijk. Hoewel 
Immink al in 1869 was overleden, was hij door zijn directe relatie met A.L. van Gendt, toen nog 
werkzaam als ingenieur bij spoorwegmaatschappijen en diens broer G.J. van Gendt, die Imminks 
dochter had gehuwd, zeer goed ingevoerd in de Amsterdamse architecten- en ingenieursscène 
rond de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst.418 Verder waren tekeningen van Immink 
tentoongesteld tijdens het 25-jarig jubileum van de Maatschappij en in Lelimans Album was 
eveneens zijn neoclassicistisch/ italianiserend schetsontwerp voor een villa gepubliceerd  (afb. 46, 
47).419  Het moeten dan ook vooral de vorm en stijl, een gevarieerd schilderachtig geheel in een 
nieuw idioom zijn geweest die het ontwerp van deze villa voor de Allgemeine Bauzeitung van 
belang maakte om prominent te publiceren. Het plattegrondconcept, noch de indeling, konden 
voor iemand die enigszins was ingevoerd in de villa-architectuur, nieuw zijn. De plattegrond, 
met in het midden in rechte lijn buitentrap - ingang –  vestibule – traptoren en vervolgens links 
en rechts daarvan de woonvertrekken, was traditioneel. De vestibule lag daarmee centraal in de 
plattegrond en bood gemakkelijk toegang tot alle vertrekken. Het was de standaardoplossing.  
 
Torens ter verfraaiing van villa’s werden veel toegepast en was ook niet beperkt tot Nederland, 
maar was de norm in heel Europa voor schilderachtige villa’s. Schilderachtige, gevarieerd 
opgezette villa’s zoals de italianiserende en neogotische villa’s bezaten in veel gevallen één of 
meerdere torens of torentjes. Dit gaf het silhouet variatie en toonde een reactie op de strakke 
vierkante en rechthoekige blokken van de neoclassicistische villa’s.420 De toren was daarmee een 
standaardelement ter bevordering van het schilderachtige in villa’s en kon in allerlei stijlen, 
afhankelijk van de villastijl, uitgevoerd worden. Het toepassen van dit soort bouwkundige 
elementen als toevoeging, en daar hoorden ook allerlei kapvormen, erkers, balkons, veranda’s en 
andere uitbouwen toe, vormde de basis voor vorm en silhouet, waarna er vervolgens als een 
kleed een stijl over werd gedrapeerd. Deze opzet paste goed in de ontwerpmethodiek van 
Gosschalk, die weliswaar een duidelijke stijlvoorkeur had, de Hollandse renaissance, maar die 
vooral binnen de bouwkundige structuur wilde spelen met de bouwkundige elementen. Dit spel  
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      a  b 

Afb. 78a, b: Isaac Gosschalk, villa te Hilversum (1875) in villapark De Trompenberg. rechts de situatie begin 
21e eeuw (met links en rechts  aanbouwen uit 1893) 

 

Afb. 79: Isaac Gosschalk, plattegronden villa Buen Retiro te Hilversum (1875) in villapark De Trompenberg  

 

Afb. 80: Isaac Gosschalk, villa Buen Retiro (1875), detail halsgevel met klauwstukken  

speelde Gosschalk binnen een strak patroon, in het geval van Buen Retiro binnen de eenvoudige 
plattegrondvorm bestaande uit twee blokken die aan elkaar gekoppeld werden door de  
entree/vestibule/traptoren, en die beide een eigen uitdrukking hadden. Het deel met de 
eetkamer had de Italiaans aandoende loggia op het zuiden met daarachter verborgen de ingang 
tot de villa. Door de loggia bleef de eetkamer beschut en viel er geen direct zonlicht in, wat slecht 
was voor de aankleding van en de meubelstof in het vertrek. De loggia voorkwam ook dat men 
bij het dineren last had van de zon. Het salondeel met de brede erker waarboven een balkon 
refereerde duidelijk aan de bay windows van Elizabethaanse landhuizen, maar had wel een 
Oudhollandse halsgevel gekregen (afb. 80). De detaillering als speklagen en voluten en pinakels 
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gaven eenzelfde renaissancistische sfeer. De sfeer van de lithografie in de Allgemeine Bauzeitung 
deed overigens eerder romantisch Elizabethaans aan dan zestiende-eeuws Hollands. Iets wat 
ook werd benadrukt door het gekozen standpunt en de schilderachtige boompartijen, waardoor 
vooral de hoogtelijnen benadrukt werden. Dit effect in de zwart-wit afbeelding van de 
Allgemeine Bauzeitung werd vooral veroorzaakt doordat de speklagen tussen rode baksteen 
wegvielen, waardoor het typisch Hollandse effect én de breedtewerking nauwelijks meer 
zichtbaar waren. Opvallend was Gosschalks spel met al die verschillende elementen als erker, 
loggia, toren, uitbouw, de plaatsing van de bouwblokken en hoe hij deze elementen als het ware 
losjes als bouwstenen uit een blokkendoos hanteerde om een variatie in vormen, volumes en 
beelden te creëren binnen een beperkt bouwblok met een standaard villaplattegrond. De 
speklagen van wit stucwerk trokken die verschillende onderdelen van de villa als het ware 
samen en maken er visuele eenheid van. Elk van de drie onderdelen van de villa kreeg een eigen 
plaats binnen de plattegrond en een daaraan gekoppelde uitwendige behandeling: het deel met 
de salons de halsgevel en de erker; de eetkamer had de loggia en het middendeel met de ingang 
had de traptoren. Een gevarieerd en knap ontworpen geheel.  

 
                                                                                                                                                                           

 

Afb. 80: J.D. Zocher jr., Schets van een italianiserende villa met  neoclassicistische elementen in de hoge 
uitbouw; geen souterrain dus alle vertrekken openen direct op de tuin (ca. 1860) 

Afb. 81: L.J. Immink, Villa voor houthandelaar C. Corver van Wessem, Zaandam (1865/66) 

 
3.3 Kasteel Oud Wassenaar van Muysken en de directeurswoning van Cuypers. Twee 
typen vrijstaande woningen: een buitenhuis voor de elite en een stadsvilla voor de 
middenklasse 
 
In 1881 verscheen de eerste uitgave van het Bouwkundig Tijdschrift als nieuwe uitgave vanuit de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Bedoeling ervan was om architecten te voorzien 
van veel voorbeelden vooral in de vorm van platen en korte beschrijvingen. In dit opzicht 
vervulde het Bouwkundig Tijdschrift de ambitie van J.H. Leliman uit de jaren zestig toen hij zijn 
Album had samengesteld. Het eerste nummer presenteerde uitvoerig twee voorbeelden: het 
openingsartikel met Kasteel Oud Wassenaar uit 1876-78 van C. Muysken (afb. 83- afb. 86) en 
van P.J.H. Cuypers het vrijstaande woonhuis voor de hoofddirecteur van het Rijksmuseum achter 
het Rijksmuseum aan de weg (afb. 89a-b, 90a-c). De keuze voor deze twee vrijstaande woningen 
was bijzonder, al was het alleen maar omdat het hier twee volkomen verschillende typen betrof. 
Oud Wassenaar was een groot en luxe buitenhuis in een park voor C. J. van der Oudermeulen in 
de traditie van de Nederlandse buitenhuizen voor de elite; het ‘nieuwe’ Oud Wassenaar werd 
gebouwd op het terrein van honderd hectare van het oorspronkelijke Oud-Wassenaar dat Van 
der Oudermeulen in 1871 had gekocht voor 112.000 gulden van Guillaume Groen van 
Prinsterer, die hier een achttiende-eeuws buitenhuis bezat dat hij ’s zomers bewoonde.421  
 
Het woonhuis voor de hoofddirecteur, vanaf 1883 bewoond door de eerste hoofddirecteur van 
het Rijksmuseum, F.D.O. Obreen, was een typische stadsvilla voor een notabele uit de betere 
middenklasse.422  Beide gebouwen werden getoond met afbeeldingen en plattegronden en een 
uitvoerige toelichting door de architecten. Van de directeurswoning was de bouw net begonnen 
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(gereed in 1883),423 Oud Wassenaar was in 1879 opgeleverd. Coert Peter Krabbe concludeerde 
in zijn artikel Kasteel "Oud-Wassenaar" en het ontstaan van de Delftse renaissance dat de redactie 
hier een bewuste keus had gemaakt door zowel de representant van de rationele neogotiek, 
Cuypers, als die van de nieuwe Oudhollandse stijl, Muysken, een plaats te bieden in het eerste 
nummer om daarmee als redactie geen partij te kiezen in een hoog opgelopen strijd;424 beide 
architecten kregen alle ruimte om hun ontwerp te tonen en te beschrijven, waarbij Muysken in 
een impressionische stijl zijn kasteel poëtisch beschreef en Cuypers op een zakelijke, technische 
wijze zijn ontwerp apodictisch presenteerde.  
 
Het kasteel Oud Wassenaar, gebouwd voor de schatrijke Cornelis Jan van der Oudermeulen, was 
schilderachtig Oudhollands, of zoals deze stijl van baksteen en bergsteen in de jaren tachtig 
genoemd ging worden: Hollandse of Nederlandse renaissance;425 met nadruk op het 
schilderachtige effect van het silhouet en de opstanden. Muyskens ontwerp volgde het 
stilistische pad dat Gosschalk met de Oudhollandse schilderachtigheid, onder meer in zijn villa 
Buen Retiro het jaar daarvoor, al had geopend. Oud Wassenaar vormde een belangrijk ijkpunt bij 
de ontwikkeling van de Hollandse renaissance, als alternatieve en vooral ook nationale 
bouwstijl. Van der Woud constateerde dan ook in Waarheid en Karakter dat er (...) in de jaren 
tachtig, ook opdrachtgevers [waren] die een architect met onbekrompen middelen in staat stelden 
zijn ideeën  uit te voeren en de mogelijkheden van de renaissance voor de moderne tijd aan de 
praktijk te toetsen. Ook die opdrachten fungeerden als bakens of toetsstenen die het denken over de 
renaissance verder ontwikkelden.426 Oud Wassenaar was daar, samen met het Departement van 
Justitie van C.H. Peters en Cuypers’ Rijksmuseum, alle in 1876 ontworpen, een vroeg en breed 
gepubliceerd voorbeeld van.427 In tegenstelling tot de nadruk op schilderachtigheid van de 
buitenkant, ondanks de nauwelijks gemaskeerde symmetrie van de voorgevel en de volledig 
uitgewerkte symmetrie van de achtergevel, was de plattegrond op hoofdlijnen eveneens 
symmetrisch van opzet met duidelijk axiaal opgezette relaties tussen de vertrekken: klassiek 
renaissancistisch dus (afb. 84, rechts). Er was een onderscheid tussen de voor- en achtergevel 
die beide symmetrisch van opzet waren en de beide zijgevels die gevarieerd werden door het 
gebruik van ronde torens en verspringende bouwdelen die door de daklijn braken. De twee 
uitgebouwde ronde hoektorens die fungeerden als hoekpaviljoens aan de voorzijde, dus de 
ingangszijde, creëerden het schilderachtige, kasteelachtige beeld van Kasteel Oud Wassenaar dat 
de opdrachtgever wilde bereiken. De enorme hollands-renaissancistische topgevel boven de 
ingangspartij tussen de beide hoge torens in, stak zo hoog boven de erachter liggende kap uit dat 
ze met een ijzeren constructie aan het dak vastgezet moest worden. Deze middenpartij had 
daarmee de aanblik van een groot zeventiende-eeuws Hollands woonhuis gekregen. De 
achtergevel met hoekpaviljoens en een breed uitgewerkte middenrisaliet, bood meer de aanblik 
van een classicistisch zeventiende-eeuws Frans château, waartoe de hoge kappen ook 
bijdroegen. Desondanks werd Oud Wassenaar al bij het ontwerp gezien als dé belangrijkste 
uiting van de Oudhollandse stijl als het nieuwe, nationale stijlmodel voor Nederlandse gebouwen 
en als eigentijds alternatief voor neogotiek en neoclassicisme. Deze nieuwe stijl kon bogen op 
belangrijke en invloedrijke supporters zoals bleek uit de uitvoerige en lovende verhandeling van 
de hoogleraar bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft, Eugen Gugel, in het blad Eigen 
Haard in 1880.428 Ook de plaats van het kasteel was zwanger van nationale gedachten, zoals de 
architect Muysken niet naliet te benadrukken bij de aanvang van zijn beschrijving van zijn 
schepping, toen hij refereerde aan de verdienstelijke en onvergetelijke Groen van Prinsterer die op 
deze plek zijn Nederlandsche Gedachten had geschreven. Een gebouw op deze plaats zou vooral 
moeten passen in het natuurrijke duinlandschap en dat verfraaien; Daar paste in die omgeving 
geene moderne villa met gepleisterde muren, coquet geschilderd met lichte kleurtjes en tintjes, de 
natuur verlangde iets meer ernstigs, een gebouw van afmetingen aan haar evenredig. Dus van een 
gebouw dat meer het karakter van een kasteel dan van een villa moest verkrijgen. Muysken, en 
niet te vergeten zijn opdrachtgever, poogden dus heel bewust via de aard van het te ontwerpen 
gebouw, dat groot van afmeting moest zijn en in zijn vorm moest refereren aan een kasteel, een 
voor iedereen duidelijk zichtbare band te scheppen met het nationale verleden. Uitgaande van 
het als schilderachtig ervaren duinlandschap met zijn verschillende boomgroepen moesten daar, 
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geheel conform de pittoreske traditie, de silhouet en de kleurverdeling leidend zijn: de silhouette 
moest een worden met die van het omringende geboomte, de kleur moest harmonisch zijn met het 
landschap.429 En dit uitgangspunt leidde als vanzelf, aldus Muysken, tot de keuze voor de 
Hollandse bouwkunst uit de zeventiende eeuw, de glansperiode der Nederlandsche Renaissance.  
Direct daarna verdedigde Muysken zich tegen een ieder die deze stijlkeuze zou bekritiseren als 
een gebouw in “Oud Hollandschen stijl” door te concluderen dat het gebouw geen gotiek en geen 
Grieks was, maar juist een modern gebouw dat volgde uit de vele eischen van den modernen 
comfort en uit het vele volkomene dat de hedendaagsche nijverheid ons biedt. Om vervolgens te 
eindigen met de bekentenis dat, inderdaad, het gebouw in Renaissancestijl is opgetrokken. Voor 
Muysken was dit dus de stijl die logisch volgde uit het feit dat het zich hier om een modern 
gebouw handelde. Muysken gaf zo in zijn, weliswaar weinig coherente, uitleg toch aan wat hij 
had beoogd met zijn keuze voor deze stijl en de reden waarom hij ervoor gekozen had. Niets 
over de structuur, niets over de opdrachtgever en niets over het programma van eisen en dus de 
functionaliteit en plattegrond van het kasteel, want die plattegrond was in het geheel niet 
schilderachtig, maar klassiek in zijn symmetrie. Het ging Muysken in eerste aanleg dan ook om 
het beeld en om de referentie aan het grootse Hollandse zeventiende-eeuwse verleden. Er was 
ook geen korte beschrijving of verwijzing naar de moderne techniek en de eisen van modern 
comfort  die toch zo bepalend zouden zijn geweest voor de keuze van deze vorm. Tenslotte de 
terloopse opmerking van Muysken over de moderne villa met gepleisterde muren, coquet 
geschilderd met lichte kleurtjes en tintjes.  Dit was een sneer naar de schilderachtige, misschien 
zelfs italianiserende, villa in de natuur met gevarieerde opstand, die dus niet geschikt was om de 
noodzakelijke waardigheid van de plek, en natuurlijk ook die van de persoon van Van der 
Oudermeulen, uit te drukken. Kasteel, baksteen, bergsteen en Hollandse renaissance wel. 
 
Cornelis Jan van der Oudermeulen, behoorde tot het oude patriciaat en was stalmeester in 
buitengewone dienst van koning Willem III, een erefunctie aan het hof.430 De familie Van der 
Oudermeulen behoorde al enkele generaties tot de kleine groep binnen Nederland van ongeveer 
driehonderd families, die zowel tot de nationale bestuurlijke als tot de fiscale provinciale elites 
behoorden.431 Het was de groep waar adel en patriciaat elkaar gemakkelijk vonden in 
wederzijdse huwelijken en kapitaalaccumulatie. Zo was Cornelis van der Oudermeulen, de 
opdrachtgever, getrouwd met Julia, gravin van Randwijck en zijn oom Frederic met jonkvrouwe 
Johanna Dedel.432 Naast hun beroep van koopman, Cornelis’ overgrootvader was in de 
achttiende eeuw rijk geworden met de handel in juwelen en oosterse textiel die werd voortgezet 
door grootvader en oom, vervulde de familie tal van bestuurlijke functies op provinciaal en 
nationaal niveau.433 In 1857 verkreeg Cornelis, toch al zeer vermogend, samen met zijn moeder, 
Alida van Wickevoort Crommelin, ruim 1.000.000 gulden uit de erfenis van zijn kinderloze 
zuster Ida, die getrouwd was met Willem Hendrik baron van der Duyn.434 Zo kon hij uiteindelijk 
niet langer de aandrang weerstaan om in de woorden van Muysken een kostbare extravagance  
vorm te geven met zijn kasteel Oud Wassenaar.435  Kosten noch moeite werden bij de bouw 
gespaard; representatieve bouw voor de hoogste Haagse kringen was een belangrijk doel. 
Wassenaar lag immers op een steenworp afstand van Den Haag en zowel zijn positie als zijn 
vermogen maakte dat Van der Oudermeulen een intensief sociaal leven leidde. Van der 
Oudermeulen kende Muysken van dichtbij, want beiden maakten deel uit van de Koninklijke 
Commissie ter voorbereiding van de Nederlandse inzending voor de International Exhibition te 
Philadelphia in 1876.436  
 
Naast de stijl, door Eugen Gugel in 1880 in zijn beschrijving een statig gebouw in oud-
nederlandschen trant genoemd,437 maakte Oud Wassenaar ongetwijfeld grote indruk door het 
simpele feit dat het huis in luxe en in omvang, dertig meter breed/tweeëntwintig meter diep, een 
groot souterrain, een luxueuze begane grond met enorme vestibule, een uitgewerkte verdieping 
en een reusachtige zolderverdieping, een haast on-Nederlands bouwwerk was. De stijl, 
Oudhollands of Hollandse renaissance, werd daarmee als het ware in één keer in alle grootsheid 
en mogelijkheden op het netvlies gezet en van een keurmerk voorzien door een lid van een 
belangrijke, schatrijke en zeer gerespecteerde oude familie. Omvang en uitvoering en kosten 
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waren uitzonderlijk en het bouwwerk maakte dat het een perfect voorbeeld werd van wat Jaap 
Moes omschreef als de creatieve wedijver met “nouveaux riches”.438 De oude adel en het oude 
patriciaat, waar de Van der Oudermeulens ontegenzeglijk toe behoorden, moesten zich sterk 
maken en onderscheiden van de nieuw opkomende schatrijke, plantage-eigenaren uit Indië, 
succesvolle textielbaronnen uit Twente en machinefabrikanten uit Haarlem.  
 
De omvang van het kasteel en het park eromheen maakte dat het eerder aansloot bij de 
contemporaine grote, nieuwe Engelse, neo-elizabethaanse en neo-tudor country houses voor de 
maatschappelijke en economische elite dan bij de in Nederland gebruikelijke buitenhuizen.  In 
dit opzicht was er bij Van der Oudermeulen, in tegenstelling tot wat Coert Peter Krabbe 
beweerde in Kasteel Oud Wassenaar en het ontstaan van de Delftse renaissance, geen sprake van 
een aanhaken bij de aristocratie met het kasteel.439 Van der Oudermeulen en zijn familie 
vormden juist zelf een wezenlijk onderdeel van het schatrijke, Hollandse patriciaat dat 
verzwagerd was met de oude adel. Het omgekeerde was eerder waar: kasteel Oud Wassenaar 
onderstreepte de positie en status van Van der Oudermeulen en creëerde juist een fysieke link 
met een roemrijk verleden. 
 
Oud Wassenaar was vooral ingericht om sociale representatie vorm te geven, waarmee de status 
van de bewoner onderstreept werd. Grote ontvangstruimtes met kostbare lambrisering, grote 
schouwen en kostbaar marmer (afb. 83) vormden het decor en hoewel Oud Wassenaar  dus 
zeker geen standaardbouwwerk was, maar bezat  wel de standaardreeks aan vertrekken voor 
een groot buitenhuis naast een aantal extra vertrekken als zaal, extra eetkamer én bibliotheek én 
biljartkamer. En al die vertrekken waren aanzienlijk groter en luxer dan gebruikelijk. Rondom 
de centraal gelegen vestibule lagen de vertrekken in een tweetal kruisende assen: 
hoofdingang/loggia-vestibule-zaal-terras en tuiningang-trap-vestibule-salon. Dezelfde klassieke 
opzet was te vinden bij de vertrekken langs de voor- en de achterzijde. Beide waren, net als de 
gevels, symmetrisch in de plattegrond gezet. In de gevelbehandeling van de voorgevel werd de 
symmetrie enigszins gemaskeerd door de hoge hoektorens en vooral ook de gevelbehandeling 
met banden bergsteen en baksteen. Het front met een centraal gelegen en uitgebouwde 
middenpartij paste in feite geheel binnen de klassieke buitenhuistraditie. De tuingevel met het 
centrale terras was klassiek symmetrisch, bijna Frans, opgezet met hoekpaviljoens en een 
middenrisaliet. Voor Gugel had vooral de voorzijde met zijn gewelfden arcadengang op het 
bordes, met de klok en de wijzerplaat in den top, en zijne torentjes op de hoeken,  (…) iets ongemeen 
schilderachtigs.440 Opvallend in Gugels beschrijving was zijn constatering dat de vertrekken 
onregelmatig gedistribueerd waren, zodat een niet symmetrische samenstelling der gevels daaruit 
als vanzelf voortvloeide, terwijl hijzelf al eerder had geconstateerd dat in ieder geval de 
tuingevel een duidelijke symmetrie vertoonde,441 net zoals de plattegrond aantoonbaar 
symmetrisch en axiaal was opgezet. Zo was dus de toegepaste stijl nieuw, maar de 
plattegrondopzet traditioneel. Muysken wist heel goed deze twee in wezen tegenstrijdige 
elementen: een schilderachtige benadering van de buitenkant en de traditionele, symmetrische 
plattegrondopzet te combineren, want het kasteel oogde daadwerkelijk, behalve bij zijn 
achterzijde, niet classicistisch, maar gevarieerd en vooral schilderachtig om daarmee aan te 
sluiten bij de omringende natuur. Ook het toepassen van een souterrain met dienstvertrekken 
paste binnen de lijn van traditionele plattegrondoplossingen. Ook hier werd dus gekozen voor 
de conventonele en gebruikelijke Nederlandse oplossing om dienst en wonen te scheiden. Het 
was voor Oud Wassenaar ook de meest voor de hand liggende oplossing, aangezien het hier ging 
om een kasteelachtige opzet die aan moest sluiten bij de traditie en daarin lagen de 
dienstvertrekken met keuken ook in de onderbouw. In Nederland bleef het souterrain met 
dienstvertrekken in plaats van een uitgebouwde dienstvleugel, al dan niet rond een hof,  zoals in 
Engeland gebruikelijker werd, de voorkeursoplossing. Dit ondanks het feit dat er hier in 
Wassenaar geen restricties waren ten aanzien van ruimte.   
 
Zoals al eerder werd geconstateerd, waren de woonvertrekken in de Nederlandse vrijstaande 
woningen beperkt. Dit gold ook voor een zo groot landhuis als Oud Wassenaar voor een lid van 
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de maatschappelijke elite (afb. 84). De ontvangst- en woonvertrekken: vestibule, eetkamer, 
salon, spreekkamer/herenkamer, een boudoir met een antichambre, een aparte bibliotheek, een 
billiardkamer en de grote zaal. Op het maatschappelijke niveau van opdrachtgever/eigenaar 
waren boudoir- en herenkamer een vereiste, zoals dat ook gold voor de bibliotheek, biljartkamer 
en zaal. Juist deze vertrekken hadden een sociale en representatieve noodzaak. Zij boden Van 
der Oudermeulen letterlijk het toneel voor zijn sociale leven. De vertrekken waren groot en 
hoog; veel groter en hoger dan gemiddeld, ook vergeleken met andere buitenhuizen en 
landhuizen. Net als het kasteel zelf.  Het was duidelijk dat ruimte en omvang de bepalende 
factoren waren om te imponeren, net als de toepassing van kostbare bekleding, meubelen en 
afwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 83: C. Muysken, Afbeelding kasteel Oud-Wassenaar te Wassenaar (1876-1878) 

Een bijzonder vertrek was de prominent gelegen Zaal, een vertrek dat zelden meer voorkwam in 
laat negentiende-eeuwse huizen, omdat de functie van de zaal door de salon was overgenomen. 
Deze zaal in Oud Wassenaar was zowel een referentie aan het verleden als een sociaal-
representatieve noodzaak, door grote ontvangsten die een man als Van der Meulen vanwege zijn 
positie moest houden. De omvang van de vestibule werd daar ook door bepaald. De tot de kap 
gaande vestibule, van bovenaf verlicht, was het centrale punt binnen de plattegrond van het 
woongedeelte. Samen met de monumentale entree achter de loggia en de zaal, vormde de 
vestibule de as van de sociaal-representatieve functies van het kasteel. De hoge vestibule, 
omringd door zuilen op de begane grond en de verdieping, werd daarmee tot een Italiaanse 
binnenhof met twee functies: de plaats voor publieke activiteiten als feesten en ontvangsten en 
de plaats om de vertrekken op de begane grond te bereiken. 
 
De spectaculaire, vierkante vestibule met zijn zuilen en daarboven de balustrade met pilaren van 
de gaanderij, besloeg het grootste deel van de begane grond. Deze vestibule had weinig gemeen 
met de Hollandse renaissance, noch met Nederlandse plattegrondoplossingen. Er was wel 
duidelijk een invloed te herkennen van het Palazzo Corte Reale in Mantua; een paleis dat 
Muysken tijdens zijn tocht door Noord-Italië in 1874 had bezocht en getekend.442 De vestibule 
werd van bovenaf verlicht, waardoor de indruk versterkt werd van een Italiaanse binnenhof. Zo 
was er een stilistische en formele tegenstelling tussen de buitenkant, schilderachtig en 
Hollandse neorenaissance, en de binnenkant met een formeel assenstelsel en nadruk op 
representatie, met Italiaans renaissancistische invloeden. De hoofdingang lag achter de loggia 
met kruisgewelf en drie rondbogen. Achter de zaal, uit Gugels beschrijving bleek dat dit de grote 
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eetzaal voor de officiële diners was,443 en in omvang na de vestibule het tweede vertrek op de 
begane grond, lag een groot terras dat ver de tuin instak. De zaal lag conform de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse landhuistraditie in de as ingang-vestibule aan de tuinzijde. De inrichting was 
in zeventiende-eeuws Hollandse renaissance.444 Rechts van de zaal lag een Service, een 
dienkamer voor het klaarzetten van het diner. Deze service was door de bedienden direct te 
bereiken vanuit het souterrain via de ernaast gelegen tweede diensttrap. Grenzend aan de zaal 
lag links de dagelijksche eetkamer,445 eetkamer die zowel vanuit de zaal als vanuit de vestibule 
bereikbaar was. De inrichting van deze eetkamer, eveneens in een wat zware Hollandse 
renaissance, was te zien geweest op de internationale tentoonstelling van kunstnijverheid te 
Amsterdam en had daar onverdeelden bijval gekregen.446 Deze eetkamer was vanuit het 
souterrain vanuit keuken via een diensttrap in de kleine ronde zijtoren te bereiken. Bij deze 
eetkamer lag een kleine dienkamer. Achter de eetkamer en alleen via deze te bereiken lag in een 
hoekpaviljoen de bibliotheek met een eigen loggia. Aan de andere zijde van de eetkamer lag de 
vierkante salon. Deze, het formele ontvangstvertrek, was te bereiken via zowel de eetzaal als de 
vestibule, met de deur in de as van de zijingang. De stijl van de salon was in de latere en sierlijker 
variëteit van den stijl van Lodewijk XVI, net als het ernaast gelegen allersierlijkste, om niet te 
zeggen allerliefste boudoir dat alleen in de stoffering van de salon afweek.447  Dit boudoir voor de 
vrouw des huizes, met zijn typisch aan vrouwelijke taalgebruik ontleende beschrijvingen als 
allersierlijkste en allerliefste, lag in de linkertoren. Het boudoir was ook te bereiken via de 
vestibule en had daar een antichambre, een wachtruimte. In spiegelbeeld rechts van de ingang 
lag de spreekkamer. Gugel noemde het in zijn beschrijving de kamer van de heer des huizes die 
behaaglijk en comfortable van karakter was met de torenkamer.448 Het was dus meer dan een 
gewone spreekkamer en meer een combinatie van studeerkamer en herenkamer. Rechts 
achteraan lag de gebruikelijke combinatie van in dit geval een tweetal wc’s, één voor de heren en 
één voor de dames, met daarvoor in een aparte ruimte het toilet. Hierachter lag in de 
rechterhoektoren de Billardkamer.  
 
Het souterrain (afb. 85) vormde het domein voor de dienst en de bedienden. Er lag een grote 
keuken, waarnaast diensttrap, een bijkeuken met twee spoelbakken, een dienstbodekamer, die 
waarschijnlijk de zitkamer voor bedienden was. Verder een calorifère voor de centrale 
verwarming en warmwatervoorziening met brandstofopslag, een provisiekamer, een grote 
wijnkelder, een grote linnenkamer en naast de tweede bediendentrap een knechtenkamer. Het 
was daarmee een compleet uitgewerkt dienstgedeelte. In het huis werd met de bedienden 
gecommuniceerd via een elektrische huistelegraaf, uiterst modern.449 Oud Wassenaar bezat 
twee diensttrappen, wat bijzonder was. De ene lag rechts van de zaal en liep in een apart 
trappenhuis door tot de verdieping en de zolder, de andere lag aan de linkerzijde in de kleine, 
ronde traptoren en liep eveneens van souterrain tot zolder. Op de grote zolder, waarvan geen 
plattegrond werd weergegeven, lagen ongetwijfeld de bergruimtes en de dienstbodekamers.  
 
Op de verdieping (afb. 86) rond de open galerij lagen de slaapkamers, kleedkamers en 
badkamers. Alle vertrekken waren smaakvol, maar eenvoudig ingericht aldus Gugel in zijn 
beschrijving. Een aantal slaapkamers had een aparte kleedkamer of een kabinet. De 
belangrijkste twee slaapvertrekken voor de heer en de vrouw des huizes lagen aan de 
achterzijde boven de zaal aan de tuinzijde. Tussen beide slaapkamers lag een kabinet of 
kleedkamer die vanuit beide slaapkamers te bereiken was. Naast deze twee slaapvertrekken 
waren er vier grote slaapkamers en bij de hoeken twee kleinere met daarachter een apart 
kabinet of boudoir.  
 
 
 
 
 



131 
 

 

 

 

 

 

Afb. 84: C. Muysken, plattegrond begane grond kasteel Oud-Wassenaar, Wassenaar (1876-1878) ;de 

hoofdingang ligt achter de "loggia";  Rechts: de twee assen op de begane grond.  

 

Afb. 85: C. Muysken, plattegrond souterrain kasteel Oud-Wassenaar (1876-1878) 

Er waren op de verdieping twee aparte badkamers: één met de luxe van een verzonken bad. 
Deze lag naast de diensttrap rechts op de verdieping. De tweede badkamer met bad lag links op 
de verdieping, met daarnaast in een aparte wasruimte met vaste wastafel was geplaatst. De 
beide badkamers waren alleen vanaf de gang te bereiken en dus niet aan een vertrek gekoppeld. 
Dit was vrij ongebruikelijk, aangezien de badkamers, indien aanwezig, meestal via een 
slaapkamer én de gang bereikbaar waren. Rechts tegen de buitenmuur lagen boven elkaar de  
wc’s op de begane grond en de verdieping. De uitrusting van de slaapverdieping met twee 
badkamers, twee wc’s en een aparte wasruimte met wastafel was luxe en kwam zelden voor in 
een landhuis. Zeker niet in 1876, toen de aanwezigheid van één badkamer nog een bijzonderheid 
was. Achter het kasteel bevonden zich een tuinmanswoning, stallen voor twintig paarden, 
koetshuis en koetsierswoningen. Deze vormden samen een U-vormig voorplein. Het geheel was 
schilderachtig vormgegeven in rode baksteen afgewisseld met gele baksteenbanen. De 
bijgebouwen weerspiegelden hiermee het kasteel.  Ook hier werd dus gekozen voor de 
traditionele Nederlandse opzet om deze dienstvertrekken in een aparte behuizing en op afstand 
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van het landhuis te positioneren.  Er werd niet gekozen voor de integratie door alle vertrekken 
en diensten van het landhuis aan elkaar te koppelen en dan als een geheel vorm te geven met 
een aparte diensthof of -vleugel, zoals R. Norman Shaw deed met Grims Dyke uit 1872 (afb. 75, 
76).   
 Kleine badkamer                            Badkamer met verzonken bad 

 
Afb. 86: C. Muysken, plattegrond verdieping kasteel Oud-Wassenaar (1876-1878).  

Van P.J.H. Cuypers werd in hetzelfde eerste nummer van het Bouwkundig Tijdschrift diens 
ontwerp en beschrijving van het woonhuis voor de Hoofd-directeur der Rijks-Museum gebouwen  
bij het Rijksmuseum gepresenteerd (afb. 87, 88a-d) Een volkomen ander type woning dan het 
kasteel van Van der Oudermeulen en een woonhuis, villa, in een compleet andere context.450 
Voor Cuypers was deze woning een toevoeging aan het Rijksmuseum aan de zijde van de 
Hobbemastraat, waar ook een reeks van vrijstaande villa’s gepland was naar het plan van Kalff, 
de stadsarchitect van Amsterdam.451 De directeursvilla, Cuypers bezigde overigens niet de term 
villa maar woonhuis, zou daar een logische aansluiting bij zijn. De villa aan de zuidoostzijde van 
het museum vormde ook een tegenwicht voor de uitgebouwde museumvleugel aan de 
zuidwestzijde. Dit verklaarde ook de plaatsing van de villa op de hoek van het museum en, 
optisch zeker zo belangrijk, de plaatsing op de betrekkelijk korte afstand ervan. Door villa aan de 
rechter- en de vleugel aan de linkerzijde ontstond er een gebalanceerd beeld binnen een 
symmetrische opzet. De lange zijde van het museum kreeg daarmee een logische beëindiging. 
Om de eenheid met het achterliggende museum te benadrukken was er voor de basis van de 
villa hetzelfde Belgische graniet gebruikt als voor het museum. In de beschrijving werd door 
Cuypers ontkend dat de bereikte symmetrie met opzet zou zijn gekozen: Blijkbaar is het ontwerp 
niet gemaakt om een zoogenaamd symmetriesch geheel te vormen met den daartegenover gelegen 
vleugel, maar veeleer om eene waardige en praktische woning voor den Directeur te stichten, 
waarvan de uiterlijke lijnen een harmonisch geheel met de hoofd-gebouwen vormen. Dit sloot 
echter een symmetrische opzet niet uit.  
 
Er waren twee opvallende elementen in dit ontwerp van Cuypers. Het eerste was de hoge 
opbouw van de villa met drie volledig uitgewerkte verdiepingen plus een zolder in de kap. In dit 
opzicht gedroeg de villa zich als een woning uit een rij stadswoningen, zoals bij Cuypers’ 
gekoppelde stadswoningen in de Vondelstraat. De functie van de villa als op zichzelf staand 
eindelement van het museumfront maakte echter deze hoge, paviljoenachtige bouw 
noodzakelijk. De plaats van de woning speelde ook een rol; een lagere villa zou gemakkelijk 
wegvallen tegen het museum en dus nooit de bedoelde rol kunnen vervullen.  
 
Het tweede opvallende element in het ontwerp was de strak volgehouden symmetrische 
driedeling binnen de plattegrond. In de opstand werd dit gemaskeerd door de dwars geplaatste 
hoekerkers over drie verdiepingen, het toepassen van verschillende soorten bouwmaterialen, 
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zoals graniet in de basis, banden bergsteen en baksteen in de rest, en de verschillende 
kapvormen. Een zekere schilderachtigheid overheerste in eerste instantie daarmee de 
symmetrie, net als bij Oud Wassenaar. Dit lag in lijn met de opzet zoals Cuypers die in zijn 
toelichting bij de platen had aangegeven, namelijk dat het ontwerp zowel waardig, dus met een 
afgewogen, niet opgelegde symmetrie, als praktisch moest zijn.452 Dat praktische kwam onder 
meer naar voren doordat de vertrekken van de villa rond het centrale trapportaal waren 
ontworpen. Alle vertrekken konden zo aan de buitenzijde liggen en waren gemakkelijk 
bereikbaar met een minimum aan circulatieruimte. Een uiterst praktische oplossing bij deze 
betrekkelijk smalle, vrijstaande villa. 
 
Op de begane grond, de basis van de villa, lagen de keuken met aparte ingang, de 
dienstbodekamer met provisiekamers, de hoofdingang met de spreekkamer ernaast, de 
eetkamer met zicht op de tuin en de aparte trapzaal (afb. 88a). De stenen trap werd van boven 
verlicht door een grote glazen lantaarn, die door het trapgat ook de benedenverdiepingen 
verlichtte (afb. 87). De begane grond was lager dan de verdieping, in de beschrijving bij de 
tekening werd de verdieping dan ook de bel-étage genoemd met de ontvanglokalen (afb. 88b).453 
Met de keuze om de eetkamer op straatniveau te plaatsen naast de keuken, volgde Cuypers de 
pragmatische oplossing die hij in zijn door Viollet-le-Duc gepubliceerde winkelpand in 
Amsterdam ook al eerder had toegepast. De eetkamer grensde aan de tuin en had openslaande 
tuindeuren. Toch was deze oplossing hier niet ideaal, doordat de strenge plattegrondsymmetrie 
de keuken scheidde van de eetkamer. Het eten moest steeds door de vestibule naar de eetkamer. 
In elk geval voorkwam Cuypers met zijn oplossing dat het diner naar de verdieping moest 
worden gebracht. Om de bediening gemakkelijker te maken, was er een dienluik vanuit de gang 
bij het vaste buffet in de eetkamer aangebracht. Naast de vestibule met twee ingebouwde 
kledingkasten lag het verwarmingstoestel. Deze verwarming verwarmde de kleine vestibule, de 
trapzaal en de hele eerste verdieping, de woonverdieping, met warme lucht. Een technisch 
geavanceerde oplossing. Onder de trap lag een grote provisiekamer. Aan de buitenmuur naast de 
grote provisiekamer een wc. 
 
                      lichtkoepel   

 

   
Afb. 87: P.J.H. Cuypers, voorzijde woonhuis hoofd-directeur der Rijks-Museumgebouwen (1876-81) 
 

Op de eerste verdieping (afb. 88b) bevonden zich de ontvangstlokalen, bestaande uit een 
antichambre (in de uitbouw middenvoor), een salon (linksachter), waarnaast de woonkamer met 
erker en, vanuit de functie van directeur, een kunstzaal tegenover de salon en een bureau (= 
kantoor) voor de directeur met erker. Dus, naast de specifieke vertrekken voor de directeur, de 
gebruikelijke salon en een woonkamer, verbonden door een deur in het midden van de 
tussenwand, dus niet en suite. Op de tweede verdieping lagen de slaapkamers (afb. 88c). Het 
linkerdeel van de plattegrond werd in zijn geheel in beslag genomen door een slaapkamer met 
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haard en een voorkamer. Dit gold ook voor het rechterdeel met de logeerkamer en voorkamer. 
In het midden lagen dan nog twee slaapkamers. In de gang was een fonteintje en tegen de 
buitenmuur een wc. Op de derde verdieping nog eens drie slaapkamers, twee dienstbodekamers, 
een wc, een forse badkamer en weer een fonteintje op de gang (afb. 88d).  
      
 
 

   a    b 

Afb. 88a, b: P.J.H. Cuypers, woonhuis voor de hoofd-directeur der Rijks-Museumgebouwen (1876-1881), a: 
plattegrond gelijkstraats, b: plattegrond bel etage/woonverdieping  

 

      c  d 

Afb. 88c, d: P.J.H. Cuypers, woonhuis voor de hoofd-directeur der Rijks-Museumgebouwen (1876-1881), c: 
tweede verdieping, d: derde verdieping.  

3.4 Prijsvraag voor een villa voor de bankier B.W. Blijdenstein in 1881 

In 1880 vond de openbare veiling plaats van de buitenplaats Lindenheuvel te Hilversum. Deze 
buitenplaats van ruim vijfentwintig hectaren was in 1836, dus nog betrekkelijk recent, gesticht 
door de Amsterdamse koopman H. van der Linden die al in 1840 overleed, waarna zijn vrouw 
Charlotta, die hertrouwde met de Amsterdamse makelaar P.J.A. Sundorff, het buiten in de 
zomermaanden bewoonde.454 Ter veiling kocht Christiaan van Lennep elf hectare van de oude 
buitenplaats waarvan hij ca. vijf hectare op 31 december 1880 weer doorverkocht voor 46.000 
gulden aan B.W. Blijdenstein, bankier te Amsterdam.455 Van Lennep had lang in Nederlands-
Indië gewoond, waar hij directeur was geweest van de Cultuurmaatschappij De Vorstenlanden 
met grote tabakplantages, en woonde sinds 1879 in Hilversum. Na aankoop van de buitenplaats 
liet hij het bestaande buitenhuis Lindenheuvel steen voor steen afbreken om het verderop weer 
op te bouwen als eigen woonhuis. De rest van de buitenplaats, zes hectare, verkocht hij in 1883 
aan A.S. van Delden, commissionair in diamanten, die twee wegen aanlegde en het terrein 
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vervolgens verkavelde in tweeëntwintig percelen van gemiddeld 2700 m2 per stuk voor de bouw 
van villa’s.456 Het was duidelijk dat de suburbane ontwikkeling in het Gooi vanaf de opening van 
de Oosterspoorlijn in 1874 in een stroomversnelling was geraakt. Het was ook duidelijk dat 
actieve grondexploitanten in Hilversum, maar dat gold net zo goed voor Bussum en Baarn, al 
snel interessante winsten konden behalen met het ontwikkelen van percelen voor villabouw.  
 
Benjamin Willem Blijdenstein kocht dus in december 1880 vijf hectare grond om daar een villa 
te laten bouwen. Blijdenstein stamde uit een doopsgezinde en zeer welgestelde Twentse familie 
van textielfabrikanten en commissionairs in wissels en effecten. De Blijdensteins, al sinds eind 
achttiende eeuw betrokken bij de Twentse textielnijverheid, waren nauw verbonden met de 
doopsgezinde Enschedese textielfamilies als Van Heek, Jannink, Ter Kuile, Ledeboer, Scholten 
waarbij onderlinge huwelijken, gestimuleerd door de doopsgezinde verplichting tot 
‘binnentrouw’ – doopsgezind trouwde altijd met doopsgezind – deze relaties alleen maar 
versterkten.457 Deze doopsgezinde fabrikeurs beheersten rond 1800, dus nog voor de 
industrialisatie van het weefproces door middel van de stoommachines, de Twentse 
linnennijverheid, die vooral een huisnijverheid was.458 Deze positie werd in de loop van de 
negentiende eeuw, inclusief industrialisering van het weefproces met stoommachines na 1830, 
versterkt. Dit resulteerde er in dat de familie Blijdenstein in de tweede helft van de negentiende 
eeuw deel uit maakte van de top driehonderd Nederlandse families.459 Zij bleven zeer nauw 
verbonden met de Twentse groep van textielfabrikanten uit Enschede. Blijdensteins vader, die al 
werkte met effecten en kredieten, richtte in 1861 de Twenthsche Bank Vereeniging op om 
gemakkelijker in de aanzienlijke financieringsbehoefte van de Twentse textielondernemers te 
kunnen voorzien.460 Zijn zoon Benjamin had hij al eerder, in 1858, naar Engeland gestuurd om 
daar ook een vestiging van Blijdenstijns effectenhandel en bank op te zetten.461 Na de dood van 
zijn vader in 1866 zette Benjamin Blijdenstijn de bankzaken van de Twenthsche Bank voort en 
woonde in Amsterdam, waar de hoofdvestiging van de bank was.462  Deze Twentsche 
Bankvereeniging was één van de eerste moderne banken in Nederland en bezat vanaf 1875 ook 
het grootste balanstotaal van alle Nederlandse banken.463 Een zeer belangrijke bank dus en 
Blijdenstijn, afkomstig uit Twente, was een belangrijk en welgesteld man. Voor Blijdenstijn, en 
voor andere als nouveaux riches beschouwde welgestelden, was de verhuizing naar het 
platteland en de bouw van een formidabele villa op een groot terrein meer dan alleen de 
verwezenlijking van de wens om buiten de stad te wonen. Het was ook de mogelijkheid om, 
ondanks zijn doopsgezinde bescheidenheid, aan de wereld te tonen dat hij een succesvol 
ondernemer was en als notabel burger geslaagd. De villa die hij zou gaan bouwen was dus niet 
alleen een woning voor een geslaagde zakenman, maar ook een belangrijke statusbepaling.464 Dit 
laat onverlet dat Blijdenstein als persoon en als natuurliefhebber daadwerkelijk ook veel liever 
buiten de stad wilde wonen, zijn wortels lagen immers in het landelijke Twente. Hij was ook een 
groot kenner van rododendrons en coniferen, waarvoor hij in 1898 een pinetum, na zijn dood 
Pinetum Blijdenstijn geheten, aanlegde op een perceel van 2,5 hectaren aan de overzijde van zijn 
villa.465 In 1881 verhuisde hij met zijn gezin naar Hilversum; dus al snel nadat hij het perceel aan 
de ’s-Gravelandseweg in Hilversum had gekocht. Hij huurde tijdelijk het oude landhuis 
Lindenheuvel pal naast zijn aangekochte gronden, waar vervolgens zijn eigen villa Vogelenzang 
gebouwd werd.466  
 
Blijdenstein was een voorbeeld van iemand uit de financieel-maatschappelijke elite die niet 
meer alleen de zomermaanden naar buiten trok, maar die bewust ging wonen in een, toen nog, 
landelijk dorp betrekkelijk ver van de stad om vervolgens als forens naar zijn werk in 
Amsterdam te trekken.467 Met zijn koets, koetsier op de bok, reed hij door de week elke ochtend 
om half zeven naar station Hilversum om daar de trein naar het Weesperpoortstation in 
Amsterdam te nemen; hij was later ook één van de eerste autobezitters in Hilversum met een 
Spijker C4 en de tweede inwoner van Hilversum die in 1899 elektriciteit in zijn huis liet 
aanleggen.468 Blijdenstijns vertrek naar Hilversum was ook een voorbeeld van de fundamentele 
verandering die zich in Nederland voltrok vanaf ongeveer 1875 -1880 en die versnelde na 1890 
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op die plekken waar spoorwegen, en later ook tramlijnen, een efficiënte en vooral betrouwbare 
verbinding gingen vormen tussen stad en land.469   
 
3.4.1 Gosschalk, Van Gendt, Springer en de prijsvraagontwerpen 

 
Blijdenstijn schreef in 1880 voor het ontwerp van zijn nieuwe villa een besloten prijsvraag uit 
waaraan drie Amsterdamse architecten van naam en tevens lid van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, deelnamen: Isaac Gosschalk,  A.L. van Gendt en Jan Springer. Alle 
deelnemers hadden ervaring met het ontwerpen van villa’s. Gosschalk onder meer in Hilversum 
en Van Gendt, die tot 1874 als architect–ingenieur in dienst was geweest van de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij, had in die periode en daarna een aantal particuliere villa’s 
ontworpen in een pittoreske, chaletachtige stijl.470 Hij had onder meer in Baarn in de periode 
1873-1880 een aantal schilderachtige villa’s ontworpen.471 Jan Springer had onder meer in 1874, 
samen met zijn vader Willem Springer, een grote stadsvilla ontworpen voor J. Coninck 
Westenberg op de hoek Plantage Middenlaan/Plantage Lepellaan te Amsterdam.472  Van deze 
drie deelnemers waren Gosschalk en Springer het meest uitgesproken als architect. Beiden 
combineerden een op de structuur gebaseerde, bouwkundige benadering van de architectuur, 
maar met een schilderachtig silhouet, zonder te vervallen in een overbodige verzameling aan 
detailleringen. Daarbij was Gosschalk de grote initiator van het Oudhollands en een geprofileerd 
schrijver en scherpe polemist over architectuur. Jan Springer was vanaf 1876 voorzitter van 
Architectura et Amicitia en werd algemeen gezien als een begenadigd tekenaar/ontwerper met 
een voorkeur voor de rationele ontwerpmethode voor plattegronden van de Ecole des Beaux-
Arts gecombineerd met een tekenachtige opstand;473 A.L. van Gendt was in vergelijking met 
Springer en Gosschalk eerder een degelijke ingenieur-architect  dan een vernieuwend architect. 
Van Gendt en Springer zouden tien jaar later samenwerken bij de bouw van de nieuwe 
Amsterdamse schouwburg, waarbij Van Gendt, en zijn bureau, vooral het ingenieurswerk en de 
structuur voor zijn rekening nam en Springer de plattegrond, gedomineerd door, alweer, een 
ronde zaal op de begane grond die naar de trappen leidde, en de buitenkant.474 Het resultaat van 
de prijsvraag voor Blijdenstijn liet  drie verschillende benaderingen van de opdracht zien met 
een heldere en fantasievolle oplossing  op een effectieve plattegrond met souterrain door 
Gosschalk, een romantisch, schilderachtige villa zonder souterrain op een speelse en gewaagde, 
maar weinig effectieve plattegrond met een ronde traphal in het midden door Springer en een 
volkomen afwijkende oplossing door Van Gendt in een Franse Beaux Arts opzet op een klassieke 
plattegrond zonder verrassingen.   
 
De opdracht van Blijdenstein betrof het ontwerp van een grote villa met genoeg ruimte voor zijn 
gezin met negen kinderen en de noodzakelijke representatie die bij zijn sociale status hoorde.475 
Voor wat betreft de stijl kan door de zeer verschillende inzendingen opgemaakt worden dat deze 
door de opdrachtgever niet specifiek omschreven was. Gezien alle stijldiscussies van architecten 
in de negentiende eeuw misschien een verrassende constatering. De aantallen en soorten 
vertrekken werden ongetwijfeld op basis van de wensen van de opdrachtgever in een globaal 
bestek vastgelegd. Welke vertrekken dat waren, is te reconstrueren bij vergelijking van de 
vertrekken op de drie verschillende plattegronden van de architecten. Er is wel een probleem 
met sommige benamingen. Zo noemde Van Gendt een vertrek ‘kamer’ en Springer twee 
vertrekken ‘huiskamer’, wat in beide gevallen niet verhelderend werkte. De omvang van de villa 

en het perceel van vijf hectares, door A.L. van Gendt niet voor niets op de tekening Buiten-
Verblijf genoemd, refererend aan de Nederlandse buitenplaatstraditie, maakte dat er in 
principe ruimte was voor een groter aantal vertrekken dan in de kleinere villa’s en dat de 
vertrekken groter konden worden. Het was Isaac Gosschalk die de opdracht kreeg; zijn ontwerp 
stak inderdaad met kop en schouders uit boven dat van de twee andere inzenders. 

Van twee van de ontwerpen werden de presentatietekeningen met plattegronden gepubliceerd. 
Gosschalks ontwerp, met alleen een plattegrond van de begane grond, in het Vademecum voor 
het Bouwbedrijf (jaargang 1881) en dat van Springer in De Opmerker eveneens in de jaargang 
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1881. Het ontwerp van Van Gendt werd niet gepubliceerd, maar is terug te vinden in het Van 
Gendt archief van het Nieuwe Instituut Rotterdam, het voormalige Nederlands 
Architectuurinstituut.  

Op de drie plattegronden van de prijsvraagontwerpen kwamen de volgende vertrekken voor: 

Begane grond: 
woonkamer/huiskamer, salon, eetzaal, kinderkamer, entree, vestibule, trapzaal/trap, serre, 
biljartkamer, spreekkamer (bij Springer),  kamer voor Mijnheer (bij Gosschalk), terrassen/ 
waranda’s, twee wc’s (bij Gosschalk); één wc (bij Van Gendt),  één Privaat (bij Springer) 
Dienstvertrekken op begane grond: 
Springer en Van Gendt:  keuken, dessertkamer/service, diensttrap, provisieruimte 
Gosschalk: service, provisie, gang 
Souterrain met in ieder geval keuken/bijkeuken, diensttrap in toren 
De andere dienstvertrekken als die voor brandstof, calorifère, linnenkamer, mangelkamer, 
dienstbodekamer enz. zijn niet aangegeven. Zij bevonden zich of in het souterrain (Gosschalk), of 
in een kelder en/of op zolder. 
 
Verdieping (niet gepubliceerd bij Gosschalk): 
Springer: vijf slaapkamers (voor mijnheer/mevrouw, jonge heer,  jonge juffrouw, en twee 
kinderslaapkamers), drie kleine garderobes bij slaapkamers , twee logeerkamers, kleine 
badkamer bij slaapkamer mijnheer/mevrouw , losse badkamer, twee maal een Privaat, waarvan 
één gekoppeld aan kinderslaapkamer 
Van Gendt: twee slaapkamers met dubbel bed, drie slaapkamers met drie bedden, één 
logeerkamer, losse badkamer, wc  
 
Gugel gaf in zijn Architectonische Vormleer, deel III, plaat 12, uit 1887, een aantal 
plattegrondtypologieën van Ingebouwde woonhuizen – Familiehuizen, van drie vensters breed.476 
Dit was een interessant gegeven, aangezien Gugel zo inzicht bood in wat gebruikelijk was ten 
aanzien van de vertrekken voor de gegoede middenklasse. Hij onderscheidde negen 
plattegrondtypen bij de geschakelde stadswoning (waarvan acht met drie bouwlagen en één met 
twee bouwlagen, maar daar moet een etage ontbreken, want er is geen keuken aangegeven). Het 
kamerprogramma in de stadswoningen week, voor wat de belangrijkste woon- en 
dienstvertrekken betreft, niet wezenlijk af van dat van de gemiddelde villa. Dat was ook logisch, 
beide soorten woningen bedienden immers grotendeels dezelfde sociaaleconomische doelgroep: 
welgestelde burgers. Het ging hier dus niet om appartementen, een woonvorm die maar beperkt 
voorkwam bij welgestelden in Nederland. Dit in tegenstelling tot de arbeiderswoningen en 
woningen voor de lagere middenklasse, zoals in de Pijp in Amsterdam, waar de etagewoning 
juist de standaard was.  
 
Vertrekken bij Gugel: 
Dienstvertrekken in souterrain of op begane grond: keuken, provisiekamer, kelder, mangelkamer, 
dienstbodekamer, wijnkelder, bergplaats, portiersruimte (kwam éénmaal voor in het 
souterrain). Van de woningtypes had er maar één een diensttrap. Dit was te verklaren door de 
beperkte ruimte in de breedte en de in principe korte afstanden tussen de vertrekken. Een 
diensttrap was wel gebruikelijk bij grotere villa’s, evenals bij grote stadswoningen.  
Woonvertrekken: vestibule, antichambre (en de spreekkamer), salon, eetzaal, woonkamer, 
Aanrechtkamer (= dessertkamer, service, pantry), bibliotheek 
 
Bij één type, een woning uit twee bouwlagen en waarschijnlijk een souterrain, was sprake van 
een rookkamer gecombineerd met een eetkamer. In dezelfde woning bevond zich ook een 
bibliotheek met daaraan gekoppeld een boudoir. Deze koppeling was ongebruikelijk; 
gebruikelijk was de koppeling van het boudoir aan de salon. Een rookkamer kwam in de 
Nederlandse situatie maar zeer beperkt voor. Dit ene type vormde dus een betrekkelijke 
uitzondering. 
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In Gugels woningtypologieën kwamen de volgende en suite combinaties voor: salon-salon, 
eetkamer-salon, woonkamer-salon. Dit waren gebruikelijke en mogelijke combinaties, ook in de 
villa’s. Verder waren er serres. Het valt hier op dat vooral de kleinere woningen kamers en suite 
hadden. De grotere hadden aparte vertrekken. 
De slaapkamers, waarvan sommige met een kabinet, waarschijnlijk een aparte kleedkamer, 
bevonden zich op de eerste of tweede verdieping. Er was maar één woning met een badkamer 
en deze badkamer was gekoppeld aan een slaapkamer. Badkamers waren ook in 1887 dus nog 
steeds een betrekkelijk zeldzaam fenomeen.  
 
De reeks door Gugel beschreven vertrekken was consistent met de gebruikelijke vertrekken in 
de villa’s met dien verstande dat een grote villa natuurlijk meer mogelijkheden bezat tot 
differentiatie en variatie. Een bibliotheek en een biljartkamer en een herenkamer en een boudoir 
was in een grote villa wel mogelijk. Een bibliotheek, in Gugels typologie bij twee woningen, werd 
overigens ook maar bij een klein deel van de villa’s aangetroffen. Een bibliotheek werd wel 
aangetroffen bij de grote en zeer grote villa’s én bij kleinere villa’s waar de eigenaar een functie 
had die een bibliotheek tot een logisch onderdeel van zijn bestaan maakte: een dominee, een 
hoogleraar, een schrijver. De introductie van een bibliotheek in de plattegrond moet hier dan 
ook eerder gezien worden als een teken van status en opleiding, dan als een realiteit bij de 
gemiddelde plattegrond. De biljartkamer, een vertrek dat in villa’s veel vaker voorkwam dan een 
bibliotheek, was in Gugels typologie afwezig. Dat is begrijpelijk, want een biljartkamer vereiste 
door de minimale omvang van een biljarttafel een groot vertrek. Alleen in grote stadshuizen 
voor de zeer welgestelden kon er ruimte voor gemaakt worden. Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij de stadsvilla die Springer in 1875 ontwierp voor J. Coninck Westenberg in de Plantage te 
Amsterdam, waar op de verdieping een biljartkamer lag. In de stadsvilla van G.A. Heineken uit 
1890/1891 lag de biljartkamer, weliswaar afgescheiden, met de dienstvertrekken op de begane 
grond.    
 
Het winnende ontwerp van Gosschalk was een grote, maar compact ontworpen villa met 
stilistisch gezien allerlei Oudhollandsche kenmerken: een sierlijke, slanke toren in de vorm van 
een vuurtoren, inclusief de gedraaide banden, maar dan met een zeventiende-eeuwsachtige 
bekroning, speklagen, een Hollandse halsgevel aan de voorzijde met doorlopende erker over 
begane grond en verdieping, een typisch Engelse bay window (afb. 89, 90). Een aardige 
ontwerpvondst van Gosschalk was de getrapte opbouw van de erker. De erker op de begane 
grond, met de eetzaal, stak ver uit. Daarboven lag een tweede erker iets terug met ervoor een 
balkon en daar weer boven lag de halsgevel ook iets terugwijkend met eveneens een balkonnetje 
ervoor. Alles bij elkaar was de overeenkomst in vorm en stijl met de erker van de villa Buon 
Retiro treffend (afb. 78a, b). Aan de linkerzijkant plaatste Gosschalk een groots uitgevoerde, 
ronde, gietijzeren serre; hier kon Blijdenstein zijn planten koesteren. Hoewel de toren met 
bovenomgang natuurlijk opviel, was ze niet zwaar en overdadig aangezet. Integendeel, ze was 
lang en slank en oogde als een vuurtoren op het land, waarbij de trap zichtbaar werd door de 
gemetselde banden die de wenteltrap volgden. De toren had ook een functie; erin lag de 
diensttrap van souterrain naar eetzaal en naar de verdiepingen. De toren, hoewel functioneel, 
werd door Gosschalk zo haast als een ornament of een folly behandeld. De kapvorm van de villa 
was eenvoudig; geen wilde, schilderachtige variatie in kapvormen of vormdwang. Het hele 
ontwerp straalde eenvoud, degelijkheid en kwaliteit uit. Het was niet uitbundig en 
geprononceerd; er was niet direct te zien dat kosten noch moeite gespaard waren bij de bouw. 
Zo was de hoofdingang aan de voorzijde haast terloops in de hoek geplaatst, als bij Buen Retiro, 
met een eenvoudige voordeur die het ritme volgde van de vensters. Hier werd geen 
representativiteit beoogd, maar werd een zorgvuldig gecomponeerd spel van detaillering 
gespeeld. Het hele ontwerp straalde eenvoud en kwaliteit uit met enkele bouwkundige 
elementen, toren, ronde serre, uitbouw met ornamentatie en halsgevel bij eetkamer, die de 
noodzakelijke accenten plaatsten. De cirkel van de toren werd herhaald in de cirkel van de serre, 
ook een detail dat de plattegrond verlevendigde. Deze plattegrond was in wezen een eenvoudig, 
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rechthoekig, blok op een souterrain (afb. 90). Er waren, zoals gebruikelijk in Nederlandse villa’s 
en buitenhuizen, geen uitgebouwde vleugels. De villa stond dan ook in de klassieke Nederlandse 
landhuistraditie wat de plattegrondopzet betrof: een eenvoudig bouwblok dat in drieën was 
verdeeld op een souterrain. Gosschalk maakte de plattegrond wel spannend en dit toonde zijn 
gevoel voor detail en ruimtelijke werking. De vestibule, de grote centraal gelegen hal met trap 
waaromheen alle vertrekken lagen, werd namelijk bereikt via de onopvallende ingang met 
daarachter een gang die uitmondde in de zeer ruime, centraal gelegen vestibule. Deze vestibule 
werkte als verdeelpunt. Aan de rechterzijde lag de trap apart in een nis. Aan de overzijde van de 
vestibule liep de gang verder om bij de tuin uit te komen. Er ontstond hier een ritme van smal-
breed-smal, dus gang (smal)-vestibule (breed)-gang (smal). De vrijliggende bordestrap werd 
verlicht door een groot venster dat zijn licht kreeg via een inham in het bouwblok, de 
binnenplaats. Hieraan lagen ook aan de beide buitenwanden twee privaten; goed afgescheiden 
van de rest van het huis en goed geventileerd. Via de vestibule en de twee gangen naast de trap 
konden alle vertrekken gemakkelijk bereikt worden. Drie vertrekken, naast de vestibule, 
domineerden de plattegrond van de begane grond: de biljartzaal met erker aan de achterzijde, 
de eetzaal met erker daar tegenover aan de voorzijde en de woonkamer met twee toegangen tot 
de grote serre aan de linkerzijkant. De eetzaal, met grote schouw, en de ernaast gelegen salon, 
waren de representatieve vertrekken op de begane grond. Zowel de salon als de eetzaal lagen 
aan de voorzijde en naast de ingang. De dienstvertrekken, waaronder de keuken, waren in het 
souterrain geplaatst en via de diensttrap naar de service, de dienkamer naast de eetzaal, kon het 
eten naar de eetzaal gebracht worden.  
 

 

 

Afb. 89: I. Gosschalk, presentatietekening van het winnende ontwerp voor de villa voor B.W. Blijdenstein, 
1881.  

In de plattegrond bestond uit twee kruisende assen: de as eetzaal – biljartzaal, beide met erker, 
en de as woonkamer – vestibule – trap – binnenplaats, die van voor naar achter op klassieke 
wijze de plattegrond doorsneed en in twee delen verdeelde. Er was in deze plattegrond 
nauwelijks sprake van een vrije ordening van vertrekken, maar veel eerder van een 
gemaskeerde symmetrie in plattegrond en in opstand, zonder dat dit ten koste ging van de 
functionaliteit binnen de plattegrond. De belangrijkste randvoorwaarde hierbij was de plaatsing 
van alle dienstvertrekken op een eigen verdieping, het souterrain. Daarmee had de architect in 
hoge mate zijn handen vrij bij de verdeling van de woonvertrekken op de begane grond.   
 
Adolf Leonard van Gendt, die eerst als ingenieur-architect voor de Staatsspoorwegen en daarna 
voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij had gewerkt, nam in 1874 ontslag en 
richtte zijn eigen architectenbureau op.477 Het werd al snel een van de grootste 
architectenbureaus van Nederland met een belangrijk deel werk als raadgevend ingenieur (o.a. 
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voor ijzer- en betonconstructies). Het bureau stond bekend als zeer kundig in zowel ontwerp als 
uitvoering; het bureau van Van Gendt had in de loop van de negentiende eeuw een enorme 
productie en was verantwoordelijk voor grote en aansprekende bouwwerken  in Amsterdam als 
de Hollandsche Manege, het Concertgebouw en de Raadhuisstraatarcade. Het bureau Van Gendt 
opereerde als een modern architectenbureau: (…) moet worden geconcludeerd dat het een 
modern bureau was, niet in die zin dat het behoorde tot de artistieke 'avant-garde', maar dat het 
'marktconform' opereerde. De klant was koning. Wie een betaalbaar, solide, bruikbaar en 
representatief gebouw wilde, was bij  A.L. van Gendt (…) aan het goede adres. Organisatorische en 
technische deskundigheid en financiële expertise gingen hand in hand met een grote stilistische 
lenigheid, zodat ook principalen die iets aparts, desnoods buitenissigs verlangden, perfect werden 
bediend.478  

 

Afb. 90: I. Gosschalk, plattegrond  begane grond villa Blijdenstein (1881) 

Opvallend aan het ontwerp van Van Gendt was de sterke Franse Beaux Arts inslag van de villa, 
die daarmee volledig afweek in opzet, stijl en vorm van zowel Gosschalk als Springer (afb. 91- 
afb. 92a, b). Dit gold niet alleen voor het uitwendige, maar ook voor de plattegrond.  Van Gendts 
plattegrond volgde strak de symmetrie van de gevel. De ingang was aan de zijkant van het huis 
geplaatst achter een porte cochère en niet aan de voorzijde in het representatief uitgewerkte 
avant corps central. Hier vormde de brede trap van de salon naar de tuin weliswaar het centrum 
van de voorzijde, maar niet de ingang. Alles ademde een Franse, representatieve chic.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afb. 91: A.L. van Gendt, presentatietekening voor het prijsvraagontwerp voor een "Buiten-Verblijf" voor B.W. 
Blijdenstein (1881) 

Van Gendts villa had geen souterrain, waardoor hij een goede oplossing moest vinden voor de 
dienstvertrekken en in ieder geval voor de keuken/bijkeuken, op de begane grond. Aan de basis 
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van de symmetrisch opgezette plattegrond lag de traditonele driedeling: vertrekken-gang-
vertrekken met hier de rechte middenlijn van peristyle-entree-vestibule-antichambre-serre. Een 
ook in de jaren tachtig geen ongebruikelijke opzet; ook Gosschalk had voor een dergelijke 
oplossing  gekozen. Uit de plattegrond werd wel duidelijk hoe lastig het was om op basis van een 
strikte symmetrie, die bepalend was voor de dispositie van vertrekken, te komen tot een 
logische ordening van vertrekken naar functie en relatie binnen de ruimtelijke restricties die een 
villaopzet in blokvorm per definitie bood. Symmetrie ging vrijwel altijd ten koste van gemak, 
comfort en logische lijnen, omdat het doel van een symmetrische plattegrond wezenlijk anders 
was dan het dienen van comfort en gemak. Een symmetrische plattegrond vooronderstelde een 
hiërarchische relatie van vertrekken binnen een hiërarchisch georganiseerde ordening van 
functies. Voor een bij uitstek burgerlijke samenleving als de Nederlandse, en de Engelse, was dit 
maar beperkt van belang. Dit was Engelse architecten én opdrachtgevers allang duidelijk en was 
dus één van de redenen dat Nederlandse, maar eigenlijk alle architecten buiten Engeland, steeds 
met verbazing en jaloezie keken naar het Engelse voorbeeld. Het gemak waarmee een soepele en 
praktische ordening van vertrekken werd verkregen vanuit een gevarieerde, pragmatische 
plattegrond die in staat was de sociaal-maatschappelijke hiërarchie te bedienen zonder in een 
symmetrie te vervallen waaraan het woongenot ondergeschikt werd, bleef tot het einde van de 
negentiende eeuw iedereen verbazen. Die verbazing resulteerde in 1904 tot het toenmalige 
standaardwerk over Engels woongenot uit de late negentiende eeuw Das englische Haus van de 
Duitser Hermann Muthesius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 92a: A.L. van Gendt, plattegrond begane grond "Buiten-Verblijf" voor B.W. Blijdenstein (1881) 
 

 

Afb. 92b:  A.L. van Gendt, plattegrond verdieping "Buiten-Verblijf" voor B.W. Blijdenstein (1881) 
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Terug naar de plattegrond voor Blijdenstein. De enorme vestibule lag centraal in de plattegrond, 
gaf toegang tot alle vertrekken met de prominente bordestrap die in een zijruimte was geplaatst, 
de trapzaal. De bordestrap lag aan de buitenmuur waardoor grote vensters trap en bordessen 
ruim konden verlicht. Onder het bordes lag een wc. Tegenover de trap, aan de andere zijde van 
de vestibule, was het belangrijkste representatieve vertrek, de salon, gesitueerd aan de 
straatzijde en op het zuiden, wat ongebruikelijk was. Salons lagen bij voorkeur op het westen of 
oosten in verband met de warmte in de zomer tijdens de visitetijd, de middag. De salon had een 
over de breedte van het vertrek uitgebouwde erker die uitmondde in een dubbele openslaande 
deur met luie trap naar de tuin. De zuidkant van de villa had veranda’s voor de kinderkamer en 
de woonkamer, waardoor de zon, in tegenstelling tot de salon, niet direct naar binnen scheen. 
Boven de veranda’s lagen balkons bij de slaapvertrekken met hoge, openslaande deuren. 
 
In een rechte hoek op de as trapzaal-vestibule-salon lag de as peristyle-trap-entree-vestibule-
antichambre-serre; deze as was gericht op derepresentatie. De antichambre fungeerde als 
schakel tussen woonkamer, gelegen naast de salon aan de voorzijde, en de eetzaal. Via een deur 
in de eetzaal bereikte men de biljartkamer. De biljart lag aan de achterzijde van het huis, had aan 
drie zijden vensters doordat het vertrek uitgebouwd was. Dit gold ook voor de keuken in de 
tegenoverliggende uitbouw. Zowel keuken als biljart hadden één bouwlaag, de rest van de villa 
had twee bouwlagen plus de kap. De keuken was opvallend groot, lag niet logisch ten opzichte 
van de eezaal die aan de andere kant van de vestibule lag, zodat en alle eten via de vestibule 
gebracht moest worden. Bij de keuken lag wel een diensttrap naar de verdiepingen en naar de 
kelder. Tussen keuken en entree lag een kamer. Dit was waarschijnlijk de spreekkamer of 
herenkamer, aangezien deze kamer via de entree te betreden was en bezoek dus niet door de 
vestibule hoefde te lopen.  
 
Er waren geen vertrekken en suite in dit ontwerp, naast elkaar liggende vertrekken waren wel 
met een deur met elkaar verbonden. Overigens konden alle vertrekken ook via de vestibule 
bereikt worden. Op de begane grond moest ook een kinderkamer komen voor het talrijke kroost 
van Blijdenstein. Deze lag prominent naast de salon aan de voorzijde en naast de entree. De 
kinderen waren belangrijk en werden niet verborgen in een vertrek achteraf; een fenomeen dat 
in veel Nederlandse villa’s voorkwam. In Nederland werden de kinderen niet verborgen voor de 
volwassenen en het bezoek zoals in Engeland. Alle vertrekken hadden een schouw. Door de 
omvang van het gezin waren er een flink aantal slaapplaatsen en –kamers nodig. Uit de plaatsing 
van de bedden werd duidelijk dat de kinderen geen eigen slaapkamer hadden. Dit was normaal. 
Er waren in totaal vier kinderslaapkamers, een kleine logeerkamer en de ouderslaapkamer aan 
de voorzijde boven de salon. Op de verdieping lag ook een badkamer met ingetekend bad. De 
badkamer was klein en had een deur naar de hal en naar de beide flankerende slaapkamers. De 
ouderslaapkamer bezat geen extra vertrekken als een kabinet, kleedkamer of een aparte 
badkamer. Wel was ook op de verdieping een watercloset tegen de buitenmuur. 
 
De derde architect die gevraagd werd een ontwerp in te dienen was Jan Springer. Springer had 
samen met zijn vader Willem onder andere de Kweekschool voor de Zeevaart in 1878 in 
Amsterdam en de grote stadsvilla voor J. Coninck Westenberg op de hoek Plantage 
Middenlaan/Plantage Lepellaan ontworpen in 1874 (afb. 93).479  Dit woonhuis, een echte 
stadsvilla, werd beschreven en gepresenteerd in de Bouwkundige Bijdragen van 1878.480 De 
stadsvilla lag op de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Lepellaan met de ingang 
aan de Plantage Lepellaan en had geen souterrain, wat nog niet veel voorkwam. Stilistisch was 
de villa een typisch eclectisch geheel van classicistisch, Oudhollands met afwisselde spek- en 
baksteenlagen en Franse Beaux Arts elementen door de symmetrie, dakvorm en gebruik van 
siervazen in de gevels.  De plattegrond zat knap in elkaar met een opvallende ronde trap, 
gecombineerd met een kacheloven. Deze opzet van trap in een eigen vertrek kwam terug bij 
Springers ontwerp voor Blijdenstijn. De plattegrond bestond uit de traditionele drie delen met 
de as entree-vestibule-trap als middenstuk en deze driedeling was afleesbaar aan de voorgevel 
met de ingang in het exacte midden. De vestibule was het centrale punt van de plattegrond. De 



143 
 

opzet van de plattegrond was op hoofdlijnen traditioneel, maar wel knap uitgevoerd, vooral 
door de plaatsing van de keuken in een mooi afgescheiden hoek achter de trap, een aparte gang 
en de dessertkamer 
 
In Springers ontwerp voor Blijdenstein was wat Franse château-invloed aanwijsbaar (afb. 94, 
95), was er de expliciete referentie aan de Hollandse renaissance (het Oud Hollands) en was er 
een symmetrische opzet die door stijl en volumes weliswaar gemaskeerd werd, maar die wel 
degelijk aanwezig was. Opvallender was de relatie in opzet en stijl met kasteel Oud Wassenaar 
(1876-1879) van Cornelis Muysken. In het ontwerp en vooral op de presentatietekeningen viel 
de zware, donjonachtige toren met een hoge kap met lantaren op, die erg deed denken aan de 
torens van het Franse château van Chambord; een haast te dominant element in de relatie tot de 
sierlijke Oudhollandse halsgevels, maar wel bevorderlijk voor het schilderachtige effect van de 
silhouet. De kern van de plattegrond werd gevormd door een reusachtige trapzaal met een 
brede wenteltrap, die met een dubbele colonnade over de begane grond en de verdieping 
heenging. Deze trapzaal  met zijn zuilen was een voor Nederlandse begrippen haast exotisch, 
Italiaans-renaissancistisch aandoend element.  De trapzaal lag op het snijpunt van de 
plattegrond die was opgebouwd uit twee elkaar overlappende kruizen, de ene in de vorm van 
een x en de andere in de vorm van een + en gevormd door: 

 Entree-vestibule-trapzaal-eetkamer met de daarop staande as woonkamer-trapzaal-
keuken; 

  ronde woonkamer-trapzaal-kinderkamer en daarop staande as biljartkamer-trapzaal-
spreekkamer.  

 
Hoewel ronde traphallen niet veel voorkwamen binnen Nederlandse plattegronden, bood het 
Van Brienenhuis te Amsterdam uit 1772 een voorbeeld. Ook daar was in het midden van de 
plattegrond tussen voorhuis en achterhuis een rond trapportaal geconstrueerd door de architect 
Ludwig Druck. En natuurlijk ook in het woonhuis voor Coninck Westenberg. 
 

 

Afb. 93: J. Springer, stadsvilla voor J. Coninck Westenberg op de hoek Plantage Lepellaan/Plantage 
Middenlaan te Amsterdam (1874) 

Vanuit de ronde hal waren alle vertrekken bereikbaar. Het belangrijkste vertrek, door positie en 
omvang, was de eetkamer met een Engelse bay window over de verdieping heen, maar in het 
Oudhollands vormgegeven. De eetkamer bezat een imposante schouw in de lange wand en hoge 
openslaande deuren naar de beide terrassen. De eetkamer was formeel, en dus symmetrisch, 
ingedeeld en had als extra aspect de zeer grote raampartijen die voor veel licht zorgen, plus goed 
zicht boden op de tuin. Een ongelukkig aspect in Springers plattegrond was de plaatsing van de 
grote keuken. Deze lag én op de begane grond én direct naast de biljartkamer die zelf weer 
tussen de keuken en de eetkamer geplaatst was. Deze keuken, met zijn geuren, geluid en 
bedienden, grensde aan de andere zijde aan de kinderkamer. Zij lag zo midden tussen 
woonvertrekken. Springer probeerde wel om langs de monumentale biljartkamer (van één 
bouwlaag) en via een dessertkamer een fysieke scheiding te creëren. Ook de lijn keuken- 
eetkamer was niet logisch, want liep voor de biljartkamer langs, waarbij het eten via een luikje 
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op het buffet in de eetkamer klaargezet kon worden. Geen echte oplossing.  Wel leverde Springer 
een aparte diensttrap én een liftje naast de keuken. Het eerste was een gebruikelijke oplossing in 
een grote villa, het tweede een modern snufje. 
 
De entree, geflankeerd door twee zuilen, leidde links tot de décharge, een garderobe, en vandaar 
naar een halletje voor de spreekkamer met daarnaast de combinatie van toilet en privaat.  
 
Hoewel de villa door zijn uitwendige behandeling en vooral door het optische gewicht van de 
ronde toren asymmetrisch en pittoresk oogde, was hij dat niet. Wel pittoresk, maar niet 
asymmetrisch. De plattegrond zat strak in elkaar, waarbij gemak, woongenot en logische 
ordening het aflegde tegen de symmetrische hoofdstructuur. Dit ontwerp van Springer maakte 
nog eens te meer duidelijk dat een dwingende plattegrondopzet een rationele en vooral ook 
pragmatische indeling van de vertrekken buitengewoon moeilijk maakte, zeker zonder het 
gemak van een souterrain. Ook in een villa van een omvang als die van Blijdenstijn.  
 
Ook Springer ontwierp geen kamers en suite; wel kamers die met de gebruikelijke deur in een 
hoek onderling verbonden zijn. In het ontwerp ontbrak een salon en dat is zeer ongebruikelijk 
en hier vreemd, aangezien de salon wel gevraagd werd. Er waren wel twee huiskamers naast 
elkaar, waarvan er één in de toren. Waarschijnlijk was de eerste of de tweede huiskamer de 
salon. Bij Blijdenstijns functie en maatschappelijke positie was een salon immers een 
maatschappelijke noodzaak. 
 
De verdieping bevatte vier slaapkamers voor de kinderen, twee logeerkamers en een 
ouderslaapkamer aan de achterzijde met een loge (erker). Aan die ouderslaapkamer waren een 
kleine badkamer en een garderobe gekoppeld met een gangetje ertussen als sluis. Dit was tevens 
de enige badkamer in de villa en deze was niet via de gang te bereiken. Er was wel een privaat op 
de gang in een halfronde uitbouw, maar dit was een onhandige oplossing, aangezien dit privaat 
dan boven de biljartzaal kwam te hangen waardoor de afvoer langs deze zaal liep. Er was verder 
nog een klein, gescheiden privaat gekoppeld aan een kinderslaapkamer. 
 

 

Afb. 94: J.W.  Springer, " Ontwerp  eener villa " voor B.W. Blijdenstein, twee opstanden (1881 

3.4.2 samenvattend 
 
Als de vertrekken van de begane grond, de rez-de-chaussee, in de drie ontwerpen op een rij 
worden gezet dan zijn er de volgende die overeenkomen: salon en woonkamer naast elkaar bij 
Gosschalk en Van Gendt , bij Springer waren twee huiskamers gekoppeld, waarvan één ronde in 
de toren, dus ook hier zal waarschijnlijk sprake zijn van de gebruikelijke combinatie salon met 
woon- of huiskamer. De salon lag bij Gosschalk en Van Gendt aan de straatzijde; de salon van 
Van Gendt werd zeer prominent behandeld met grote erker en trap naar de tuin. Hij was veruit 
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de grootste kamer en prominent geplaatst in de middenpartij met koepel. Het was een klassieke, 
negentiende-eeuwse, Franse Beaux-Arts oplossing met veel presentie en pretentie. Dit kwam 
mede tot uitdrukking in de behandeling van de, iets verhoogde en met rondbogen getooide, rez-
de-chaussee als een klassieke piano nobile in de Italiaans-Franse traditie. Opvallend bij het 
ontwerp van Gosschalk was juist de stilistische soberheid die vooral refereerde aan de door hem 
al in Villa Buen Retiro geïntroduceerde Hollandse renaissance. Hier was niet de salon het 
middelpunt van de middenpartij, maar de eetzaal met een ruime erker over de breedte van de 
kamer en voorzien van openslaande deuren en een korte trap naar de tuin. Deze middenpartij, 
waarnaast, en dus niet waarin, de bescheiden ingang, werd in tegenstelling tot de Beaux-Arts 
oplossing van Van Gendt, bekroond door een Hollands renaissancistische topgevel met zuiltjes, 
medaillon en fronton netjes gestuukt met witgeschilderd portland cement. De keuze voor een 
souterrain bood Gosschalk de beste mogelijkheid om keuken en andere dienstvertrekken 
gescheiden te houden van de woonvertrekken. Door de keuken buiten alle woon- en 
verblijfsvertrekken te plaatsen, creëerde hij een efficiënte en effectieve scheiding, maar wel een 
heel traditionele. Het was de klassieke Hollandse oplossing voor de scheiding van dienst en 
wonen en al gebruikelijk in oude buitenhuizen én vanaf de vroege achttiende eeuw in de grote 
stadswoningen.481 Werden de dienstvertrekken en de keuken niet in een souterrain geplaatst, 
zoals bij Van Gendt en Springer, moest er een goede oplossing gevonden worden voor de keuken 
op de begane grond.  Dit bleek voor Springer, net als voor Van Gendt, bij dit ontwerp duidelijk 
een brug te ver. Verder bleek het in Nederland blijkbaar onmogelijk om buiten het blok te 
denken, zoals de Engelse architecten met landhuizen met vleugels en hoven wel konden. 
Architecten bleven daardoor terugvallen op de bestaande modellen. Door deze keuze kon de 
villa ten principale als een eenvoudig blok ontwikkeld worden, eveneens aansluitend bij de 
klassieke Hollandse traditie, en ondanks het feit dat er op het grote terrein van Blijdenstijn alle 
ruimte en mogelijkheid was om met vleugels en of andere uitbouwsels te werken. Een dergelijke 
opzet werd door geen van de drie deelnemers in overweging genomen en ook niet door de 
opdrachtgever. 
De plattegronden bezaten verder een biljartkamer, een spreekkamer, een eetzaal of –kamer 
gecombineerd met een dessertkamer of service en een aparte kinderkamer voor Blijdenstijns 
negen kinderen. De kinderkamer is een typisch Nederlands trekje in de plattegrond; het 
onderstreepte het belang van het Nederlandse, protestantse gezin waar de kinderen een 
integraal onderdeel van vormden. Het vertrek was in deze zin ook geen bijzonderheid, hoewel 
het niet veel voorkwam. In Engelse landhuizen lagen die kinderkamers altijd op de verdieping en 
werden in ieder geval de kleine kinderen maar beperkt toegelaten tot de wereld van de 
volwassenen. De ontwerpen van Van Gendt en Gosschalk boden een ruime vestibule met een 
eigen karakter. De ruimte voor de vestibule werd door Springer opgeofferd aan zijn grote 
wenteltrap met colonnade. De Nederlandse villa’s, zo ook deze villaontwerpen voor 
Blijdensteijn, gingen niet voor een Engelse hall; de vestibule werd nooit een verblijfsruimte, 
maar bleef een fraai vormgegeven ontvangst- en circulatieruimte.  
 
Een bijzonderheid bij de ontwerpen, en in ieder geval specifiek voor Blijdenstein, was de grote 
serre. Bij Springer ontbrak deze serre. Alle ontwerpen bezaten een herenkamer (Gosschalk) of 
een spreekkamer (Springer, Van Gendt). De spreekkamers lagen altijd naast de ingang om 
bezoek niet door het huis te hoeven leiden, maar bij Gosschalks plan was geen spreekkamer en 
lag de herenkamer aan de overzijde van de vestibule. In alle ontwerpen figureerde de 
biljartkamer prominent, net als de eetzaal/eetkamer. De biljartkamer was een belangrijk vertrek 
ter ontspanning voor Blijdenstijn en voor het leggen van informele contacten. In de villa ontbrak 
een boudoir; dit was voor een grote villa met deze status ongebruikelijk, maar ook niet 
ongewoon. 
 
Alle slaapkamers lagen op de verdieping en de dienstbodekamers plus berging lagen onder de 
kap op zolder. Door het grote gezin waren veel slaapplaatsen en –kamers nodig. Let wel, jongere 
kinderen kregen zelden een eigen kamer, ook niet in de grote villa’s. Alleen de oudere kinderen 
kregen er soms één. Dit was tot ver in de twintigste eeuw, ook bij de welgestelden, gebruikelijk. 
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Van Gosschalk was de verdieping niet afgebeeld, maar ook hij zal voor tenminste vijf 
slaapkamers moeten hebben gezorgd, plus een logeerkamer. De badkamer was nog steeds een 
ondergeschoven vertrek. Er was een badkamer, zij het minimaal bij Springer; Van Gendt leverde, 
in het licht van de tijd bezien, een zeer complete badkamer. Al met al waren badkamers nog 
steeds een betrekkelijke noviteit. Gebruikelijker was nog steeds het wassen met lampetkan op 
de slaapkamer of de kleedkamer. Wc’s, dus een spoeltoilet, waren alleen op de tekening van Van 
Gendt concreet na te wijzen, maar het moge duidelijk zijn dat Blijdenstein ging voor het beste en 
meest geavanceerde dat er op de markt was. Blijdenstijn had in Londen gewoond, kende 
Engeland dus uit de eerste hand en wist dus heel goed wat er aan materiaal te verkrijgen was. 
Niet voor niets was hij een van de eersten met elektriciteit en een auto in Hilversum.482  
 
 

 

Afb. 95: J. Springer, Ontwerp villa voor Blijdenstein, plattegronden begane grond en verdieping (1881).  

 

Afb. 96: I. Gosschalk, villa Vogelenzang (gesloopt in 1930) vanaf de straat gezien, ansichtkaart uit ca. 1910; 
linksachter is de ronde, gietijzeren serre te zien. 
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3.5  Drie prijsvragen door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 

In 1878 werd door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst een prijsvraag 
uitgeschreven voor het ontwerpen van een zestal gekoppelde woonhuizen voor den deftigen 
stand. Nu ging het hier om een rij stadswoningen, maar zoals al eerder werd aangegeven, maakte 
dat voor de soort en aard van de gevraagde vertrekken nauwelijks wat uit. De deftige stand had 
behoefte aan dezelfde vertrekken in de stad als op het land, zij het dat de plattegrond natuurlijk 
wel van een andere orde was, al was het alleen maar doordat de stadswoning aan twee kanten 
ingesloten was en de vertrekken achter elkaar geplaatst moesten worden. Voor de praktijk van 
het wonen van de deftige stand bood deze prijsvraag door de gevraagde vertrekken gekoppeld 
aan het juryrapport een goede inkijk in wat verwacht werd van een dergelijke woning voor deze 
sociaal-maatschappelijke doelgroep. Architectuurprijsvragen, en zeker die van een 
architectengenootschap, zijn als bron interessant, omdat ze in hun opdracht exact aangeven 
welke reeks van vertrekken vereist werd voor een specifieke doelgroep en een specifiek doel. 
Deze vertrekken in een goede en dus logische plattegrond vatten was, naast stijl en algemeen 
ontwerp, de belangrijkste opgave voor de deelnemende architecten. De plattegrondoplossingen 
waren dan ook altijd een wezenlijk onderdeel van de beoordeling, niet alleen de stijl en de 
uitvoering. De uitslag van de prijsvraag werd in de ledenvergadering van de Maatschappij 
meegedeeld en is in het verslag van de veertigste Algemeene Vergadering op 20 en 27 mei 1880 
in de Bouwkundige Bijdragen terug te vinden; de jury werd gevormd door J.H. Leliman, E. Gugel, 
N. Redeker Bisdom, C. Vermeys en H.W. Veth.483 Het winnende ontwerp, onder het motto XIX 
siècle was van de hand van Henri Evers.  
 
De zes woningen werden door Evers als zes aparte huizen vormgegeven en om een zekere 
schilderachtige onregelmatigheid te verkrijgen had hij twee woningen smaller gemaakt door 
deze te bestemmen voor kleine families en de andere vier voor grote families. Bij de eerste 
waren binnenversiering en de decoratie van de voorgevel eenvoudiger dan bij de grote huizen. 
Dit om eentonigheid te vermijden, waarvan onze Hollandsche steden, helaas! zoo zeer den stempel 
dragen. Zo waren de gevels alle in den renaissance-geest opgevat, gewijzigd naar de eischen des 
tijds. Om het schilderachtig aanzien te verhoogen, heeft de ontwerper sommige ervan met pignons, 
loggia’s,torentjes, belvedères, brétèches, balcons, als anderszins, versierd, terwijl door de 
aanwending van verschillende materialen (…) alle eentonigheid verwijderd is.484 Deze opvallende 
en voortdurende nadruk op schilderachtigheid en onregelmatigheid in opstand en silhouet, 
zowel bij deze stadswoningen als bij alle villa’s buiten de stad, onderstreepte nog eens expliciet 
het verschil met de voorgaande oplossingen, met name de neoclassicistische, die als gedateerd 
en achterhaald konden worden weggezet. 
 
Evers ging uit van het gebruikelijke grote stadshuis door een souterrain met daarin de 
dienstvertrekken te plannen, woon- en ontvangstvertrekken op de verhoogde begane grond, de 
rez-de-chaussée, op 1.20 meter boven maaiveld mede om een mooi uitzicht te krijgen, twee 
slaapverdiepingen en de zolder. De volgende vertrekken moesten een plek krijgen binnen de 
plattegrond: 

 In het souterrain: een keuken met waschplaats, hiermee werd de spoelkeuken bedoeld, 
met het oog op den dienst, dicht bij de trap geplaatst. Hiermee werd het ontbreken van 
een diensttrap pragmatisch opgelost en kon een korte lijn ontstaan tussen de office, de 
dienkamer, gelegen direct naast de trap. Vanuit de office, voorzien van monteplats 
(keukenliften) werd het eten de eetzaal binnengebracht. Verder een basse-cour, een 
keukenhof, die aansloot op de tuin, dienstbodevertrek, kolenhok, wijn- en provisiekelder 
en de calorifère in het midden voor de hete lucht verwarming van het huis; 

 De woonvertrekken: vestibule, die stijgt in waarde door het plaatsen van eenige treden, 
die met de trap naar de verdieping een schoon perspectief vormen; groote salon of 
woonkamer aan de straatzijde, om den bewoners van het gezicht der dagelijksche passage 
te doen genieten. Achter de groote salon of woonkamer lag en suite de salon of 
spreekkamer (=ontvangstkamer), dan een met glas overdekte binnenplaats (of 
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wintertuin), die weer aansloot op de dagelijksche eetzaal. De tuin werd bereikt via een 
ijzeren trap. Opzet van Evers’ ontwerp was dat de hele rez-de-chaussee (…) bij feestelijke 
gelegenheden tot eene suite van salons vereenigd [kon] worden, die, door hunne 
verschillende decoratie, een rijk en schilderachtig ensemble zullen opleveren. Dit was een 
vereischte voor gebouwen van dergelijken rang, bewoond door personen, die een verheven 
stand in de maatschappij bekleeden, en wien de étiquette noodzaakt van tijd tot tijd feesten 
te geven. De woning  moest dus kunnen fungeren als het toneel voor de maatschappelijke 
verplichtingen van de bewoner. Op de entresol was een privé met benoodigdheden 
aangebracht; 

 Op de eerste en de tweede verdieping lagen de ruime, welverlichte slaapkamers, 
toiletkabinetten en badkamer. Er was dus één badkamer in de woning, wat al meer was 
dan gebruikelijk; 

 De mansardes zijn voor het gebruik der dienstboden bestemd. 
De beide kleinere huizen hadden min of meer dezelfde opzet, maar minder vertrekken. Zo 
misten ze in het souterrain de calorifère; op de woonverdieping lagen een vestibule, salon, 
eetkamer (geen eetzaal), en een serre welke zoonodig, als dagelijksche eetkamer kan gebruikt 
worden; verder een kabinet voor verschillend gebruik [en daarmee dus multifunctioneel] 
aangewend. Het multifunctionele kabinet en de serre die als eetkamer kon fungeren maakten 
duidelijk dat in woningen met minder ruimte, minder vertrekken mogelijk waren en dat voor de 
iets minder welgestelde middenklasse dit geaccepteerd werd. Bij Evers’ ontwerp  voor de vier 
grote stadwoningen was dat niet het geval, die waren een klasse hoger ingeschaald. Op de eerste 
en de tweede verdieping lagen ook bij de kleinere woningen de slaapkamers en de kabinetten, 
maar geen badkamer.  
 
In de aflevering van 7 juni 1890 van het Bouwkundig Weekblad werd een typisch schilderachtige 
villa in de natuur, in een combinatie van chaletelementen en Hollandse renaissance-elementen, 
afgebeeld (afb. 97, 98) De villa, voor  zomer- en winterverblijf ingericht, was een bekroond 
ontwerp van de architect A. van de Sandt en voorzien van een overdaad aan houten en stenen 
detaillering, een ruime variatie in kappen, aanbouwsels en uitsteeksels, een reeks veranda’s en 
een toren met spits, een herinnering aan de vroegere italianiserende villa’s. In deze villa uit 1886 
werd nog eens duidelijk wat de norm was voor een pittoreske villa buiten de stad. Hier werd ook 
expliciet aangegeven dat de rijkste en schilderachtige doorwerking juist voor het buitenaanzicht 
werd gereserveerd. De balkons, veranda’s en trappen aan de buitenzijde maken de woning één 
geheel (…) met de natuur die haar omgeeft. De villa had een souterrain met de keuken en de 
andere dienstvertrekken. Een diensttrap aan de achterzijde gaf toegang tot het souterrain. De 
keuken was direct onder de eetkamer gelegen en had een lift om daarmee het eten in de 
eetkamer te krijgen.485 Bij alle schilderachtigheid was de plattegrond heel traditioneel in drieën 
verdeeld met een lange, smalle gang, met een kachelnis aan het einde, die de begane grond en de 
verdieping in twee gelijke delen verdeelde. De opzet om de trap in een aparte ruimte onder te 
brengen en dus visueel af te zonderen, was ook in deze villa toegepast. Achter de trap lag de wc 
met wastafel; dit was nieuw, want de wastafel bevond zich altijd in het toilet voor de wc. Deze 
oplossing bood wel ruimtewinst. Links van de gang de gangbare combinatie woonkamer met 
salon en suite. Rechts naast de voordeur de grote eetkamer. Al met al een heel negentiende-
eeuwse, traditionele begane grond met de drie gebruikelijke basisvertrekken: salon, 
woonkamer, eetkamer. Een spreekkamer ontbrak echter, wat weer minder gebruikelijk was. Op 
de verdieping lagen de drie slaapkamers, wat bergplaatsen en een vrij grote badkamer 
gecombineerd met een toiletkamer. Ook hier een minder gebruikelijke oplossing door de 
badkamer alleen toegankelijk te maken vanaf de gang en niet te koppelen aan een slaapkamer. 
De twee slaapkamers aan de voorzijde bezaten beide een flinke schouw.  
    
 In 1900 werd er een Prijskamp in de schoone bouwkunst met een ontwerp voor een deftig 
woonhuis, hier: een grote, vrijstaande villa, in het Bouwkundig Weekblad van september 1900 
gepubliceerd. Er werd exact aangegeven welke vertrekken de deelnemers in de plattegronden 
van kelder, begane grond, eerste en tweede verdieping en een zolder moesten onderbrengen.486 
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De stijl was geheel vrij. Waren er veranderingen met de wensen met twintig jaar eerder? De 
geëiste vertrekken: 

 In de kelder: provisie, wijn-, brandstofberging e.d., CV 
 Op de begane grond:  ruime vestibule, vestiaire, spreekkamer, billiardkamer, keuken, 

bijkeuken, poetskamer huisknecht; 
 Op de eerste verdieping: ruime antichambre, grote salon, kleine salon, woonkamer, 

eetkamer met office (= dienkamer), kamer voor mijnheer, rookkamer; 
 Op de tweede verdieping: slaapkamer mijnheer en mevrouw, dagkinderkamer, twee 

kinderslaapkamers, grote en kleine logeerkamer, badkamer en linnenkamer (tevens 
zitkamer linnenmeid of kamenier); 

 Op zolder: slaapkamer voor bedienden, strijkkamer, berging e.d. 
 
Verder op alle verdiepingen de benodigde Wc’s , een hoofdtrap voor de twee belangrijkste 
verdiepingen, een diensttrap met goederenlift (voor bediening). Gezien het aantal kamers werd 
duidelijk dat het zich handelde om een flinke villa met de nodige representatie. 
 
De overeenkomsten met het deftige woonhuis van 1878 zijn duidelijk. De verschillen ook, maar 
het gaat hier om een vrijstaande en ruime woning, een villa, met daardoor wat meer 
mogelijkheden. Er was een billiardkamer als extra vertrek. De spreekkamer was gebruikelijk 
voor dit type vlla. Bij de woon- en ontvangstvertrekken nog steeds een grote en een kleine salon, 
een eetkamer met dienkamer, nu wel een woonkamer, een herenkamer, en een aparte 
rookkamer. Dit laatste vertrek was betrekkelijk zeldzaam in Nederlandse villa’s. In deze grote 
villa was zoals te doen gebruikelijk een diensttrap met dienstlift voor het eten. Wc’s dienden nu 
op alle verdiepingen aanwezig te zijn, maar ook in deze grote villa  was er nog steeds maar één 
badkamer voorgeschreven. Naast slaap- en logeerkamers was er ook een dagkinderkamer, de 
letterlijke vertaling van het Engelse day nursery. De woon- en ontvangstvertrekken waren in 
1900 nog steeds allemaal aanwezig in min of meer dezelfde opzet: salon (klein en groot), 
eetkamer en woonkamer. Pas in de jaren na 1900 zou dit langzaam maar zeker veranderen. De 
salon zou verdwijnen, de vestibule werd hal of woonhal en de nadruk in de plattegrond zou op 
de woonkamer komen te liggen. 
  

    
Afb. 97: A. van de Sandt, bekroond ontwerp voor een villa, opstand (1886)   
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Afb. 98: A. van de Sandt, bekroond ontwerp voor een villa, plattegronden (1886)  

 
3.6 Berlages Ontwerp van een schildersatelier met behuizing op het land 
 
In 1888 nam Berlage, hij was toen 32 jaar oud, deel aan de prijsvraag van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst voor een Ontwerp van een schildersatelier met behuizing op het land. 
Het ging dus om een villa met atelier. Deze prijsvraag met 23 inzendingen won Berlage glorieus, 
zoals bleek uit de in 1889 gepubliceerde beoordeling in het Bouwkundig Tijdschrift  door de 
commissie bestaande uit P.J.H. Cuypers, Henri Evers, H. Cramer, J.A. Lindo en J. Verheul Ozn (afb. 
99).487  De prijsvraag was niet alleen interessant door zijn populariteit, maar ook door de aard 
van de opdracht: behuizing op het land, waarmee nadrukkelijk een directe relatie werd gelegd 
tussen de woning en de plek. De vragen: welk beeld zocht en waardeerde men bij wat een 
landelijke villa met atelier was, welke vertrekken achtte men noodzakelijk en hoe werden deze 
in de plattegrond geaccommodeerd, boden inzicht in zowel het beeld van de woning als de 
inhoud ervan. Het werd duidelijk dat de omvang van de villa, door alle gewenste vertrekken, fors 
zou zijn. De deelnemers konden zich verder volledig uitleven en hun fantasie en vaardigheid de 
vrije teugel geven bij opzet en inrichting. Berlage maakte een uitgebreid ontwerp waaronder een 
reeks van prachtige waterverfschilderingen van doorsnedes en de wandbehandeling (afb. 100).    
 
De naam van de villa, Villa Maria, werd door Berlage op een cartouche onder het grote 
atelierraam gezet. Dit was een directe verwijzing naar zijn vrouw Marie Bienfait, waarmee hij in 
1887 getrouwd was.488  De villa zelf was een typisch eclectisch amalgaam van stijlelementen van 
de italianiserende villa, door de flauwe dakhellingen, de hoge toren en basiliekachtige opbouw 
van het hoofdgedeelte, een Moors aandoende kap op het paviljoen dat met een 
renaissancistische Italiaanse loggia was verbonden met de woning, die zelf voorzien was van 
allerlei sierend houtwerk en brede overstekken die refereerden aan Zwitserse chalets. 
Daarnaast romaanse elementen in de vensters met rondbogen en de colonnade voor de salon. 
Een eclectisch en vooral ook schilderachtig geheel in opzet, detaillering en silhouet. Nog 
duidelijker werd Berlages spel met tijd en vorm in de plattegrond (afb. 101, 102). De globale 
opzet van de plattegrond had wat weg van een romaanse kerk, met rechts de absis met 
kooromgang in de vorm van het trapportaal met daarachter de corridor. Centraal in het midden 
dan de aansluiting op de loggia naar het paviljoen als een rituele gang naar de natuur. Het 
dwarsschip werd gevormd door ingang-voorvestibule-vestibule-eetzaal; het schip door de 
dienstafdeling en de salon. Een geseculariseerde kerk voor de kunst en de kunstenaar.  
 
De beoordelingscommissie concludeerde dat het karakter der gevels bepaald landelijk en fraai  
was en de groepeering van een en ander (…) schilderachtig. Ze besloot met de constatering: De 
uitvoering van het werk is meesterlijk en boven alle lof verheven.489  De behuizing, de villa met 
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twee ateliers, werd door de laat negentiende-eeuwse beschouwer dus expliciet als landelijk 
ervaren. Het was de typische negentiende-eeuwse schilderachtige landelijkheid die geassocieerd 
werd met gevarieerde vormen en volumes, hoog-laag-halfrond-recht-open-dicht-zadeldaken-
tentdaken-lessenaarsdaken, verschillende venstervormen, overstekken met in zicht gelaten 
houtwerk, en niet in de laatste plaats door de duidelijk zichtbare referentie aan de 
italianiserende villa’s en landhuizen, toren en dakvormen, die het summum van landelijkheid 
vormden. Deze extreem eclectische benadering door Berlage van de prijsvraag bood per 
definitie een pittoresk, dus schilderachtig geheel. Landelijk was namelijk altijd schilderachtig, 
ook al kon de uitvoering verschillen. Hierin verschilde een landelijke villa dan ook van villa’s in 
de stad. Die konden wel schilderachtig zijn door allerlei bouwkundige toevoegingen, erkers, 
pinnakels, veranda’s, en het mengen van baksteen met bergsteen à la Gosschalk, maar nooit 
landelijk als Berlages villa. Berlage benadrukte dit nog eens in zijn reactie op het juryrapport ten 
aanzien van het materiaalgebruik.  Het gebruik van baksteen met ruim gebruik van bergsteen was 
naar zijn mening voor het pittoreske karakter zeer geëigend.490 Hier greep hij dus terug op het 
werk van Gosschalk en de Hollandse neorenaissance. De landelijke en schilderachtige effecten 
ontsproten aan de vaste canon van stilistische en bouwkunstige middelen die in de loop van de 
negentiende eeuw in Nederland toegepast werden om schilderachtige landelijkheid te 
presenteren. Bij Berlages eclectische benadering werden al deze stilistische en bouwkunstige 
middelen toegepast om het effect te bereiken van een landelijke en schilderachtige villa. Een 
zeer gevarieerde opzet die vrijwel letterlijk als een samenvatting kon dienen van alle toegepaste 
kunstgrepen uit de voorgaande decennia van de negentiende eeuw om een schilderachtige en 
landelijke villa neer te zetten. De bewondering en erkenning van de jury voor dit werk was dus 
meer dan terecht.  
 

 

Afb. 99: H.P. Berlage, Bekroond ontwerp voor een behuizing op het land met atelier (1888).  

Voor Berlage was deze prijsvraag en dit ontwerp een virtuoze afsluiting van een periode van 
stilistisch zoeken. Doorgaan op bekende weg was niet aantrekkelijk, want leverde niets nieuws 
meer op. Niet voor niets stopte Berlage kort na deze prijsvraag de samenwerking met zijn 
partner Sanders. Hoewel Polano in Hendrik Petrus Berlage – Het complete werk de nadruk legde 
op het gebrek aan succes van deze samenwerking als oorzaak van de verzelfstandiging, 
constateerde Polano ook dat toch het ook ging om een kritisch heroverwegen van zijn [d.i. 
Berlages] werk en van zijn toekomstplannen.491 Na een Hollands neorenaissancistisch intermezzo 
met onder meer een ontwerp voor het raadhuis voor Zutphen uit 1889-1890 werden Berlages 
ontwerpen voor zowel kerken als woonhuizen in hun bakstenen eenvoud steeds meer 
teruggebracht tot vlakken en volumes, culminerend in het ontwerp voor het Volkshuis te 
Lochem uit 1891/1892. Eenzelfde fundamentele trendbreuk constateerden Coert Peter Krabbe 
en Jos Smit ook in het werk van onder meer A.W. Weissman wanneer ze zijn Amsterdamse 
Stedelijk Museum (1892) vergelijken met het tien jaar later ontworpen, vlakbij gelegen, Lizzy 
Cottage (1901).492 Ook voor Weissman was het loslaten van de Hollandse neorenaissance. 
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3.6.1 Het interieur 
 

Het interieur van de behuizing op het land was mogelijk nog gevarieerder in stijl dan het 
uitwendige. Elk woonvertrek kreeg zijn eigen karakter, afhankelijk van de functie. Berlage had in 
een reeks waterverfschilderijen doorsneden gemaakt van het huis en daar de vertrekken 
individueel afgebeeld in kleur (afb. 100). In zijn reactie op het oordeel van de commissie had 
Berlage de commissie blijkbaar aangegeven hoe en waarom hij het interieur per vertrek 
stilistisch had gekleurd: Wat de binnenarchitectuur betreft, heeft de ontwerper  [d.i. Berlage] 
gemeend met het oog op het karakter, veel voor decoratieve schilderkunst te moeten overlaten. De 
vestibule draagt daarom het cachet eener Pompejaansche versiering enz. De salon en het boudoir 
zijn gedacht in Louis XIV en Louis XV, daar deze het beste passen voor eene weelderige levenswijze, 
overeenkomend met het karakter van den bewoner. De eetzaal is in renaissance behandeld.  Zo 
waren in het interieur, afhankelijk van de functie/de aard van het vertrek, tenminste vier 
verschillende stijlen aan te treffen. Stijl was hiermee alleen nog geldig voor een individueel 
vertrek en zijn ‘karakter’. Het ging bij interieur dus absoluut niet om een eenheid in stijl, net 
zomin als dit bij het uitwendige het geval was. Het ging vooral om het weergeven van het 
karakter van een vertrek vanuit de functie van dat vertrek, wat vervolgens stilistisch werd 
vormgegeven in toepasselijke en dus verschillende stijlen. Deze opzet kwam overeen met de 
door Jakob von Falke in zijn boek Die Kunst im Hause (1871) benadrukte vrijheid van een 
bewoner om zijn vertrekken vooral verschillend vorm te geven: zo werd hij geen slaaf  van een 
eenheid in stijl.493 De compositie van de villa als geheel moest dan idealiter vastgelegd zijn en 
ondersteund worden door een krachtige en, vooral logische, plattegrond die de functionaliteit 
van vertrekken en hun relaties versterkte en het comfortabele wonen ondersteunde. 
. 

 

Afb. 100: H.P. Berlage, Ontwerp voor een schilders-atelier met behuizing op het land (1888), lengtedoorsnede, 
aquarel 

3.6.2 De plattegrond  
 
Over de acht geselecteerde ontwerpen werd apart over de plattegronden het nodige 
geconstateerd door de jury. In algemene zin constateerde deze dat er geen spreekkamer was 
aangegeven in de opdracht, wat niet correct was. Alle deelnemers hadden dit vertrek echter wel 
in hun plattegrond ondergebracht, waarmee nog eens onderstreept werd dat een spreekkamer 
een standaardvertrek was in een villa, zeker in een grotere villa. Berlage had uit eigen beweging 
ook nog een rookkamer en een bijkeuken toegevoegd (afb. 101). Bij Berlages ontwerp: De 
indeeling (…) is zeer verdienstelijk gevonden, maar toch een paar kritische opmerkingen. Zo vond 
de commissie de ingang naar de salon te klein en konden de kolommen in de vestibule gemist 
worden, wat meer ruimte opleverde. Dit gold ook voor de verdieping. De salon vond de 
commissie te donker en ze suggereerde om de colonnade voor de salon erbij te trekken. Men 
was verdeeld over de relatie salon–eetzaal; sommige juryleden wilden die directer hebben, maar 
het eindoordeel was: De groepeering (…) der vertrekken is volmaakt te noemen. De jury gaf ook 
bij de volgende zeven inzendingen een korte toelichting die vooral op de plattegronden was 
gericht; daar was dus veel aandacht voor. Zo stelde de jury bij de inzending met de tweede prijs: 
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Het plan [d.i. de plattegrond] is goed en De communicatie der vertrekken onderling is gelukkig.  Bij 
de derde prijs: Het plan van dit ontwerp is goed.  En bij de vierde prijs: Het plan mist conceptie. 
Met andere woorden de plattegrond rammelde; de plaatsing van de trap was ongelukkig, terwijl 
de eetzaal en de salon vrijwel even groot waren, wat niet aanbevelingswaardig is. De eetzaal 
werd geacht groter te zijn. Bij de achtste genomineerde: Het plan is tamelijk; dit is matig. De 
keuken lag wat ver van de eetkamer, hetgeen niet aan te bevelen is.  
 
Bij nadere beschouwing van Berlages plattegrond vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats 
de strikt lineaire relatie van overdekte promenade en het paviljoen die doorliep in de vestibule en 
eindigde bij de deur van de salon. Dan de lijn ingang-voorvestibule-vestibule-eetkamer-terras  en 
op het snijpunt van deze beide lijnen de vestibule: bij een kerk lag deze vestibule op de plaats 
van de viering. De garderobe gecombineerd met toilet en wc lag niet helemaal logisch, want zou 
eerder gedacht zijn bij de ingang. De salon, als representatief ontvangstvertrek, met daaraan 
gekoppeld het boudoir vormden een ensemble, waarbij het boudoir door de erker goed verlicht 
werd en de salon, gelegen achter een colonnade, zoals gezegd, niet.  
 
De plattegrond viel verder op door de oplossing voor keuken en eetkamer, die niet in een 
souterrain waren ondergebracht, maar op de begane grond en goed afgescheiden van de 
woonvertrekken. De bijkeuken (met privaat), was door Berlage toegevoegd en in een aparte 
uitbouw geplaatst onder een eigen lessenaarsdak, zoals hij later, in 1892, bij de villa voor 
Frederik van Eeden ook zou doen. Een minder gelukkige oplossing, aangezien de uitbouw hier 
het zicht vanuit de erker van het boudoir belemmerde door de blinde muur van de zijgevel. Alle 
vertrekken openden direct op de tuin, wat het landelijke effect verhoogde. De service lag tussen 
keuken en eetkamer; fungeerde zo als de gebruikelijke sluis tegen geuren en keukenlawaai. Er 
ontstond zo een duidelijke, logische en vooral praktische combinatie van vertrekken. Aan de 
keuken was de diensttrap in de toren gekoppeld. Deze trap verbond alle verdiepingen en zorgde 
voor toegang tot alle verdiepingen voor het personeel, zonder dat ze bewoners tegenkwamen. 
Dit onder het motto: wel aanwezig, maar niet zichtbaar. Bij de service zou dit echter tot 
problemen kunnen leiden, doordat dit vertrek ook gekoppeld was aan de halfronde serre, een 
plek voor de familie, niet voor de dienstboden. Naast de ruime eetkamer lag de rookkamer; 
bestemd voor de heren na het diner. Deze rookkamer werd door Berlage toegevoegd. De jury 
accepteerde deze toevoeging; blijkbaar vond ze deze passen binnen het geheel.494  
 
Op de verdieping lagen twee ateliers en suite, een groot en een klein; beide voorzien van grote 
vensters op het noorden. Het grote atelier had daarbij ook nog een bovenlicht. Verder een 
slaapkamer en een logeerkamer die beide dezelfde kwartronde badkamer met bad en vaste 
wastafel deelden. Aan het grote atelier was een rustkamer gekoppeld. De rustkamer en de 
slaapkamer hadden beide toegang tot een buiten (d.i. een loggia); een praktische oplossing voor 
een slaap- en rustkamer in een woning buiten de stad met gezonde lucht. Helemaal bovenin bij 
de toren bevonden zich twee dienstbodekamers met apart een eigen privaat.  Dit laatste, een 
privaat,  kwam niet veel voor. Een po was gebruikelijk. 
 
Hoewel het landelijke en schilderachtige karakter van het uitwendige steeds benadrukt werd, 
valt op dat in ieder geval de plattegrond vooral gekenmerkt werd door de formele benadering 
van vertrekken en hun relaties. Door het gebruik van zuilen, assen, een monumentale trap in een 
verhoudingsgewijs grote vestibule en de lange exact in het midden liggende porticus met 
beelden ontstond er echter een zekere discrepantie tussen de formele aspecten binnen de 
plattegrond en de uitwendige schilderachtigheid, die ook al eerder werd geconstateerd bij 
kasteel Oud Wassenaar. Ook daar werd door Muysken alle moeite gedaan de buitenzijde zo 
schilderachtig mogelijk te krijgen, terwijl er een strak symmetrische plattegrond onder lag. 
Opvallend was dat deze discrepantie niet als zodanig ervaren werd, want noch in de beoordeling 
van de jury, noch in de reactie van Berlage zelf kwam dit op enigerlei wijze aan de orde. Wel 
bleek uit de bijgeleverde waterverftekeningen van het interieur en de verschillende doorsneden 
dat Berlage een begenadigd architectuurtekenaar was, die virtuoos met waterverf kon werken. 
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Afb. 101: H.P. Berlage, Ontwerp voor een schilders-atelier met behuizing op het land (1888), plattegrond 
begane grond 

 

  
 

                                     

Afb. 102: H.P. Berlage, Ontwerp voor een schilders-atelier met behuizing op het land (1888), de verdieping 
met ateliers en slaapkamer, kelderplan en zolderplan met twee dienstbodekamers en privaat.   

Vier jaren na de prijsvraag, in 1892, kreeg Berlage de opdracht om voor Frederik van Eeden, de 
psychiater, schrijver en socialist een villa te ontwerpen aan de rand van het villagebied Het 
Spiegel in Bussum. Deze villa, die vooral goedkoop gebouwd moest worden, leek in niets meer 
op het bekroonde schildersatelier en gaf de fundamentele verandering in benadering van 
bouwen weer die Berlage in 1893 met zijn lezing Bouwkunst en Impressionisme theoretisch zou 
onderbouwen. 
 
3.7 Conclusie 
 
In de periode 1874-1892 vinden in Nederland de eerste grote suburbane ontwikkelingen plaats: 
er worden op grotere schaal villa’s gebouwd buiten de grote steden. Het Gooi, met Hilversum, 
Bussum, Baarn, en op kleinere schaal Apeldoorn profiteren van de opening van de nieuwe 
Oosterspoorlijn. Het Zuid-Kennemerland met station Overveen volgt na de opening van de 
lokaalspoorweg Haarlem-Zandvoort in 1881. Ook de ontwikkeling van het Van Stolkpark tussen 



155 
 

Den Haag en Scheveningen past in het beeld van de opkomende suburbane ontwikkeling in 
Nederland. Er worden nieuwe villaparken ontwikkeld op oude buitenplaatsen en villa’s 
gebouwd voor de welgestelde middenklasse die op het platteland en in de natuur wil gaan 
wonen. Deze middenklasse had in de regel echter niet meer een stadswoning en een zomerhuis, 
zoals het geval was met de stedelijke elite. Deze stedelijke middenklasse gaat permanent buiten 
de stad wonen en blijft in de stad werken. Dit wordt mogelijk op het moment dat er met 
stoomtreinen betrouwbaar en snel vervoer verzorgd kan worden tussen de plattelandsdorpen 
met villaparken en de steden. De reissnelheid van de trein maakt een grotere reisafstand tot de 
stad mogelijk tegen een acceptabele prijs. De kostbare oplossing van een eigen koets met 
paarden, toch al niet geschikt voor langere afstanden, was nu niet meer nodig voor een verblijf 
op het land. Er vindt in deze periode zo een fundamentele omslag plaats van zomerbewoning 
naar permanente villabewoning, waarmee nu ook in Nederland deze, al eerder bij de Engelse 
steden aan te wijzen, ontwikkeling plaatsvindt. Dit blijkt een algemene trend in alle 
industrialiserende negentiende-eeuwse landen in Europa en de Verenigde Staten in het tweede 
deel van de negentiende eeuw. 
 
De Engelse invloed op de villabouw blijkt nog betrekkelijk beperkt, ondanks het feit dat er in 
Viollet-le-Ducs Habitations Modernes, deel I en II, uit 1875 en 1877, flinke aandacht is voor de 
nieuwste Engelse landhuisbouw van onder meer Richard Norman Shaw (met Grims Dyke uit 
1872) en William Wilkinson, de architect van villa’s in onder meer North Oxford. In beide 
uitgaven komt, naast enkele stadwoningen van Pierre Cuypers, slechts één Nederlands 
voorbeeld van een villa voor. Dit is een opvallend landelijk uitziende villa met de gewolfseinde 
kappen op het duin bij Scheveningen. De villa heeft een centrale vestibule waar omheen, een 
salon, eetkamer en biljartkamer op de bel etage, slaapvertrekken plus boudoir op de verdieping 
en de dienstvertrekken, plus keuken, in het souterrain. Een gebruikelijke serie vertrekken en 
gebruikelijke opzet, maar wel met de centrale vestibule als focus van de plattegrond. Een 
beperkte vernieuwing, net als de positionering van de vertrekken aan de zeezijde achter de 
veranda’s.    
 
Een gevarieerde plattegrond met grotere uitbouwen of een vleugel blijkt in Nederland zelden 
voor te komen; er is wel sprake van een grotere variatie in omvang van vertrekken. Een grotere 
vrijheid in de positionering van in- en uitspringende vertrekken ten opzichte van elkaar, rond 
een centraal gelegen vestibule wordt zichtbaar. Dit maakt ook een schilderachtige opzet van de 
opstand mogelijk door de variatie van de verschillende bouwdelen, variatie in hoogte, 
verschillende gevelbehandelingen en de gevarieerde kapvormen en -hoogte. Zo ontstaat er, 
naast de bestaande neoclassicistische/italianiserende en de meer chaletachtige villa’s een 
nieuwe schilderachtige villa voor het landelijk gebied in een neohollandse renaissance, ‘Oud 
Hollandsch’, idioom. Veel van de plattegronden gaan in eerste instantie op hoofdlijnen nog terug 
op het traditionele model van middengang, dus géén vestibule als vertrek,  met aan twee zijden 
woonvertrekken en een souterrain met dienstvertrekken en keuken. Dit kan ook nog steeds een 
afgeleide zijn van de italianiserende plattegrond met de twee bouwblokken loodrecht in een T-
vorm op elkaar, waartussen een gang, zoals de villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk voor 
het villapark De Trompenberg te Hilversum. Dit wordt in de tachtiger jaren steeds vaker een 
meer gevarieerde plattegrond, waarin nog wel een centrale as te herkennen is, maar waarbij de 
vertrekken nu meer gevarieerd rond een centrale vestibule zijn gecomponeerd. Bij Gosschalks 
en Springers ontwerpen voor de villa Vogelenzang voor B.W. Blijdenstijn uit 1881 is dit te zien. 
Dat voor dezelfde opdracht ook een compleet andere benadering mogelijk is, blijkt uit het 
ontwerp van A.L. van Gendt die een typisch Beaux Arts-achtig uitwendige koppelt aan een strak 
symmetrische plattegrond.  
 
Villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk is niet alleen stilistisch interessant, maar is ook  
een villa die gebouwd wordt in opdracht van de Exploitatiemaatschappij N.V. Herstellingsoord 
De Trompenberg. Niet in opdracht van een particuliere opdrachtgever, maar voor een 
marktpartij voor de markt voor verhuur of verkoop. De villa moet dus voldoen aan wat verwacht 
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wordt van een dergelijke villa, aan de wensen en eisen van een  huurder of koper uit de betere 
middenklasse. Dit maakt het een interessant model, want Buen Retiro wordt daarmee tot de 
gemiddelde villa voor deze doelgroep. Buen Retiro is een fraai vormgegeven, schilderachtig 
opgezette villa in het dan nog ‘moderne’ Oud Hollands, maar wel met het traditionele souterrain 
waarin de dienstvertrekken. De eveneens traditionele plattegrond op een T-vorm, afgeleid van 
de bestaande, italianiserende villa’s is daarmee in tegenspraak, want dit type middelgrote 
italianiserende villa heeft eigenlijk nooit een souterrain. De villa van Gosschalk is een opvallend 
en invloedrijk voorbeeld van de nieuwe stijl, maar ook van Gosschalks opzet om een vila te 
ontwerpen die aansluit bij wat de doelgroep wil en nodig heeft aan vertrekken. De villa wordt 
ook in de Allgemeine Bauzeitung afgebeeld.   
 
Dat schilderachtigheid, gecombineerd met min of meer gemaskeerde symmetrie nog steeds een 
belangrijk ontwerpprincipe blijkt te zijn wordt duidelijk uit de ontwerpen van zowel Muysken 
voor Kasteel Wassenaar (1876-1878), een huis buiten de stad in de klassieke traditie van de 
stedelijke elite voor de schatrijke Van der Oudermeulen en de hoofd-directeurswoning bij het 
Rijksmuseum (1876-1881) van Cuypers, een hoge villa voor een lid van de stedelijke 
middenklasse. Het enorme kasteel Wassenaar, met groot souterrain met daarin de 
dienstvertrekken, heeft een schilderachtig uitwendig door de toepassing van torens, hoge 
kappen en hoogteverschillen, maar heeft een symmetrisch opgezette plattegrond rond een grote 
vestibule met bovenlicht. Een principe dat in het daaropvolgende komende decennium bij de 
grote villa’s vaker zal worden toegepast. Hoewel het vertrekkenschema voor het kasteel door 
zijn omvang en status van de bewoner natuurlijk uitgebreider is en kan zijn met een bibliotheek, 
een grote zaal en een biljartkamer boven de gebruikelijke salon, eetkamer, boudoir, vestibule en 
herenkamer, zijn het vooral de afmetingen van de vertrekken die de grandeur van het kasteel 
bepalen. De vestibule over de verdieping heen is groot en hoog, zo ook de andere vertrekken op 
de piano nobile. De directeurswoning bezit naast de gebruikelijke vertrekken, eetkamer, salon, 
woonkamer en slaapkamers, ook een bureau (= kantoor) en een kunstzaal. Beide laatste 
vertrekken gekoppeld aan de functie van hoofd-directeur van de rijksmusea. Alle vertrekken zijn 
gesitueerd om de centrale traphal met lichtkoepel.  

 
Vanaf 1870 is er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
Hollandse neorenaissancestijl, wordt in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtige, gevarieerde silhouet en dus een schilderachtige opstand, is het doel. Het verschil 
met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kan niet groter zijn. Vaak 
wordt aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. De kamers en 
suite vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst, worden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net als in de stadswoningen. In de grotere villa’s, 
met meer personeel, is een aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte 
dienstingang bij de keuken of de bijkeuken ligt.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, gewoonlijk op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden.  
De villabouw leverde een enorme en blijvende  economisch multiplier op. Naast de directe 
investeringen in de bouw, die op zichzelf al een breed economisch effect hadden - de bouw zette 
een breed scala aan aannemers en onderaannemers aan het werk -, hadden de bewoners van de 
nieuwe villa’s zelf ook weer allerlei producten en diensten nodig. Denk aan de dienstboden, 
maar ook scholen, vervoer, eten en drinken.   
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In 1888 wint Berlage met overmacht de jaarlijkse  ideeënprijsvraag van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. De opdracht is om een schilders-atelier met behuizing op het land te 
ontwerpen. Het programma van eisen biedt een concreet inzicht in wat er voor een dergelijke 
villa aan vertrekken geëist wordt; over de stijl geen woord. Berlages villa heeft de gebruikelijke 
vertrekken: salon met boudoir, een grote eetkamer, een grote vestibule met halfronde trap en 
goed afgescheiden een keuken met bijkeuken en een diensttrap. Opvallend is de toevoeging door 
Berlage van een bijkeuken  en een rookkamer; beide ontbreken in het programma van eisen. Los 
van de galerij met paviljoen, een frivool element, is de plattegrond doelmatig en gevarieerd, 
waardoor de vertrekken elk hun eigen vorm en karakter kunnen krijgen en in hoge mate vrij 
binnen de plattegrond zijn ondergebracht met de grote, centraal gelegen vestibule als 
scharnierpunt. Berlage laat hiermee een nieuwe plattegrondopzet en –benadering zien, die nauw 
aansluit bij contemporaine Engelse voorbeelden.  
 
Het uitwendige daarentegen is vooral een schilderachtige compilatie van stijlen en vormen 
waarmee Berlage in één gebouw alle soorten van stilistische elementen integreert die de 
negentiende-eeuwse schilderachtige, landelijke villa kenmerken. Een stilistische apotheose als 
het ware. 
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Hoofdstuk 4: Villa’s en de nieuwe landhuizen tussen 1890 en 1902 
 
In de loop van het laatste decennium van de negentiende eeuw vonden er twee belangrijke 
veranderingen plaats bij de villa. De eerste hadden te maken met de plattegrond, de tweede met 
de vorm en beide veranderingen waren direct terug te voeren op de invloed vanuit de Engelse 
moderne, door Arts and Crafts geïnspireerde landhuisbouw van architecten als Richard Norman 
Shaw, William Eden Nesfield, Philip Webb en die van de jongere architecten als C.F.A. Voysey, 
M.H. Baillie Scott en Edwin Lutyens. Dit betekende concreet dat de gevarieerde, asymmetrische 
plattegrond, een dominante Engelse verworvenheid sinds de neogotische villa’s en landhuizen 
uit het midden van de negentiende eeuw, en in Nederlandse villa’s beperkt te zien vanaf de jaren 
zestig, steeds vaker werd toegepast om eind negentiende eeuw in ieder geval een volwaardig 
alternatief te vormen voor de traditionele en conventionele drie-slag villaplattegrond bestaande 
uit een middengang geflankeerd door de woonvertrekken en bij voorkeur op een souterrain met 
de dienstvertrekken. Op hetzelfde moment werd vanaf ca. 1890 de centraal gelegen vestibule in 
de Nederlandse villa, waaromheen de vertrekken waren gecomponeerd, niet meer als een 
vestibule, dus een circulatieruimte, opgezet, maar omgevormd tot een Nederlandse variant van 
de Engelse woonhal.  Deze woonhal werd in zeldzame gevallen daadwerkelijk zo opgezet dat er 
een echt woonvertrek ontstond, maar was in de regel niet meer dan een combinatie van 
woongedeelte en circulatie, een hybride woonhal dus, of niet meer dan een nominale verwijzing 
naar een hal, voorzien van trap en wat stoelen bij een haard, waarbij de facto alleen de naam 
vestibule van modewege vervangen was  door de benaming hal(l).  In een hybride woonhal 
moest minimaal geval de trap weggewerkt zijn en de looplijnen, dus de circulatie, buiten het 
zitgedeelte liggen. Was dit in een grote villa nog te realiseren, in de kleinere villa’s ontbrak die 
ruimte ten ene male. Daarbij was de functie van de hall in het Engelse landhuis zo specifiek 
gerelateerd aan de Engelse gewoontes en zeden dat de hall als concept in Nederland nooit die rol 
hoefde spelen en men dus vrij was de hall naar believen te interpreteren. De naam hal bleef, met 
zijn connotatie van burgerlijke gezelligheid en de benaming vestibule verdween, als was het een 
reliek uit een elitair verleden geworden. De gemiddelde verkleining van de villa tegen het einde 
van de negentiende eeuw betekende natuurlijk ook dat het aantal woonvertrekken 
noodzakelijkerwijs daalde door ruimtegebrek en om voldoende omvang per vertrek te kunnen 
houden. Het bleek dat over het algemeen een serie van twee tot drie woonvertrekken de norm 
ging worden, waarbij in principe altijd een woon- of huiskamer en een eetkamer. Het eventuele 
derde woonvertrek kon een studeerkamer zijn, een herenkamer, een spreekkamer of een soms 
nog een salon. De hal werd kleiner en de dienstvertrekken bestonden alleen nog uit een keuken 
en een bijkeuken. Op de verdieping dan drie slaapkamers en een kleine badkamer en de zolder 
diende voor berging en eventueel dienstbodekamer en afgeschoten kinderkamers direct onder 
de pannen. 
 
In navolging van en beïnvloed door de succesvolle herwaardering van de nationale, landelijke 
bouwkunst, de vernacular revival, door de Arts and Crafts architecten vanaf 1870, met Richard 
Norman Shaw en Philip Webb als de meest vooraanstaande,495 werd in Nederland tegen het 
einde van de negentiende eeuw door architecten gezocht naar nieuwe wegen voor de 
vormgeving en de opzet van de vrijstaande woning. Jonge architecten wilden nu loskomen van 
de gebruikelijke, gepopulariseerde neohollandse renaissance, de chaletachtige en 
italianiserende modellen, die als sleets ervaren oplossingen werden gezien. Parallel aan de 
gemiddelde verkleining van de villa’s eind jaren negentig werd er gezocht naar een voorbeeld 
dat stilistisch aansloot bij het sterk beleefde Nederlandse nationalisme zoals het geval was bij de 
neohollandse renaissance, en dat tegelijkertijd kon voldoen aan de als noodzakelijk ervaren 
hang naar eerlijkheid, het volkseigene en functionele soberheid en zonder te vervallen in de als  
eveneens sleets ervaren gebruikelijke, opgeklopte schilderachtigheid van de villa’s in de natuur. 
De sleutel hiertoe was al eerder in de jaren zeventig door Shaw c.s. gevonden door terug te 
grijpen op voorbeelden uit de landelijke bouwkunst in de vorm van zowel het Old English als de  
Queen Anne; inclusief goede plattegronden. Andrew Saint in zijn biografie Richard Norman Shaw 
noemde dit laatste: the real revolution they fashioned was in the planning and the articulation of 
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free-standing buildings. (…) At the heart of that revolution lies the English rejection of formality in 
laying out and composing houses, often slightlingy glossed as picturesqueness.496 Dit werd herkend 
door Nederlandse architecten en rond 1897/1898 werden ook in Nederland in het Gooi de 
eerste villaatjes, nu landhuizen genoemd, ontworpen die teruggrepen op de in het Gooi 
aanwezige landelijke voorbeelden. Cruciaal voor deze ontwikkeling waren W.C. Bauer met zijn 
ontwerpen voor de coöperatie Walden en de landhuisjes van J.W. Hanrath in Hilversum. Hoewel 
Berlage al in 1893 een kleine en uiterst sobere villa te Bussum ontwierp voor de dichter Herman 
Gorter, die het zelf omschreef als eerder een boerderijtje dan een villaatje, was dit weliswaar een 
villaatje in een landelijke context met de verdieping volledig in de kap, maar geen landhuisje dat 
direct terugverwees  naar de omringende landelijke, Gooise gebouwen. Het villaatje tekende wel 
Berlages sensitiviteit voor verandering en, net als zijn villa voor Frederik van Eeden uit 1892, 
zijn drang naar verregaande vereenvoudiging en versobering; niet als zwaktebod, maar als 
fundamenteel ontwerpprincipe.     

4.1 Het Engelse voorbeeld na 1890  

De Engelse, neogotische, gevarieerde villaplattegrond was bekend en werd, weliswaar beperkt, 
ook al toegepast in de loop van de zestiger jaren van de negentiende eeuw. Kenmerkend hierbij 
was, naast de asymmetrische variatie in opzet, het vervangen van de gebruikelijke, langgerekte 
combinatie vestibule-gang door een centrale vestibule. Deze vestibule kon zo als ankerpunt 
fungeren voor de woon- en dienstvertrekken die er omheen geplooid werden. De Engelse hall als 
apart woonvertrek en fundamenteel onderdeel van die gevarieerde Engelse plattegrond werd 
echter niet overgenomen, de vestibule hield vrijwel altijd zijn gebruikelijke circulatiefunctie. 
Toch bleek er rond 1890 wel degelijk sprake te zijn van Engelse invloed op de vestibule. Parallel 
aan de toename van steeds meer gevarieerde plattegronden in de loop van de negentiger jaren, 
was het opvallend dat na 1890 in Nederlandse villa’s een semi-woonhal werd ontwikkeld die de 
combinatie vormde van de traditionele vestibule als circulatieruimte en de Engelse woonhall. Dit 
werd in de beste gevallen bereikt door het aparte zitgedeelte met een open haard of kachel 
buiten de looplijnen te houden en de trap, ofwel weg te werken in een nis, of zoveel mogelijk aan 
de zijkant te plaatsen en het zitgedeelte te verlichten via een groot venster. Dit werd de 
Nederlandse invulling van het Engelse woonhallconcept en bleek zeer populair. De reden 
waarom deze hybride opzet juist begin jaren negentig van de grond kwam, terwijl het concept 
van de Engelse woonhal in Nederland al in de jaren zeventig ruim bekend was, onder meer door 
de vertaling en publicatie in de Bouwkundige Bijdragen (jaargang 1878) van het hoofdstuk Het 
Engelsche Woonhuis uit Jacob von Falkes boek Cultur und Kunst: Studien uit 1878,497 had twee 
mogelijke oorzaken. Er was de opvallende aandacht voor de contemporaine Engelse 
landhuisbouw bij vooral de jonge architecten rond het in 1893 verzelfstandigde tijdschrift 
Architectura. Zij waren duidelijk op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen en vonden die in de 
Engelse landhuisbouw en in de principes die daaraan ten grondslag lagen. In de tweede plaats 
verbreedde doelgroep van villabewoners in de loop van de negentiger jaren steeds meer naar de 
middenklasse en deze middenklasse zocht, naast het aanhaken bij traditionele waarden binnen 
de villa, zoals de salon, ook naar nieuwe vormen en  nieuwe expressiemiddelen, ook in hun 
woningen. Dit werd de nieuwe hal(l) in zijn hybride vorm en de continentale variant van de 
typisch Engelse hall. Waar de Engelse hall vanuit de typisch Engelse normen en waarden werd 
vereist, schreef Von Falke: (…) omdat het zo Engelsch is, zoo aansluitende aan het leven, juist 
daarom past het slechts daar, waar het leven en de zeden met hetzelve overeenkomen,498 was dit in 
Nederland, en op het continent, duidelijk niet het geval.  
 
Voor de kleinere en kleine villa’s die na 1900 een toenemend deel van de bouwproductie aan 
villa’s ging uitmaken, werd vaak voor een puur nominale oplossing gekozen: een kleine 
circulatieruimte met een stoel, een haardje en een trap. De benaming vestibule verdween wel na 
1900 en werd standaard vervangen door hal(l). Bleef net als in Engeland het simpele feit bestaan 
dat alleen in de handen van competente architecten en met voldoende ruimte in de villa er een 
praktische woonfunctie binnen de hal kon ontstaan die ook nog functioneel was in combinatie 
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met een trap en dus circulatie. Van dergelijke goede oplossingen bood Het moderne Landhuis in 
Nederland uit 1916 voldoende voorbeelden. 

In een opvallende lezing uit november 1894 van de architect en vice-voorzitter van Architectura 
et Amicitia, Paul de Jongh, voor leden van Architectura et Amicitia te Amsterdam en daarna voor 
leden van het genootschap Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, werd dat nog eens 
expliciet aangegeven. De Jongh was één van de actiefste jonge leden en verantwoordelijk voor 
het tot stand komen van het blad Architectura met H.G. Jansen.499 De Jongh zong er niet alleen 
zeer uitvoerig de lof van de Engelse landhuisbouw, waarbij hij vooral inging op de 
ontwerpprincipes die eraan ten grondslag lagen, maar vergeleek en passant de rol van de 
vestibule in de Nederlandse villa’s negatief met die van de Engelse woonhall.500   

Constantijn Muysken, de architect van grote buitenhuizen, begon al vroeg in de jaren negentig 
steeds Engelser plattegrondoplossingen toe te passen in zijn ontwerpen en liet daarbij ook de 
Hollandse neorenaissance achter zich. Zo beschreef Muysken in het Bouwkundig Tijdschrift, 
jaargang 1891, expliciet de woonhal die hij in 1890 had ontworpen voor de villa op het landgoed 
Uytenbosch in Baarn voor de bankier J.L. Pierson van Bank Pierson & Co te Amsterdam (afb. 104, 
105).501 Deze grote villa met bijgebouwen te Baarn, gelegen langs de Oosterspoorweg, was 
weliswaar opgetrokken uit berg- en baksteen, maar had niets meer van de Hollandse 
neorenaissance waarmee Muysken bekend was geworden. Het mengde een schilderachtige, 
gevarieerde, licht italianiserende opzet door de pergola’s en torentje, met symmetrische delen 
aan de voor- en achtergevel, zoals vooral zichtbaar werd in de plattegrond. Een opzet, het spel 
van symmetrie, asymmetrie en gemaskeerde symmetrie, die in de periode rond 1900 ook bij de 
villa’s gebaseerd op het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme populair zou gaan worden. Het 
huis lag op een souterrain met daarin keuken en dienstvertrekken. In een aparte uitbouw lag de 
diensttrap met daarbij een etens- en goederenlift. Via een brede trap die voerde naar een 
overdekt bordes kwam men bij de voordeur. Vanuit dit bordes, dat fungeerde als een portiek, 
liep de bezoeker direct de grote vestibule binnen. Dit was ongewoon, maar wel heel bewust 
gekozen. De vestibule, centraal binnen de plattegrond gelegen, werd zo direct verlicht en dat hing 
samen met het feit dat de vestibule, ondanks de benaming, geen vestibule bleek te zijn, maar 
opgezet was als een hybride woonhal met de grote trap in een aparte zijruimte. Deze hall, 
Muysken gebruikte in de tekst de Engelse spelling, had de hoogte van de andere vertrekken op 
de bel-etage en kreeg zo de opzet van een echt woonvertrek. Muyskens beschrijving bij de 
afbeeldingen maakte ondubbelzinnig duidelijk dat dit ook de opzet was: Volgens de wensch van 
den eigenaar is de bel-etage als bewoonbare ruimte tot een geheel vereenigd, niet alleen door het 
zooveel mogelijk aanbrengen van dubbele deuren, maar ook door de hall of vestibule als 
bewoonbare ruimte in te richten. Daarvoor zijn hall met trappenhuis betimmerd met blank 
bewerkt eikenhout, en voorzien van een schouw met boezem, en houten plafond met doekramen en 
ornamentbeschildering. De betimmering was dus licht gehouden en een grote schouw lag tegen 
de scheidingswand tussen huiskamer en vestibule, waarin een aantal rookkanalen verwerkt 
waren. Het trapportaal was deels met glas-in-lood afgesloten. Om de vertrekken en dus ook de 
vestibule/hall in de winter bewoonbaar te houden was er, naast de open haarden, in alle 
vertrekken een centrale heetwater-luchtverwarming. Opvallende extra: het gietijzeren, 
overdekte ingangsportaal kon in de winter geheel met glas afgesloten worden en zo dienen als 
vestibule of serre. Tegelijkertijd werd zo de kou buiten de vestibule/hall gehouden. Een ander 
opvallend aspect aan Villa Uytenbosch was het ontbreken van een salon. Een duidelijke indicatie 
van veranderende opvattingen, zeker in een villa van deze omvang voor een bankdirecteur. Op 
de traditionele plek van de salon, achter de hall in lijn met de ingang, lag nu de grote, vierkante 
huiskamer, geflankeerd door heerenkamer en eetkamer met terras. Een billiardkamer lag aan de 
voorzijde.  
 
Opvallend Engels was ook Muyskens hiervoor al eerder vermelde  Onuitgevoerd ontwerp voor 
een landhuis uit 1894 en wel om twee redenen: de benaming landhuis en de toepassing van een 
hall. (afb. 106-108). Het landhuis had een uitgesproken Engelse karakter, in opzet en in aanblik, 
zonder direct een kopie van een Engels landhuis te zijn. De summiere toelichting bij de 
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publicatie van de ontwerptekening in het Bouwkundig Weekblad van 23 januari 1897, ruim drie 
jaar dus nadat Muysken het ontwerp had gemaakt, luidde: Tot toelichting der plannen behoort er 
uitdrukkelijk op gewezen te worden, dat bij het ontwerpen, wat betreft de rangschikking der 
lokalen, rekening is gehouden met het fraaie uitzicht van af het terrein naar het oosten, en tevens 
met de windstreken.502  Het trapportaal was hoog en open met zuilen rond de gaanderij van de 
verdieping en werd verlicht via de vensters in de toren. De hall (in een L-vorm)zelf was laag en 
uit de opzet ervan, met een nog prominente positie van de trap en de plaatsing van het 
zitgedeelte en de haard in de loop, bleek wel dat in de praktische plattegronduitvoering nog wel 
het nodige verbeterd kon worden. In de oplossing voor het dienstgedeelte bleek echter 
Muyskens planningstalent, want de dienstvertrekken, als bijkeuken, provisiekamers, WC waren 
voorbeeldig gegroepeerd rond de keuken en er was, zoals in de meeste grotere villa’s, een aparte 

 

Afb. 104: C. Muysken, Zuidgevel huis Uytenbosch (1890/1891) te Baarn 

 
             eetkamer  diensttrap          hall                          billiardkamer       

    heerenkamer 
                                                                              huiskamer 

Afb. 105: C. Muysken, plattegrond bel-etage huis Uytenbosch (1890/91) te Baarn.  

diensttrap. In het dienstgedeelte, naast de keuken, lag een aparte eetkeuken voor het personeel. 
Voor de knecht was er naast de keuken een aparte knechtskamer, de dienstbodes sliepen op de 
verdieping apart naast de diensttrap. Dus mannen en vrouwen gescheiden; ook bij de bedienden. 
De geclusterde dienstvertrekken lagen goed afgescheiden van de woonvertrekken, waarbij de 
dienkamer de sluis vormde tussen keuken en de aansluitend, prominent gelegen eetkamer met 
inglenook en haard. De vrij geordende plattegrond was zo op hoofdlijnen Engels van karakter 
door de scheiding van de functies op de begane grond en de hall als centraal punt. De 
woonvertrekken lagen alle aan de oostelijke zijde waar het mooiste uitzicht was, waarbij de 
salon gelegen tussen eetkamer en huiskamer schuin uitgebouwd was en, als traditioneel element, 
in lijn lag met de ingang. Op de verdieping had de hoofdslaapkamer een eigen badkamer, wc, 
zitkamer en kleedkamer en was daarmee als een echte bedroom suite opgezet (afb. 109). Verder 
twee logeerkamers gekoppeld aan een zitkamer met erker en ook een badkamer. Voor een 
landhuis in de vroege jaren negentig een luxe oplossing. Tot slot lag er op de insteekverdieping, 
bereikbaar via het bordes van de hoofdtrap, een billiardkamer. In alle opzichten een rijk 
uitgerust en ruim opgezet, groot, Engels geïnspireerd landhuis. Opvallend was ook de stijl, die, 
net als bij villa Uytenbosch, niet meer refereerde aan de Hollandse renaissance, maar aansloot 
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bij de Engelse neotudorachtige voorbeelden door de opzet en stijl: zie bijvoorbeeld de 
gekoppelde hoge vensters, het vakwerk aan de zolder, de hoge, slanke schoorstenen. Het 
toepassen van torens, torenachtige uitbouwtjes en het gretig toepassen van puntkappen, 
gesegmenteerde puntkappen en het sierend houtwerk aan de overstekken verwezen nog wel 
naar de oude schilderachtigheid van het Oudhollands, maar voegden zich nu naadloos in een 
nieuw pak van meer Engels-middeleeuwse snit. De soberheid van de gevelbehandeling stak wel 
af bij de nog steeds gebruikelijke wirwar van gevel- en kapversieringen van talrijke 
schilderachtige villa’s in de natuur. 
 
 

 Afb. 106: C. Muysken, bouwtekening voor een onuitgevoerd ontwerp voor een landhuis uit 1894 gepubliceerd 
in het Bouwkundig Weekblad, jaargang 1897 

  
Het was ook opvallend te zien hoe bij de villa’s die in het nieuwe villapark Duin en Daal gebouwd 
werden vanaf 1896 de naam vestibule als centrale ruimte niet meer voorkwam en dat alle villa’s 
nu een hal, of hall, hadden gekregen. Daarbij kregen steeds meer hallen een haard of schouw 
zoals bij de eerste villa in Duin en Daal ontworpen door J.W. Hanrath in 1896.503  Dit bleek dus al 
snel een populair en geliefd nieuw element binnen de plattegrond van de villa. De centrale 
hybride hal gekoppeld aan een gevarieerde plattegrond was daarmee een belangrijke en veel 
toegepaste vernieuwing.  
 
Lukte het Muysken niet om in zijn ontwerp uit 1894 te komen tot een goed opgezette hybride 
woonhal, Berlage liet zien hoe dit planningsprobleem opgelost kon worden in zijn ontwerp uit 
1892 van de typische, compacte middenklassevilla voor Frederik van Eeden te Bussum. Deze 
villa Dennenkamp was uiterst sober vormgegeven als een eenvoudig rechthoekig blok onder een 
zadeldak en was daarmee een vervolg op de herdefiniëring van Berlages vormentaal. Berlages 
stilistische wending vanaf 1890 naar een steeds soberder baksteenstijl was al iets eerder te zien 
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bij het eenvoudige bakstenen Volkshuis te Lochem uit 1891-1892. Hoewel de villa voor Van 
Eeden gepleisterd was, dit vanwege de gebruikte goedkope baksteen,504 vervolgde Berlage in de 
ornamentloze villa voor Frederik van Eeden te Bussum (afb. 111) zijn weg naar eenvoud in vorm 
en lijn. De villa sloot stilistisch en wat vorm betreft eigenlijk nauwelijks aan bij de bestaande 
Nederlandse villa’s in de natuur, al deed het pleisterwerk denken aan de neoclassicistische 
villa’s. De expressieve in het zicht gelaten rode bakstenen ontlastingsbogen en –strekken boven 
vensters en deuren boden als detaillering weer tegenwicht tegen het witte pleisterwerk.  Het 
gestileerde houtwerk aan de zolder refereerde aan de Engelse landhuizen in het Old English 
idioom en de afgeplatte kap van de linkerrisaliet aan de voorzijde kon met enige goede wil 
gezien worden als een referentie aan landelijke woningen. De kantelen tussen de beide 
vooruitspringende bouwdelen lijken wat Spielerei van Berlage en Van Eeden, maar kwam ook 
wel voor bij Engelse landhuizen en cottages uit de jaren zeventig en tachtig. Bock gaf in Anfänge 
einer neuen Architektur aan dat Frederik van Eeden op zijn reis begin jaren negentig naar 
Engeland, een land dat hij later nog regelmatig zou bezoeken in het kader van zijn 
maatschappelijke experimenten, zeer onder de indruk was geraakt van de Engelse landhuizen 
en hun comfort.505 Van Eeden voorzag Berlage van informatie daarover.506 Het concreetste werd 
dit zichtbaar door de toepassing van een hal met een effectief uitgewerkt zitgedeelte bij een 
haard en een weggewerkte trap in een nis. Dit was de enige keer dat Berlage een dergelijke hal 
ontwierp en de eerste hybride woonhal in een kleinere villa. Het was een model dat nagevolgd 
kon worden. De rest van de plattegrond was betrekkelijk conventioneel en noodzakelijkerwijs 
compact van opzet, met op de begane grond de salon, een aparte eetkamer, beide met een 
houten serre, en een studeerkamer aan de achterzijde voor Van Eeden. Naast de hybride 
woonhal was het ontbreken van kamers en suite opvallend, want ongebruikelijk bij de kleinere 
villa’s.  De woonvertrekken van de villa openden alle direct op de tuin, een gebruikelijke 
      ingang en looplijn  

       107                  108  haard 

 
Afb. 107: C. Muysken: uitsnede plattegrond met dienstgedeelte landhuis: q-keuken, r-bijkeuken, p-
knechtskamer, n/o-provisie, m-eetkeuken, l-dienkamer, k-serre en ernaast rechts de eetkamer 
 
Afb. 108:  uitsnede met de hall met schouw, b-ingangsportaal met binnentrap, c-Hall, f-spreekkamer,  s/t-
lavabo en WC  

 

 

Afb. 109: C. Muysken: verdieping met de bedroom suite met f-wc, d-badkamer, a-slaapkamer, a-(rechts) 
kleedkamer, c-kleine zitkamer, d-balkon 
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oplossing in de contemporaine Engelse landhuis- en  cottagepraktijk, maar ook in Nederland niet 
ongebruikelijk bij villa’s in de natuur. De relatie met de tuin werd versterkt en de natuur als het 
ware naar binnen gehaald; de serres en openslaande tuindeuren hielpen daar ook aan mee. 
 
Binnen de plattegrond kreeg elke activiteit, wonen, eten, werken/studeren, ontvangen, zoals 
gebruikelijk een eigen vertrek. De keuken en de bijkeuken, met aparte wc, werden mooi 
afgescheiden van de woonvertrekken, maar de eetkamer lag dan weer onlogisch aan de andere 
zijde van de villa. Zo moest het eten door de woonhal naar de eetkamer gebracht worden, een 
onhandige opzet die ook bij villa Dennenkamp nog eens liet zien dat het onmogelijk was een 
logische relatie keuken-eetkamer te realiseren op het moment dat keuken en eetkamer niet 
direct met elkaar verbonden waren. Berlage en Van Eeden hadden natuurlijk de studeerkamer 
kunnen omwisselen met de eetkamer, dan was er een logische relatie keuken-eetkamer 
ontstaan, maar was Van Eedens studeerkamer gekoppeld aan de salon en was hij zijn privacy 
deels kwijt. De opzet van de plattegrond als een eenvoudige rechthoek had als voordeel dat de 
bouw compact en dus goedkoop kon zijn. Dit gold ook voor de verdieping die niet in de kap was 
weggewerkt, maar volledig uitgewerkt was. Hier ontstond veel extra ruimte tegen beperkte 
extra kosten. Deze sobere witgepleisterde, rechthoekige villa, aan de rand van de heidevelden 
tussen de dennenbomen van Bussum was in geen enkel opzicht schilderachtig en dat in een 
omgeving waar vooral ‘schilderachtige’ villa’s in neostijlen en ruim voorzien van details 
gebouwd werden.  
 
Centraal op de begane grond van de villa lag de hal. Dit was opvallend. Niet zozeer de positie, dit 
was ook de gebruikelijke plaats van de vestibule, maar de benaming. De benaming hal of hall 
werd namelijk nog nauwelijks gebruikt. Alleen bij plattegronden van Engelse woningen die in 
Nederlandse uitgaven afgebeeld werden, kwam een hal of hall voor. Een vroege uitzondering 
hierop was de centraal gelegen hal, op de bouwtekening in het Duits Halle genoemd, die Eduard 
Cuypers, een architect die zeer goed op de hoogte was van de moderne ontwikkelingen, al in 
1888 had ontworpen voor de grote stadswoning van de weduwe Texeira de Mattos aan 
Sarphatistraat 5 in Amsterdam.507 Deze Halle lag in het midden van de plattegrond, werd via een 
lichtkoepel verlicht en had dus geen venster, ook geen haard en alle vertrekken op de begane 
grond kwamen er op uit. Hoewel voorzien van zitmeubelen kwalificeerde hij daarmee niet als 
een echte Engelse woonhal als vertrek, maar was de eerste hybride tussenvorm tussen de 
bestaande vestibule en de echte woonhall. Verder liet de plattegrond zien dat deze stadsvilla 
geheel naar de eigenzinnige wens van de opdrachtgeefster ontworpen was, want en suite met de 
salon aan de voorzijde, lag een slaapkamer, waarnaast een badkamer. In het ontwerp voor de 
herbouw van kasteel De Haar (1892-1895) werd door Pierre Cuypers wel een echte Engelse 
woonhal, dus als een apart woonvertrek, met hoge schouw gecreëerd door eenvoudigweg de 
binnenplaats van het oude kasteel met een hoge gietijzer-glas constructie te overkappen (afb. 
110).508  
 

  
Afb. 110: P.J.H. Cuypers, Kasteel De Haar (1892), hall, opname 2012509 
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In een artikel getiteld Het ontwerpen van een huis uit De Opmerker van 25 juni 1904 werd 
beschreven hoe een villa er uit moest zien, met voortdurend verwijzingen naar de Engelse 
woningen. Zo ook ten aanzien van de hall;510 Het is tegenwoordig gebruikelijk, de vertrekken om 
een „hall" te rangschikken. De „hall" is, de naam duidt het reeds aan, van Engelschen oorsprong. 
(…)  In de laatste kwart eeuw is de „hall" weer in Engeland toegepast, toegankelijk uit een vestibule 
en met een trap en een galerij er in. Zij houdt dus het midden tusschen een woonvertrek en een 
doorgang. Men vleit zich daar op stoelen neer om te kunnen praten. In zulk een „hall " is het, in 
gezelschap van dames geoorloofd om te rooken, wat anders in Engeland als zeer onwelvoeglijk 
wordt beschouwd. Wie van de jacht of van een spel in de open lucht komt, mag in de „hall " plaats 
nemen, zonder zich verkleed te hebben. Dus hangt de „hall " tegenwoordig nauw met de Engelsche 
etikette samen. In Nederland heerschen andere begrippen, hetgeen verklaart waarom men hier met 
een „hall " eigenlijk verlegen zit. Toch wordt zij algemeen verlangd.511 En dit gaf concreet de 
situatie in de Nederlandse landhuizen en villa’s ten aanzien van de hal weer: eerder een 
modeverschijnsel dan een noodzaak. In Engeland was de woonhal met haard als apart vertrek in 
Engeland vanaf 1870 een wezenlijk onderdeel van de plattegrond van villa’s en landhuizen 
geworden.512 

 

 

Afb. 111: H.P. Berlage, villa Dennenkamp voor Frederik van Eeden te Bussum, plattegronden begane grond en 
verdieping, foto tuinzijde met serres (1892) en foto uit ca.1910 (onder rechts) 

Berlage paste bij de villa Dennenkamp dus niet meer de benaming vestibule toe, maar de 
nieuwe, uit Engeland afkomstige, benaming hal. In deze hal bevond zich in de hoek aan de 
voorzijde een schouw met haard. De hal was zeer zorgvuldig vormgegeven. Bij de villa voor Van 
Eeden had Berlage de smalle bordestrap wegwerkt in de nis naast de keuken; een elegante 
oplossing die de kleine hal de nodige extra ruimte gaf en tegelijkertijd een afscheiding schiep 
voor de keuken. De ingang van de villa was door Berlage niet in het midden van de portiek 
geplaatst, zoals te  verwachten was, maar aan de rechterzijkant ervan. Door deze voordeur 
kwam de bezoeker via de kleine entree met een haakse bocht in de hal. Deze oplossing bood drie 
voordelen: de bezoeker had een verrassende binnenkomst, de tocht werd buitengehouden en de 
haardplaats in de hal lag nu zodanig uit de loop dat men er daadwerkelijk redelijk ongestoord 
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kon zitten. Door een gekoppeld venster te plaatsen in de wand van de portiek op de plek waar 
anders de voordeur zou hebben gezeten, werd het zitgedeelte bij de haard direct verlicht. Dit 
kwam natuurlijk de leefbaarheid en het comfort ten goede. Op de verdieping lagen drie 
slaapkamers, een logeerkamer, een grote kinderkamer en een aparte, grote badkamer die alleen 
bereikbaar was via de gang. De villa, die snel en zo goedkoop mogelijk gebouwd moest worden, 
ze kostte uiteindelijk niet meer dan fl. 10.000 en werd in vijf maanden gebouwd.513  
 
Deze villa voor Van Eeden verwees in zijn uitvoering bijna letterlijk naar Berlages lezing 
Bouwkunst en Impressionisme uit 1893 en gepubliceerd in een drietal afleveringen in 
Architectura van juni 1894. Weliswaar ging het Berlage in de lezing in eerste lijn om de plaats 
van de architectuur binnen de stedenbouw en de rol van de architect daarin, maar de 
architectuur binnen die stedenbouwkundige setting moest vooral goedkoop, want democratisch, 
en in zijn eenvoud krachtig zijn. Zonder allerlei detaillering die extra geld kostte en afleidde van 
de vorm, die juist zou moeten zijn een karakteristiek silhouet in harmonie met een eenvoudigen 
onderbouw, een eenvoudig mooie omlijning in de lucht uitgesneden.514 Het was ook in deze lezing 
dat Berlage voor eens en voor altijd afscheid nam van alle vormen van schilderachtigheid en van 
de gevarieerde neostijlen, onnodig  moderne oud Hollandse (?) details  die de architectuur, ook de 
zijne, in de voorgaande decennia hadden gedomineerd, en dat nog tot in de twintigste eeuw 
zouden blijven doen. Nu meene men niet, dat ik onder sterk sprekend silhouet versta, een confusie 
van allerlei torenvormige uitsteeksels, topgevels, dakvensters, balustrades e.t.q. (…) Ik herhaal, van 
dat alles genoeg te hebben, en dus een eenvoudiger, veel naiver voorstelling van dat silhouet te 
hebben en het detail te beperken tot uiterste soberheid. 515 Het was ook deze soberheid die door 
Frederik van Eeden, de opdrachtgever, gevraagd werd, aangezien de bouwkosten, zoals hiervoor 
al gememoreerd, beperkt moesten blijven. Ook aan dit kostenaspect refereerde Berlage in 
Impressionisme en Bouwkunst expliciet als onderdeel van het moderne leven, waar de architect 
zich in moest schikken. De overheid had geen geld meer, maar moest wel bouwen voor de 
gemeenschap en dit moest dus zo goedkoop mogelijk, zonder aan bouwkunstige en 
bouwkundige kwaliteit in te leveren. Berlage zag dit als een mogelijkheid voor de architect om 
zich juist te onderscheiden door te komen tot eene eenvoudiger opvatting, en eindelijk eens te 
worden verlost, van dat gescharrel met vroegere vormen, die toch niet meer kunnen worden 
toegepast. (…) hoe minder geld voor luxe beschikbaar, hoe meer kans tot een karakteristieke 
oplossing, want bij mij staat vast dat de moderne architecten eerst àlle rompslomp van 
aangeleerde vormen zullen moeten wegwerpen, om weer tot iets oorspronkelijks te geraken. 516 
Berlages ontwerp voor het huis voor Van Eeden vormde daarbij één van de stappen op de weg 
naar een nieuwe bouwkunst.  
 
4.2 De rol van Architectura 
 
Er ontwikkelde zich al vroeg in de jaren negentig van de negentiende eeuw een nieuwe trend bij 
een aantal jonge en bij een aantal gevestigde architecten. Toegespitst op de villabouw en de 
bouw van vrijstaande woningen, was er sprake van een expliciete referentie aan de op dat 
moment moderne Engelse landhuis- en cottagebouw én aan de daarmee samenhangende Arts 
and Crafts beweging. De uitvoerige aandacht voor de Engelse landhuisbouw maakte duidelijk 
dat de directe Engelse invloed en kennis van de contemporaine Engelse landhuisbouw in 
Nederland al ver voor 1900 ruimschoots aanwezig was. En Carel Vosmaers succesvolle bewerkte 
vertaling van Every-Day-Art, short essays on the arts not fine door ontwerper/schrijver Lewis 
Foreman Day uit 1884 en de uitgebreide herdruk uit 1886 maakte duidelijk dat er al vroeg  in 
Nederland belangstelling bestond voor de Engelse Arts and Crafts ontwikkelingen.  
 
Deze nieuwe trend werd vooral zichtbaar in Architectura, Orgaan van het Genootschap 
Architectura et Amicitia dat juist in 1893 zijn eerste zelfstandige nummer publiceerde onder het 
credo: Wij zullen trachten "Architectura" het orgaan te doen zijn van de jongere generatie, van hen 
die de toekomst ingaan met hooge idealen, met frissche, zoekende werkkracht. Hun kamp tegen 
coteriegeest, sleur en zelfgenoegzaam neerzitten bij gemakkelijk gewonnen lauweren, zal de onze 
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zijn.517 De doelgroep van Architectura werd dus de jonge generatie architecten.518 Het blad was 
tot die tijd onderdeel van De Opmerker, maar besloot met ingang van 1 januari 1893 als 
zelfstandig orgaan verder te gaan.519 Geert Palmaerts liet zien in zijn artikel Bouwkundige 
Bijdragen en het Bouwkundig Weekblad: Nederlandse architectuurperiodieken in de negentiende 
eeuw dat het hier ging om een initiatief van juist de jongere Amsterdamse architecten en ook dat 
deze ontwikkeling paste binnen de ontwikkelingen op Europees niveau van nieuwe 
bouwkundige weekbladen die als weekuitgave sneller konden reageren op de ontwikkelingen, 
waardoor discussies gemakkelijker gevoerd gingen worden.520 Architectura bestond uit twee 
delen: een deel met de ‘bouwkunstige’ onderwerpen en daarachter een deel voor 
bouwtechnische zaken; daarnaast was er de uitgave van De Architect onder redactie van W. 
Kromhout met vooral grote afbeeldingen.521 De redactie van Architectura gaf al vroeg veel 
aandacht aan Engelse landhuisbouw via recensies van nummers van The Studio en vertaalde 
artikelen. Het blad bood ook ruimte aan meer architectuur-theoretische artikelen, iets wat over 
het geheel genomen beperkt voorkwam in Nederlandse architectuurbladen en -uitgaven. De 
integrale weergave van Berlages lezing Bouwkunst en Impressionisme  in een drietal nummers in 
de tweede jaargang was daarvan een goed voorbeeld. Eveneens opvallend in Architectura was de 
aandacht voor het werk van Viollet-le-Duc, wat ongetwijfeld samenhing met de invloed van 
nogal wat leerlingen van P.J.H Cuypers op zowel de vereniging Architectura et Amicitia als op 
Architectura.522 Zo schreef  J.G. van Niftrik, de stadsarchitect van Amsterdam, een artikel in het 
allereerste nummer met als titel Constructies naar Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc kwam in de 
jaargangen 1896 en 1897 opnieuw aan bod met een vertaling van delen van de Entretiens, 
oorspronkelijk verschenen in 1872, in een reeks getiteld: Onderhoudingen over de bouwkunst. 
 
 In 1898 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van John Ruskins The seven Lamps of 
Architecture, op basis van de zesde druk, uitgegeven te New York, dat in de recensie vooral werd 
geprezen voor zijn ethischen aard; juist ethiek beschouwde de recensent als Ruskins kracht, 
want op practisch terrein (…) heeft hij het soms royaal mis.523 The seven lamps of Architecture 
verscheen voor het eerst in 1849.   
 
4.2.1 Prijsvraag  voor een Ontwerp voor een schilders-atelier met woning 
 
In Architectura van 23 september 1893 werd een prijsvraag aangekondigd voor een Ontwerp 
voor een schilders-atelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg.524 Het programma van 
eisen luidde: een ruime vestibule, een atelier van ongeveer 75 m2, een kleedkamer model, 
ontvangstkamer, woonkamer, twee slaapkamers, logeerkamer, keuken, dienstbodevertrek, trap, 
gemakken, bergplaatsen enz.  In dit programma van eisen werd de ontvangstkamer dus nog 
steeds beschouwd als een noodzakelijk vertrek, ook voor een schilder. De woonkamer fungeerde 
dan tevens als eetkamer. De inzending van de jonge architect Jan Stuyt werd in 1894 bekroond 
en afgebeeld in De Architect (afb. 112a, b, 113).525 In Stuyts ontwerp zaten allerlei elementen die 
verwezen naar Richard Norman Shaws vernacular/Old English, inclusief een woonhal tot aan de 
kap met open haard en de hoge, uitkragende schoorstenen. Daaraan gekoppeld wat Saksisch 
aandoend vakwerk en Hollandse gewolfseinde daken. Stuyts opzet om het Engelse Old English 
met landelijk Saksisch aandoende dakvormen, vakwerk, de woonhal, Arts and Crafts elementen 
en de ambachtelijke benadering te koppelen, bleek, gezien zijn resultaat, succesvol. Het geheel 
leverde een gemengd Nederlands-Engels uitwendige, maar wel een in alle opzichten door 
landelijke architectuur geïnspireerd resultaat. En dat was duidelijk een nieuwe richting in 
Nederland, zowel voor wat de plattegrondopzet met de woonhal, als wat de stijl betrof. De 
typisch Engelse woonhal met grote schouw en inglenook-achtige oplossingen en veel in zicht 
gelaten houtwerk, werd conform de opdracht door Stuyt op de tekening omschreven als 
Vestibule en niet als hall, maar was dit natuurlijk wel en het gaf aan dat de jonge 
prijsvraagdeelnemer verder ging en vernieuwender was dan de prijsvraag vroeg.   
 
Stuyts plattegrond was een voorbeeld van een stijf opgezet complex van vertrekken die strak 
achter en naast elkaar in drie rijen lagen: atelier-vestibule-woonkamer/keuken. Het huis bezat 
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weliswaar een centraal gelegen vestibule in de vorm van een hoge hal en in het midden van de 
voorgevel een toegangsportaal naast de schilderachtige traptoren, maar Stuyt maakte 
nauwelijks gebruik van de mogelijkheden om de vertrekken uit het blok te laten steken en zo 
een veel gevarieerdere en speelsere plattegrond te creëren met de grote centrale vestibule als 
ankerpunt. De vestibule had een steektrap naar de gaanderij op de verdieping. Hoewel deze 
goed werd weggewerkt tegen de wand, bleek het nog lastig voor Stuyt om de praktische 
consequenties van een hal met zitgedeelte te combineren met de rol van de hal als circulatie- en 
verbindingsruimte; de in Nederland gebruikelijke situatie. Zo werd de haard geflankeerd door 
niet minder dan vijf deuren; dit was niet bevorderlijk voor een rustige zit. Achter de hal lag een 
slaapkamer, wat weliswaar niet veel voorkwam, maar ook niet ongebruikelijk was. Rechtsvoor 
lag de woonkamer met een grote erker op het zuiden. Daarachter de keuken met een luikje naar 
de woonkamer met grote haard, waarnaast vaste bankjes. De woonkamer fungeerde dus ook als 
eetkamer. Links lag het atelier op het noorden met aan de voorzijde de ontvangstkamer, die 
onder meer voor klanten bestemd zou zijn. Stuyts verdieping werd niet afgebeeld.  
 
K.P.C. de Bazel zond eveneens een ontwerp in (afb. 114, 115); hij kreeg een eervolle vermelding, 
net als W.C. Bauer. Stuyt en De Bazel kenden elkaar goed, want werkten beiden op het bureau 
van P.J.H. Cuypers in Amsterdam.526 De Bazels ontwerp liet, naast de verschillen met Stuyt, al 
evenzeer zien dat het was geïnspireerd door Engelse voorbeelden van Arts and Crafts  
 

 a                b 
Afb. 112a, b: Jan Stuyt, Bekroond ontwerp voor een schildersatelier in de prijsvraag van Architectura et 
Amicitia 1893: ‘Ontwerp voor een schilders-atelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg’ a: 
vooraanzicht, b: hal 

 
architecten. Dit was niet zo vreemd, want De Bazel reisde nog in 1893 samen met J.L.M. 
Lauweriks gedurende zes weken door Engeland en kende zo de nieuwste Engelse landhuisbouw 
uit de eerste hand.527 Zijn stijl voor het atelier was een mengeling van Elizabethaans, gotisch en 
Queen Anne met een art nouveauachtig tableau boven de romaans aandoende ingang.  
 
De Bazels opzet oogde wat avontuurlijker doordat hij werkte met een reeks van aanbouwsels die 
al dan niet schuin geplaatst werden, maar de plattegrond bleek door zijn driedeling van 
middengang met aan weerszijden vertrekken nogal conventioneel. Net als bij Stuyt had ook zijn 
woning geen aparte entree en kwam de bezoeker binnen via de vestibule, die net als bij Stuyt bij 
De Bazel ook een woonfunctie heeft gekregen door het zitje bij de haard aan de voorzijde. 
Planningsprobleem was hier de looplijn tussen ingang en ontvangstkamer, die direct langs het 
zitgedeelte liep. Kenmerkend voor De Bazels ontwerp waren de lange gangen die ten koste 
gingen van de ruimtelijkheid, een ruimtelijkheid die juist bij Stuyt door de hoge hal met open 
gaanderij zo fraai was ingevuld. Toch was De Bazels plattegrond op hoofdlijnen speelser en 
gevarieerder, artistieker, dan die van Stuyt, wat ook in het uitwendige tot uitdrukking kwam. Het 
uitwendige van De Bazel had ontegenzeglijk Engelse elementen in opzet, venstervormen en  



169 
 

venstervariatie, naast meer typische Queen Anne elementen, zoals het gebruik van baksteen in 
de opbouw, de lage kapvormen en de hoge, vrijstaande tudorschoorstenen.528 De reeksen 
gekoppelde langwerpige, smalle vensters gingen direct terug op Elizabethaanse voorbeelden, 
terwijl het houtwerk aan overstekken en balkons weer deed denken aan de houten 
schilderachtige chalets. Dus hier een meer hybride, zo niet een eclectische opzet.  
 
Ook bij De Bazel was de woonkamer, met grote rechthoekige erker, door middel van een luikje 
bij het buffet verbonden met de keuken. Hoewel er niet echt sprake was van een grote hal, had 
De Bazel wel gekozen voor een vestibule met zitgedeelte bij een haard. Spectaculair was De 
Bazels atelier; het liep tot aan de kap en had bij de verdieping een smalle galerij over de lengte, 
die uitmondde in een gietijzeren wenteltrap naar de begane grond. Op de verdieping twee 
slaapkamers en een badkamertje met bad. Een badkamer werd opvallend genoeg niet gevraagd 
in het programma van eisen. 
 
Deze prijsvraagontwerpen toonden ondubbelzinnig aan dat de moderne Engelse invloed, dus 
van de jonge generatie Engelse landhuisarchitecten, al begin jaren negentig heel concreet was 
terug te vinden in de stijl en in het nieuwe concept van een hybride woonhal. Tegelijkertijd 
ontstond er in Engeland vanaf 1875 steeds meer aandacht voor licht en zon, waardoor 
woonvertrekken steeds lichter moesten worden en een relatie moesten krijgen met de 
omringende tuin. De Queen Anne villa’s waren daar goede voorbeelden van.529 Praktische 
plattegronden met nadruk op comfort, dus licht en lucht en uitzicht pragmatisch gekoppeld aan 
een uitgebalanceerde plattegrond met als centraal punt de hall. 

c  
Afb. 113: Jan Stuyt, Bekroond ontwerp voor een schildersatelier in de prijsvraag van Architectura et Amicitia 
1893  ‘Ontwerp voor een schilders-atelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg’, plattegrond 

 

 Afb. 114: K.P.C. de Bazel, ontwerp voor een schildersatelier in de prijsvraag van Architectura et Amicitia 
1893  ‘Ontwerp voor een schilders-atelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg’, plattegrond 
begane grond (links) en verdieping (rechts) 
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Afb. 115: K.P.C. de Bazel, ontwerp voor een schildersatelier in de prijsvraag van Architectura et Amicitia 1893  
‘Ontwerp voor een schilders-atelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg’,  vooraanzicht 

J.W. Hanraths eerste landhuisje uit 1893, niet toevallig ‘De Eersteling’ genaamd, liet, net als 
Stuyts atelier, een reeks van stilistische ontleningen zien uit het Old English, inclusief een 
gekoppeld zadeldak met vakwerk (afb. 116).530 Hoewel Hanrath tussen 1887 en 1891 in Berlijn 
had gestudeerd en gewerkt,531 was dit landhuisje toch duidelijk geïnspireerd door Engelse 
voorbeelden door het gekoppelde zadeldak en het vakwerk. Dit type vakwerk was  kenmerkend 
voor de Engelse vernacular en was ook te zien bij villa Dalhoeve van J.A.G. van der Steur, net als 
het gekoppelde zadeldak (afb. 117, 118).  
 

 

Afb. 116: J.W. Hanrath, landhuisje De Eersteling, Hilversum voor de dames M.E. Scheltema (1893), de 
uitwendige opzet met een bakstenen begane grond en een verdieping met vakwerk volgt het typische Old 
English model van Richard Norman Shaw (foto ca. 1900) 

         117     118 

Afb. 117: J.A.G. van der Steur: Villa Dalhoeve in het villapark Duin en Daal, Bloemendaal (1900) 

Afb. 118: J.A.G. van der Steur, stalgebouw bij villa Karmel in villapark Duin en Daal, Bloemendaal  (1902) 

 
 

Afb. 119: J.A.G. van der Steur, hybride hal van een landhuis te Bloemendaal (ca. 1900) 

 



171 
 

4.2.2 Architectura 1895: Een ideaal landhuis/an ideal suburban house  
 
Al direct in de eerste jaargang van Architectura werd het blad The Studio lovend gerecenseerd, 
als een geavanceerd tijdschrift, uitstekend geredigeerd, vol prettige afwisseling, een tijdschrift, 
waarvan men met verlangen elke volgende aflevering tegemoet ziet, omdat telkenmale iets goeds 
wordt gebracht (…); met specifieke aandacht voor C.F.A. Voysey, omschreven als architect-
decorateur.532 De plaatsing in vertaling en bewerking van een artikel van de 29-jarige architect 
M.H. Baillie Scott getiteld An ideal suburban house uit The Studio, januari 1895, maakte duidelijk 
waar de redactie inspiratie zag voor het ontwerpen van villa’s en landhuizen (afb. 120, 121).533 
Het artikel van Baillie Scott verscheen in een vertaling onder de titel Een ideaal landhuis in twee 
afleveringen in de maand juni van 1895; gevolgd door opnieuw een vertaald artikel van Baillie 
Scott uit The Studio in drie afleveringen in de maand augustus van hetzelfde jaar over De 
decoratie van het landhuis.534 In dit laatste artikel gaf  de vertaler aan waarom gekozen was voor 
de benaming landhuis als vertaling voor het Engelse suburban house. Met de benaming van 
landhuis werd door den schrijver bedoeld, het gezellig verblijf van hen die zich uit eene drukke 
omgeving willen terug trekken en dat meer bepaald is gelegen in een voorstad of in de 
onmiddellijke nabijheid van een groote stad.535 Hiermee werd het bestaande Nederlandse begrip 
landhuis voorzien van een nieuwe betekenis, die veel breder was dan het oorspronkelijke begrip 
dat alleen doelde op de grote landhuizen voor de elite. Hier werd, mogelijk zelfs voor de eerste 
keer, het begrip landhuis semantisch verbreed tot een woning met landelijke kenmerken voor de 
middenklasse. 
 
Het gepresenteerde ideale landhuis was voor wat betreft opzet, uitvoering en kosten bij uitstek 
geschikt voor de nieuwe middenklasse die wel geld had, maar niet extreem veel, en die zich dus 
wel een vrijstaande woning kon veroorloven, maar niet tegen elke prijs. Plaatsing van dit artikel 
van deze jonge Arts and Crafts architect met dit specifieke type woning voor een snel groeiende 
nieuwe doelgroep van opdrachtgevers, maakte duidelijk dat er vanuit de redactie van 
Architectura niet alleen goed gekeken werd naar de ontwikkelingen in Engeland, maar dat men 
ook snapte wat er in Nederland aan de hand was en de Engelse expertise wilde gebruiken voor 
de landhuis- en villabouw in Nederland. Hier werd een alternatief geboden voor de bestaande 
praktijk in vorm en in beeld. Natuurlijk had dit ook direct te maken met de groeiende 
belangstelling voor het wonen buiten de stad of in een buitenwijk aan de rand van een stad, 
maar rond 1894 was dit in Nederland nog het terrein van vooral de meer welgestelden. De 
voorhoede van de Nederlandse architecten toonde ontegenzeglijk aan dat ze heel goed het 
belang begreep van die Engelse ontwikkelingen binnen de landhuis- en villabouw met de 
consequenties voor de Nederlandse situatie. Met andere woorden, de Nederlandse architecten 
stonden in 1894/95 klaar om als architecten te kunnen profiteren van de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen die rond die tijd daadwerkelijk een aanvang namen en die in 
het decennium dat erop volgde tot volle ontplooiing zouden komen in de vorm van de exploitatie 
van tientallen villaparken en –parkjes op de zandgronden van Nederland, benevens honderden 
losse villa’s. Dit alles parallel aan de ongekende economische bloei die vanaf 1895-1915 in 
Nederland plaatsvond.  
 
De introducties op de vertaalde artikelen van Baillie Scott wierpen een interessant licht op de 
perceptie van zijn ideeën, maar ook die van de Engelse landhuisbouw in het algemeen in 
Nederland. De inleiding tot Een ideaal landhuis, luidde als volgt: In The Studio geeft de architect 
Baillie Scott eene beschrijving van een landhuis, een eenvoudig buitenverblijf, dat hij als zijn ideaal 
beschouwt. In de meeste verblijven van het hierbedoelde soort hinderde hem  het ongezellige en 
ongerieflijke der inrichting zoodanig, dat hij er toe kwam een ontwerp te maken, waarin aan die 
bezwaren te gemoet gekomen is.536 Het was geen modelontwerp geschikt voor alle situaties en 
behoeftes, want dit hing af van de plaatselijke omstandigheden en persoonlijke eigenschappen; het 
kon echter wel fungeren als een grondvorm, en type bijna, dat met kleine wijzigingen in zeer vele 
gevallen bruikbaar is en waarin vele der steeds voorkomende ongemakken zijn vermeden, door de 
distributie meer aan de eischen van geriefelijkheid en gezelligheid te doen beantwoorden en 
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daarbij den meest mogelijken eenvoud te betrachten.537  Een pragmatische benadering en de 
nadruk op comfort waren de twee belangrijkste generieke kwaliteiten uit de Engelse 
landhuisarchitectuur waar de Nederlandse architecten een voorbeeld aan konden nemen. Ook in 
Jacob von Falkes Het Engelsche woonhuis uit 1878, waren dit juist de kwaliteiten van het Engelse 
landhuis die door hem benadrukt werden.538 In Een ideaal landhuis onderstreepte Baillie Scott 
dat de eisen van gerieflijkheid, gezelligheid en grote eenvoud essentieel waren. Baillie Scott eiste 
die eenvoud; hierin [d.i. eenvoud] ligt dus het zwaartepunt van het ontwerp en de onzinnige 
lieflijkheid van de zoogenaamde Queen Anne villaatjes is er evenzeer in vermeden  als de domme 
lelijkheid van den baksteenbouwdoozenstijl, zooals die gewoonlijk wordt toegepast.539 In Baillie 
Scotts eigen woorden: The key-notes of the design may be said to be simplicity and homely 
comfort, and the doll’s-house-like prettiness of the so-called Queen Anne bijou residence has been 
held to be as  undesirable on the one hand, as the stolid ugliness of the commoner box of bricks style 
of suburban house on the other. The study of the economical side of the question is also important 
in a house of this kind, where no money is to be wasted in useless ornament; and so we find 
simplicity desirable, not only from an artistic but from an economical point of view.540  De eerlijke 
landelijkheid van het ideale landhuis, in een wat teruggehouden Arts and Crafts Old English 
vernacular, werd hiermee zo tegenover de door diezelfde Arts & Crafts architecten ontwikkelde 
Queen Anne gezet. Baillie Scotts Ideal suburban house werd in 1894-1896 daadwerkelijk 
gerealiseerd in  Knutsford, Cheshire met de naam Bexton Croft  (1894-1896).541 
  
Los van alle typisch Engelse elementen als lage plafonds met balken en een hall over de 
verdieping heen met inglenook en een music gallery, presenteerde Baillie Scott hier een 
plattegrondtype dat bij uitstek geschikt was voor kleinere en middelgrote villa’s op kleinere 
percelen.542  Door het publiceren van dit ideale suburban house met zowel een hall als de 
mogelijkheid door middel van vouwdeuren vertrekken te koppelen, kreeg Baillie Scott de nodige 
opdrachten; het bleek een populair model.543  De door Baillie Scott gebruikte plattegrond was 
van het type ‘north-corridor plan’, omdat aan de noordzijde, de voorzijde, over de lengte van de 
woning de gang liep.544 De plaatsing van de gang langs de buitengevel en daarmee als scheiding 
tussen privé (wonen) en publiek (voorhof) was veertig jaar eerder al toegepast door Philip 
Webb in the Red House voor William Morris, maar werd in Baillie Scotts suburban house verfijnd 
door de plaatsing van alle woonvertrekken op het zuiden met zicht op de tuin en toegepast op 
een kleiner landhuis.  Grote vensters met vaste banken in de woonkamer en de eetkamer had 
feestelijke, openslaande tuindeuren. De bijkeuken lag aan de voorzijde onder een eigen 
zadeldak, net als de gang met een eigen lessenaarsdak. De verschillende kappen volgden zo de 
vertrekken eronder, rationeel van opzet dus, en definieerden tegelijkertijd uitwendig het 
vertrek. Deze opzet maakte het mogelijk allerlei variaties te maken met verschillende 
bouwdelen onder een eigen kap, zonder daarmee te vervallen in een vorm van onlogische 
schilderachtigheid. De plattegrond combineerde een praktische verdeling van de 
woonvertrekken op het zuiden, een gang aan de noordzijde, met een goede en eenvoudig 
gerealiseerde afscheiding van de keuken en bijkeuken van de woonvertrekken. De hall die 
doorliep tot de nok van het dak, creëerde ruimte in relatie tot de lage vertrekken eromheen. De 
music gallery, de inpassing van een typisch element uit de grote Elizabethaanse country houses, 
in wat niets anders was dan een laat negentiende-eeuws middenklasse landhuisje, deed al 
weinig functioneel aan voor de Engelse en al helemaal voor de Nederlandse situatie; dat werd 
dan ook gewoon in vertaling een gaanderij. 
Op de verdieping lagen vijf slaapkamers, waarvan drie met redelijk omvang en twee kleine aan 
de voorzijde. Er was een kleine badkamer met een bad in een nis, een wasbak in de hoek en een 
aparte wc. De drie grote slaapkamers hadden een open haard of schouw met kachel en alle drie 
een erker aan de tuinzijde voor extra licht en lucht. Er was ook nog een vliering. 
 
Dit ideale landhuis was een goed voorbeeld van het fenomeen dat door ‘downsizing’ van de 
vertrekken, gecombineerd met nieuwe plattegrondoplossingen de bestaande functies per 
vertrek, ondanks het verkleinen van de woningen, toch gehandhaafd konden blijven. De 
combinatie keuken/bijkeuken is in de plattegrond opgezet als een, zij het wat rudimentaire, 
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vleugel onder een eigen kap. In het ideale landhuis van Baillie Scott liggen drie woonvertrekken 
naast elkaar. In vertaling de woonkamer, eigenlijk de salon, (drawing room bij Baillie Scott), 
onvertaald de hall, die ook fungeerde als woonvertrek, en de eetkamer (dining room). Het 

N  
Afb. 120: M.H. Baillie Scott, Ontwerp voor ‘een ideaal landhuis’  zoals afgebeeld in Architectura (1895), 
aanzicht en plattegrond begane grond 

 
plattegrondconcept was duidelijk en het was ook duidelijk dat de snelle vertaling en plaatsing 
van Baillie Scotts Studioartikel in Architectura het belang ervan aangaf voor de Nederlandse 
situatie. Een interessant aspect aan dit ontwerp, en ook voor de Engelse situatie nieuw, was de 
toepassing van schuifdeuren (movable screens) tussen de drie woonvertrekken, waardoor het 
mogelijk was van de drie vertrekken één groot onregelmatig, gecombineerd vertrek te maken. 
Dit kon het probleem van de verbrokkelde ruimtes, ontstaan door alle noodzakelijk aparte 
vertrekken, in Engelse kleinere landhuizen oplossen. Een opzet die mooi aansloot bij de 
Nederlandse situatie met zijn traditionele kamers en suite;  Hierna komen we aan de eigenlijke 
woning, nl. de eetzaal, de “hall” en de woonkamer, allen van de Zuidzijde verlicht. Deze drie 
vertrekken zijn gedeeltelijk gescheiden door paneelwanden, welke weggenomen en opgevouwen 
kunnen worden. Hierdoor wordt het bezwaar opgeheven, dat verbonden is aan de steeds beperkte 
ruimte der vertrekken in een eenvoudig huis; hier bestaat de mogelijkheid om bij voorkomende 
gelegenheden eene grote ruimte te verkrijgen.545 Op de begane grond werd het deel van de gang 
bij de ingang in de Nederlandse vertaling ‘vestibule’ genoemd. De vestibule werd als volgt 
beschreven: Het is moeielijk een goed idee te geven van die vestibule met het doorkijkje in den 
corridor, maar om een denkbeeld van het algemeen effect te verkrijgen, moet men zich een oude 
Cheshire boerenwoning voorstellen, ergens op het platte land, waar men nog niet geleerd heeft zich 
te schamen voor aarden tegels en witkalk en waar de marmeren behangelpapieren en vloerzeilen 
die we in moderne villa ’s allerwegen ontmoeten, nog onbekend zijn.546 Centraal in de hall lag de 
vuurhaard  met daarnaast lage rustbanken. Op de galerij kon eventueeel een piano of een orgel 
geplaatst worden met als voordeel: een beter geluid. Een iets voorzichtiger oplossing dan een 
music gallery gezien de Nederlandse context.  
 
In het tweede deel van Een ideaal woonhuis, geplaatst op 29 juni 1895,  werd eerst de hall verder 
beschreven. Hier vond bij de vertaling en bewerking een menging plaats tussen wat Baillie Scott 
had beschreven over de Engelse situatie en hoe de vertaler dit toepaste richting Nederlandse 
situatie, waarin er al wel sprake was van villa’s met een Engels geïnspireerde woonhal zonder 
dat er aan de woonfunctie genoeg aandacht  
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Afb. 121: M.H. Baillie Scott, an ideal suburban house (1894/1895) uit The Studio , begane grond en 
verdieping 

was besteed: Sinds eenige jaren bekleedt deze [d.i. de hall] eene voorname plaats als centraalpunt 
in het huis, maar gewoonlijk is het een doorloop voor de bedienden naar de hoofdingang en voor 
bezoekers naar de ontvangkamer. Hier gaf de vertaler/bewerker dus een beschrijving van de 
Nederlandse situatie met een vestibule als circulatie- en verbindingsruimte en niet met een 
woonhall als apart vertrek, want dit was in Nederland niet of nauwelijks te vinden; Dit zou goed 
zijn als wij hiertoe eene kamer konden reserveeren, maar in een gewoon huis is hiervoor de ruimte 
te kostbaar. De “hall” moet zijn eene plaats waar de familie zich ’s avonds rustig rond het vuur kan 
scharen, zonder door heen en weer loopende bedienden te worden gestoord of door onwelkome 
bezoekers te worden verjaagd. Met het oog hierop is dan ook de afzonderlijke toegang tot de 
gezelschapskamer gemaakt en blijven de drie woonvertrekken afzonderlijk vrij en bruikbaar, 
zooals in het plan duidelijk is te zien; de “hall” kan hier alzoo desnoods dienen voor woonvertrek. 
 
De gezelschapskamer (bij Baillie Scott de drawing room) en verderop in het artikel salon 
genoemd, was eenvoudig maar smaakvol ingericht, met wit houtwerk en zachtgroen gebloemd 
behang aan de wand. Een typische Arts and Crafts inrichting dus.  Vooral geen overlading met 
zoogenaamd decoratieve voorwerpen, die zoo meenig salon ontsieren en het verkeer gevaarlijk 
maken. De inrichting was doelmatig en sober; Hier is  ’t wederom de eenvoud,die de zuinigheid 
bevordert, in tegenstelling met de duizend en een prullen die gewoonlijk een salon kostbaar maken, 
maar tevens ontsieren. (…) Ons doel is juist om de schoonheden van het huis te laten zien, in plaats 
van de gebreken te moeten wegmoffelen en daarom verkiezen wij een zeer beperkt ameublement 
boven een in het oog loopende overvloed. De eetzaal werd even rustiek ingericht als de hall, beide 
met een duidelijk ander karakter dan de gezelschapskamer/salon, die in zijn eenvoud eerder 
verfijnd oogde dan rustiek. Ook hier een grote schouw voor een open vuur, wat weer typisch 
Engels was, in Nederland was een schouw met gesloten haard gebruikelijk, waarnaast een buffet 
in een speciaal daarvoor ontworpen nis.  De keuken werd altijd doelmatig ingericht; Alles is er 
dan ook voor het  gemak en niet voor  ’t mooi (…). Het venster is zoo geplaatst, dat het geen uitzicht 
geeft op het terras en den tuin aan den zuidzijde. De ligging van de keuken is zoodanig dat zij 
volkomen geisoleerd is van de woonvertrekken en toch dicht genoeg erbij om eene gemakkelijke 
bediening te waarborgen. 
 
Er ontstond door deze compacte opzet wel een ontwerpprobleem. Ook binnen de beperktere 
ruimte van een middelgrote woning moest immers de noodzakelijke scheiding vorm krijgen 
tussen:  

1o. de woonvertrekken, het uitsluitend domein der familie  
2o. de keuken met aanhooren, voor de dienstboden en  
3o. het onzijdig terrein, de corridor met vestibule voor algemeen gebruik. 

Om kosten te beperken en vanwege de beperkte ruimte stelde Baillie Scott voor om niet meer de 
gebruikelijke twee trappen te maken: één voor de bedienden en één voor de familie. Een 
praktische oplossing voor de middenklasse. Hij plaatste dus de eenvoudige steektrap niet in de 
hall, dat was immers de plek voor de familie, maar in de gang, het onzijdig terrein. Misschien niet 
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ideaal, maar wel  pragmatisch. Het waren duidelijk dit soort eenvoudige en pragmatische 
architectonische oplossingen die de middenklasse verder hielp en die Scotts succes verklaarden. 
Op de verdieping lagen rechts en links van de trap de vijf slaapkamers, die bij voorkeur alle 
verschillend behandeld moesten worden. Elke slaapkamer verkreeg zo een eigen, en vooral 
sober, karakter. Ook de plaats van de badkamer werd bepaald door praktische overwegingen: De 
badkamer  is zoo dicht mogelijk bij het keukenfornuis gelegen, opdat de leidingen voor het warme 
water niet te lang behoeven te zijn; om dezelfde reden liggen ook de privaten  [bedienden wc op de 
begane grond en familie wc op de verdieping] boven elkaar; wat ook uit een sanitair oogpunt te 
verkiezen valt. Het landhuis had ook nog een zolder, waar enkele kamertjes ontworpen [zijn] voor 
bedienden en bergplaatsen en boven de hall een studeerkamer of iets dergelijks, naar de behoeften 
van den bewoner.  Deze vertrekken onder het schuine dak met mogelijke dakkapellen boden, 
aldus de schrijver, ook weer interessante mogelijkheden voor decoratie. Ook het uiterlijk van het 
huis was eenvoudig met een bakstenen begane grond en vakwerk op de verdieping bij de ingang. 
Op het dak rode pannen. In plaats van een voortuin koos Baillie Scott voor een voorplein, 
waardoor het een veel aanzienlijker aanzien verkrijgt. Was er een stal nodig, het was immers nog 
steeds 1894 en het ging hier om een suburban house, dus een huis buiten de stad, dan kan deze 
aan dit voorplein gesitueerd worden en met het huis te zamen een schilderachtige groep kunnen 
vormen. Eigenlijk viel dit natuurlijk buiten de scope van het ideale landhuis gezien de 
meerkosten. Het huis wordt dan plotseling veel meer dan een eenvoudige cottage en krijgt dan 
de allure van een landhuis en dat was nu juist niet de bedoeling. Een goed aangelegde tuin, 
vooral een Engelse cottagetuin, was ook van groot belang, maar bleek helaas zeldzaam in 
Nederland, zo constateerde de vertaler/bewerker, die anoniem bleef.  
 
Het artikel ging op het einde ook kort in op de kosten van wat een artistiek huis genoemd werd. 
Een huis dus als een doorontworpen, samenhangende eenheid, geheel vanuit de Arts and Crafts 
filosofie opgezet. De kosten voor een dergelijke woning zouden hoog zijn, maar dat was een 
verkeerde indruk. Kunst en kwistige versiering wordt veelal als synoniem geacht, en het huis dat 
de meeste overlading deelachtig werd, is dan het meest artistieke. Daarom zij hier opgemerkt dat 
meestal het tegendeel het geval is en dat de kunstwaarde van een woonhuis meer afhangt van het 
weldoordachte ontwerp, dan van de hoeveelheid ornament, die er aan toegevoegd is. (…) Wij 
wenschen dat voor onze huizen meer bestudeerde ontwerpen gemaakt worden zonder ze kostbaar 
te maken; dat er niet alleen allerlei gerieflijkheden aan verbonden zijn, maar dat er ook een 
smaakvol, goed geproportioneerd geheel van gemaakt worde.  Aan het artikel voegde de vertaler 
een postscriptum toe, waarin hij benadrukte dat Baillie Scotts voorgestelde ideale landhuis 
zonder meer gebruikt kon worden door de bewoners van het Continent en zeker door die van 
Nederland.547  Voor de praktische plattegrond met drie woonvertrekken, inclusief de hall,  ging 
dat zeker op, voor de stijl leek het een brug te ver. Dat was toch echt een typisch Engelse Old 
English afleiding die in een Nederlands villapark als een wat vreemde eend in de bijt zou 
opvallen.  
 
In een reeks van tien luxe herenhuizen met drie verdiepingen aan De Lairessestraat  te 
Amsterdam, gebouwd in 1920, werd in één ervan vrijwel letterlijk uitvoering gegeven aan Baillie 
Scotts opzet van movable screens bij drie vertrekken. Op de begane grond waren de 
woonvertrekken en de hall met flexibele glas-in-lood panelen tussen salon, hall en huiskamer en 
tussen hall en gang van elkaar gescheiden (afb. 122). Ze konden opengeschoven worden, 
waardoor er, wanneer nodig, één grote, open ruimte gecreëerd werd.548 Barbara Laan in 
Amsterdamse Interieurs constateerde dat dit in Nederland een uniek voorbeeld van dit systeem 
was.549 Hoewel hier sprake was van een mogelijkheid om de begane grond tot één grote ruimte 
te maken, net als in Baille Scotts Ideal suburban House, was er geen sprake van een open plan, 
zoals wel toegepast geval gaat worden door Rietveld en architecten als Mies van der Rohe en Le 
Corbusier in de jaren twintig. Het fundamentele verschil zat hem hier in het feit dat Baillie Scott, 
en in De Lairessestraat, een oplossing gezocht werd voor het gebrek aan ruimte in een betere 
middenklasse behuizing voor grotere ontvangsten en feesten. Het werd daarmee dus een slimme 
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pragmatische oplossing. Het was geen fundamenteel ander inzicht in het ruimtelijke aspect van 
een woonhuis, zoals wel bij Rietveld, Le Corbusier en Mies van der Rohe. 
 

   
Afb. 122: De Lairessestraat, Amsterdam, herenhuis met drie verdiepingen, afgebeeld de begane grond met 
flexibele panelen tussen salon, hall en huiskamer en hall en gang (1920) 

 
4.2.3: Paul J. de Jongh en het Engelse voorbeeld 
 
In Architectura was in 1894 ook al ruime aandacht besteed aan de Engelse historische en 
contemporaine landhuisbouw in een reeks van artikelen in de maand december van de jaargang 
1894. Hier werd de lezing afgedrukt van architect en lid van de redactie van Architectura, Paul J. 
de Jongh, die deze in november 1894 voor de leden in Amsterdam en Rotterdam heeft 
gehouden.550 De titel van de lezing zowel als die van het artikel luidde: De woning van voorheen 
en thans. Opzet van De Jongh bestond uit een tour d’ horizon van de ontwikkeling van de woning 
van oude tijden, inclusief de indeling, tot het heden, maar met de nadruk op de hedendaagse 
woning.551 Uiteindelijk ging het grootste deel van zijn lezing over de Engelse landhuisbouw en de 
Engelse, meer specifiek de Arts and Crafts, binnenhuisarchitectuur. De Jongh onderscheidde een 
viertal typen woningen: arbeiderswoningen (groepenwoningen met slechts ééne verdieping) , 
kazernehuizen (woningblokken van vier à vijf verdiepingen of meer, afhankelijk van de 
grondprijs), vervolgens huurwoningen in de stad die gewoonlijk in twee delen uiteenvallen: 
beneden en boven met bijna allen de dezelfde ongezellige indeeling. Het vierde type bestond uit 
enkele woonhuizen of villa’s  bewoond slechts door één gezin. Juist in Engeland was het systeem 
voor één familie, in uitgebreiden zin, behouden; dit staat in het nauwste verband met het Engelsch 
leven en karakter, dat wil dat iedereen zijn eigen  “home” heeft. De Jongh zag dat deze situatie zich 
nu ook in Frankrijk voordeed waar in de voorsteden vele woningen voor ééne familie, al dan niet 
vrijstaand, waren gebouwd; en dat voor een land dat voorheen toch vooral gekenmerkt werd 
door de familiehôtels of étagewoningen met de welgestelden op de eerste verdieping en de 
armen op zolder. De Jongh wilde zich niet op de vrijstaande woning voor de zeer welgestelden of 
de weelde-inrichting der groote woonhuizen of paleizen richten, maar op de woning der gegoede 
middenklasse. Opvallend genoeg was dit exact de redenering van G.J. Wenzel in het werkje De 
man die zijne wereld verstaat over etiquette en woninginrichting uit 1818 om zich te richten op 
de woning van de middelstand. Juist daar was immers de ruimte voor huiselijkheid, zonder de 
noodzaak voor al te veel representatie. De huiselijkheid vormde dan weer de kern van een huis 
als te huis, waarmee De Jongh Carel Vosmaer citeerde uit zijn De kunst in het dagelijksch leven uit 
1884. Volgens Vosmaer, door De Jongh geciteerd, was het dan ook noodzakelijk om (…) het huis 
tot een waar huis te maken, dáár de mate van gezondheid, gemak, schoonheid te verkrijgen, die 
voor ons meer of minder bereikbaar is. Maar dan moet ook ons huis in overeenstemming zijn met 
onze levenswijs en middelen, en moet het de uitdrukking zijn van onze persoonlijkheid. 552 Dus 
concludeerde De Jongh vervolgens dat de groote questie  nu dan ook was om ons huis tot een echt 
degelijk  “tehuis” te maken, waarin gemak, schoonheid en gezelligheid hand in hand gaan, 
waarmee De Jongh subtiel in Vosmaers trits een verandering doorvoerde door gezondheid te 
vervangen door gezelligheid. Dat was immers het begrip dat De Jongh wilde koppelen aan 
huiselijkheid en een vrijstaande woning. Voor hem had het Engelse woonhuis deze ideaalsituatie 
in bijna volmaakte beteekenis bereikt in zijne inwendige verdeeling en versiering. En De Jongh 
beschreef dan in gloedvolle bewoordingen de kwaliteiten van de Engelse plattegrond: Daar is in 
die woningen over het algemeen eene gezellige onregelmatigheid, spottend met alle regelen van 
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symetrie, een schijnbaar los tegen en naast elkander plaatsen van vertrekken, welke te samen dat 
huis maken tot één geheel van gezelligheid en huiselijkheid, dat weldadig aandoet.  
 
Hij beschreef de plattegrond per vertrek vanaf de binnenkomst en dus beginnende bij de entree. 
Een grote monumentale entree, eventueel met een porte cochère voor de koetsen, was geheel 
onnoodig voor woningen waar maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk binnenkomen. De 
Jongh noemde daar een aantal van drie of vier. De entree viel buiten de woonvertrekken, het was 
het wachtlokaal voor bezoekers, die men niet op straat wil laten staan, doch die niet verder mogen 
komen dan de vloermat, en als er geen afzonderlijke dienstingang is, de plaats ook waar bakker of 
slager in afwachting is van huishoudelijke bestellingen. Die ingang is dus meer een overdekt 
vervolg van de open lucht, meer niet; de bewoners van het huis moeten daar nooit hoeven te 
passeeren, dan alleen bij uit- of ingaan van het huis, kamers moeten er niet op uitkomen en is dus 
totaal geisoleerd van de eigenlijke woning. Vervolgens beschreef De Jongh enigszins gechargeerd 
de tegenstelling tussen de Hollandse vestibule en de Engelse hall. Van de entree, gezien als een 
publieke ruimte bij het huis, ging de bezoeker door naar de vestibule. De vestibule was een 
vertrek binnen de woning (dus privé) en zou daarom als een woonvertrek behandeld moeten 
worden en niet als een koude en lege ruimte, liefst zoo koud en wit mogelijk, waar men zo snel 
mogelijk weer uit wilde vertrekken en dat voor vertoeven totaal ongeschikt is. De Engelsen 
hadden dit begrepen, aldus De Jongh, en er een goede oplossing in het ontwerpen  voor gevonden: 
de Hall.553 Een Engels huis zonder hall was dan ook, volgens De Jongh, nauwelijks denkbaar. De 
hall was ingericht als zaal of groote kamer dus met meubilair en aankleding. De trap is 
gewoonlijk niet in maar aan de hall grenzend ontworpen (…). De trap behoeft in een woning als in 
deze verhandeling bedoeld, niet monumentaal of zachter uitgedrukt niet "breed" te zijn en "veel" 
ruimte in te nemen; ze dient toch gewoonlijk slechts tot opgang naar de slaapkamers en leidt niet 
naar vergaderzalen, waar op eene groote volksmenigte moet gerekend worden.554 De trap was, zo 
constateerde De Jongh, ook geen meubel, dus hoefde geen aandacht te trekken en de functie was 
voor de bewoners duidelijk. Zij gebruikten immers de trap elke dag. De woonkamers moesten 
afzonderlijk bereikbaar zijn vanuit hall/vestibule; de hoofdvertrekken ook nog onderling 
verbonden. De eetkamer lag zo dicht mogelijk bij de keuken met een dienkamer ertussen, zoodat 
het personeel met het opdienen van het eten, enz. nooit lange wandelingen door het huis behoeft te 
maken; verder in de nabijheid der keuken de andere dienstlokalen. Zo dicht mogelijk bij de ingang 
lag de spreekkamer, geheel afgescheiden van de huiselijke beweging. Verder toiletkamer en wc, 
zoveel mogelijk onzichtbaar vanuit vestibule of gang. Een programmatische aanpak, die vervolgd 
werd met de woonvertrekken.  
 
Het aantal kamers hangt natuurlijk af van de stand en het aantal der bewoners; ook hier de 
logische nadruk op de maatschappelijke positie die bepaalde wat nodig was aan vertrekken en 
de planning van de vertrekken en daarmee de plattegrond. Uitgaande van De Jonghs opzet, 
waren entree, vestibule/hall, toilet-wc, spreekkamer, de trits keuken-dienkamer-eetkamer  
standaard aanwezig. De variatie in opzet zit hem dus in de mogelijke woonvertrekken. De Jongh 
gaf aan dat over het algemeen de woonvertrekken bestonden uit: de al genoemde eetkamer, een 
ontvangstkamer of salon, welke vooral geen pronkkamer zijn moet, en een huiskamer, het 
algemeen woonvertrek voor dagelijksch gebruik. Dus drie woonvertrekken in de 
middenklassewoning. De slaapkamers bevonden zich op de verdieping en hadden in de eerste 
plaats voldoende licht en lucht noodig. Ook op de verdieping een toiletkamer en een WC en vooral 
een badkamer, welke in geen enkele goede woning ontbreken mag. Deze expliciete opmerking van 
De Jongh over de badkamer gaf weliswaar aan dat de aanwezigheid van een badkamer nog 
steeds geen uitgemaakte zaak leek te zijn, maar uit de plattegronden blijkt dat rond 1894 de 
meeste villa’s toch wel iets in de vorm van een badkamer hadden, zij het vaak klein.  
 
Natuurlijk gold ook hier dat alles gevarieerd kon worden, afhankelijk van de wensen van de 
bewoners en binnen de grenzen van wat gebruikelijk was en verwacht werd. Verder, zo vond De 
Jongh, werden vertrekken gezelliger als ze hoeken en nissen hadden; een eenvoudige 
rechthoekige kamer bood geen verrassingen. En ook bij de inrichting opteerde hij voor eenvoud, 
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soberheid en voor eenheid; alles moet integendeel  "één geheel" vormen (…). Ter illustratie had 
De Jongh bij dit eerste deel van zijn artikel vier Engelse landhuisplattegronden afgebeeld. Twee 
ervan waren van grote, twee van wat kleinere landhuizen. Juist die laatste twee boden 
Nederlandse villa’s voor de gegoede middenklasse mogelijkheden ter navolging. Daarnaast was 
er een illustratie van een typische inglenook bij een trap in een hall met een open haardvuur. Dit 
centrum van het gezellige wonen, zo constateerde De Jongh met enige weemoed, werd in 
Nederland vervangen door de centrale verwarming, die veel beter en comfortabeler de woning 
verwarmde.555 Het laatste deel van zijn lezing ging over de inrichting van de woningen en de 
smaak, een verhaal dat, alweer refererend aan Vosmaers boekje, sterk gekleurd werd door de 
Engelse Arts and Crafts voorbeelden van meubilair en inrichting. Daar werden de voorbeelden 
geleverd voor een complete opzet en inrichting van een moderne woning, zoals wordt 
onderstreept door de illustraties bij De Jonghs lezing.  
 
Het was voor De Jongh overduidelijk dat Engeland de juiste voorbeelden leverde ter navolging 
voor de Nederlandse landhuis- en villabouw, maar dan wel binnen de Nederlandse context. Een 
letterlijke navolging was onjuist. Het ging ook De Jongh met name om de Engelse algemene 
uitgangspunten voor de villa- en landhuisbouw die logisch zouden kunnen worden  nagevolgd, 
mits vertaald voor gebruik in de Nederlandse situatie. Deze uitgangspunten kwamen samen in 
de trits praktische/pragmatische plattegrondoplossingen met nadruk op licht en lucht, 
comfortabele woningen en een eerlijke, nationale stijl. 
 
4.3 De nieuwe villa is een landhuis 

De in 1904 jong gestorven architect Willem Bauer, zijn vriendschap met Frederik van Eeden en 
de stichting van de sociaalanarchistische landbouwkolonie Walden te Bussum in 1898 vormden 
de ingrediënten voor een nieuwe, een moderne, opzet voor de villa in de natuur.556 Walden was 
de anarchistisch-coöperatieve landbouwkolonie waar Van Eeden en Bauer een nieuwe 
landbouwsamenleving op basis van gemeenschappelijk bezit trachtten op te bouwen, uitgaande 
van de ideeën uit Henry Thoreaus boek Walden, or Life in the Woods, Ruskin en Kropotkin.557 De 
houten hutten en de woningen die Bauer op en bij Walden ontwierp, sloten stilistisch nauw aan 
bij de landelijke bouwkunst van het Gooi en refereerden daarmee in moreel-politieke zin aan 
socialisme, arbeid, eerlijkheid en soberheid. Dit waren geen villa’s meer, konden dat ook niet 
zijn, dit waren woonhuizen op en van het land, landhuizen dus. De kleine eenvoudige, met stro 
gedekte houten hutten die Bauer onder meer voor Van Eeden en zichzelf ontwierp om in te 
wonen en te werken waren letterlijk de terugkeer naar het eerlijke en eenvoudige bestaan van 
de landarbeider en een directe verwijzing naar Thoreaus hut in het bos zoals beschreven in zijn 
boek Walden.558 Van Eeden en zijn gezin gingen zelf ook op Walden wonen in een comfortabel 
landhuisje, genaamd De Lelie, dat Bauer, die met zijn broer, de schilder Marius Bauer, al jaren 
goed bevriend was met Van Eeden, in 1898  voor hem had ontworpen (afb. 126).559 Naast 
Engelse elementen, zoals de hoge schoorstenen, toonde woning ook Hollands-landelijke 
onderdelen als de houten uitbouw, de verdieping in de kap en de vensters, want ook de nieuwe 
woning moest aansluiten bij de eenvoud en de landelijkheid van de kolonie en de omgeving. Het 
huis was daarmee niet alleen een woning, maar ook een zichtbare vorm van maatschappijkritiek. 
Bauer ontwierp in 1899 ook de cottage in de vorm van een Gooise daglonerwoning voor Truida 
Everts, Van Eedens minnares vanaf 1899. Bauer liet hiervan wel het ene dakdeel lager komen 
dan het andere, en ontwierp een breed uitgemetselde, hoge schoorsteen aan de ingangszijde als 
verticaal accent; beide elementen gaven de simpele bouw net iets meer karakter (afb. 124). In 
hetzelfde jaar ontwierp hij het landhuisje De Maerle tegenover Walden in een eveneens sobere, 
landelijke baksteenstijl voor Betsy Hoogstraten, een goede vriendin van Van Eeden en 
medefinancier van Walden.560  

In 1897/1898 ontwierp ook Hanrath zijn eerste op Hollandse landelijke bouwkunst teruggaande 
bakstenen landhuisje te Hilversum aan de Godelindeweg 17 (afb. 123), met laagkomende 
pannendaken en topgevels, die net als de gevels van landhuis De Lelie, de topgevels spiegelden 
van Berlages landelijke bedoelde villaatje voor Willem Gorter uit 1893 (afb. 4.3). In tegenstelling 
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tot zijn vroege landhuisjes, waaronder de Eersteling uit 1893, was dit een Hollandse huis in een 
Hollands landelijke stijl en niet meer in het geleende Engelse kleed (afb. 125) 

  a   b 

Afb. 123: J.W. Hanrath, Landhuisje te Hilversum  (1897/98), voor- en achterzijde  

Bauers ontwerp voor het landhuis Thea, met atelier, voor de schilder J. Zoetelief Tromp te 
Blaricum uit 1900/1901 voerde de landelijkheid nog een stap verder door de toepassing van een 
rieten kap en vloeiende dakvormen (afb. 126). Hier was het eerste voorbeeld in het Gooi van 
deze nieuwe Hollandse landhuisstijl die al snel in de twintigste eeuw steeds populairder zou 
gaan worden, maar dan zijn maatschappijkritiek had verloren om dit in te leveren voor 
schilderachtige romantiek en fraai golvende rieten daken.561 Daarom werd Bauer, hoewel al 
meer dan tien jaar daarvoor overleden, in het eerste overzichtswerk van de moderne 
Nederlandse villa’s en landhuizen, Het moderne landhuis in Nederland  uit 1916 van Leliman en 
Sluyterman, met zowel het landhuis Thea als met het landhuis De Lelie gepresenteerd.562 Toch 
 

       
Afb. 124: W.C. Bauer, Landhuisje voor Truida Everts (1899), tuinzijde (opname ca. 1998) 

waren er al eerdere voorbeelden van de toepassing van landelijke elementen in een vrijstaande 
woning, die echter niet breed nagevolgd werden. De villa op de duinen van Scheveningen met de 
landelijke kap uit de Habitations Modernes deel I van Viollet-le-Duc werd al in hoofdstuk 3 
behandeld (afb. 26a, b) en in De Steeg staat bij Kasteel Middachten een vrijstaande 
rentmeesterwoning met een rieten kap. Deze woning was in 1897 ontworpen door de Engelse 
architect W.S. Weatherley (afb. 129) en paste naadloos in de Engelse traditie van landelijke 
bijgebouwen voor het hogere personeel van een country house en had, naast Nederlandse, ook 
Engelse karakteristieken. Rieten daken waren in de op de Engelse vernacular teruggrijpende 
architectuur heel gebruikelijk, juist bij de zogenaamde cottage villa uit de vroege negentiende 
eeuw (afb. 14, 15). Weatherley combineerde Engelse vernacular bij de ingangspartij en 
neogotische hoogte van het woningblok met zijn uitgewerkte verdieping met Hollandse 
landelijke en boerderijelementen zoals de rieten kap, de wolfseindes en stompe schoorstenen op 
de nok.  

Ook Berlage pakte dit nieuwe thema op en bracht het binnen zijn brede kennissen- en 
vriendenkring van socialisten, anarchisten, kunstenaars en zakenlieden. Dit kwam niet uit de 
lucht vallen, want in 1893 had hij, naast zijn geruchtmakende rede Impressionisme en bouwkunst 
van dat jaar, in opdracht van de dichter, socialist en politicus Herman Gorter een klein villaatje 
in Bussum ontworpen (afb. 125). Het mocht niet meer dan fl. 5.000 kosten en werd, net als bij 
Van Eedens villa te Bussum uit 1892, in een uiterst sobere stijl uitgevoerd onder een zadeldak en 
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met de verdieping volledig in de kap.563 Gorter kon zich ook vanuit zijn politieke visie uitstekend 
vinden in Berlages sobere esthetiek en in het feit dat deze bij Van Eeden bewezen had snel en 
goedkoop een huis te kunnen ontwerpen. In een brief aan zijn vriend, de componist Alphons 
Diepenbrock, beschreef Gorter het witgepleisterde villaatje als volgt: Het huis ziet er heel aardig 
uit, meer een mooi boerderijtje dan een villa en het heeft een tuin van berken en sparren en een  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 125: H.P. Berlage, kleine villa voor Herman Gorter te Bussum (1893) 

wijd uitzicht over weilanden naar bossen. De begane grond bestond uit twee kamers, traditioneel 
en suite, en een aparte werkkamer voor Gorter. En een keuken. De verdieping lag in de kap en 
had een grote slaapkamer voor de Gorters en een logeerkamer. Er was geen dienstbodekamer 
nodig, aangezien er een z.g. ‘loopmeisje’ gehouden werd, een meisje voor alleen overdag.564  
 
Hoewel Gorter het villaatje beschreef als meer een mooi boerderijtje dan een villa, had de woning, 
weinig expliciet landelijke trekken. Wel refereerde de woning met eenvoudig zadeldak, waarin 
de verdieping direct aan de eenvoudige, vrijstaande, kleine woninkjes die in het Gooi her en der 
te vinden waren en was het daarmee typisch wat de Engelsen een cottage zouden noemen. Met 
de tuitgevel, de spaarvelden waarin de vensters van de verdieping geplaatst waren, en de 
ingangspartij had Berlage enkele sobere decoratieve elementen toegevoegd. 
 
Het landhuis was daarmee niet alleen een stijl, maar stond zeker in het begin ook voor een 
politiek-maatschappelijke visie. Nieuw, eerlijk, modern en socialistisch. Tegelijkertijd speelde de 
behoefte tegen het einde van de negentiende eeuw bij de jongere architecten om nu eindelijk 
eens de eindeloze discussies over een nationale stijl af te sluiten. De eenvoudige, landelijke 
bouwkunst leidde tot een stijl die niet alleen gebaseerd was op nationale voorbeelden, maar ook 
op voorbeelden uit de landelijke bouwkunst die per definitie ervaren werd als eerlijk en 
nationaal, want niet verpest door beschaving en cultuur.565 De landelijke architectuur volgde 
immers direct uit wat er nodig was, een praktische vorm van architectuur waarin functie altijd 
voor vorm ging. De stijl ontstond er vanzelf vanuit de functie; een boerderij was daarmee dus 
letterlijk stijlloos en dus de oplossing voor het negentiende-eeuwse stijlprobleem, in ieder geval 
voor wat de villabouw betreft. 
 
Berlage ontwierp in 1901 een landhuis te Laren voor de schilder-decorateur Richard Roland 
Holst met wie hij vanaf 1900 samenwerkte bij de inrichting van de Beurs te Amsterdam.566 
Roland Holst was getrouwd met de bekende dichteres, schrijfster en socialistische, later 
communistische, politica Henriëtte Roland Holst. Uit correspondentie bleek dat  Roland Holst 
een belangrijke invloed had op de aard van het ontwerp die hij zoo eenvoudig mogelijk  op het 
boersche af  wilde hebben; dit wilde hij voor het gevoel, eenvoud en eerlijkheid, maar ook, heel 
praktisch, in verband met de kosten.567 Daarnaast wilde Roland Holst, die goed bekend was met 
Arts and Crafts, zijn huis vanuit die opvatting, zowel esthetisch als politiek, vormgeven.568 Op 
zijn ontwerptekeningen voor het huis schreef Berlage in 1901 nog ontwerp voor eene Villa te 
Laren NH. Op de presentatietekening echter, gedateerd januari 1902, was het landhuis te Laren 
geworden (afb. 128a).569 En deze woning, de Heidreef genaamd, was dan ook daadwerkelijk 
vormgegeven als een boerderijachtige, lage, vrijstaande woning met een rieten kap; een woning 
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die direct afgeleid was van en aansloot bij de omringende Gooise boerderijtjes. Deze 
boerderijachtige opzet kwam terug in Berlages ontwerp voor het interieur met veel 
plankdeuren, eenvoudige tegelvloeren met motief, een ‘boerenkast’ en in zijn ontwerp voor het 
houten ingangshek. Het nieuwe karakter van dit landhuis en de politieke boodschap werd in de 
plattegrond benadrukt door het ontbreken van een salon. Er was alleen een huiskamer met een 
grote erker aan de voorzijde, een kleine erker aan de zijkant en openslaande tuindeuren naar de 
veranda en de tuin. Naast de huiskamer lag de grote werkkamer voor Henriëtte Roland Holst 
met ruim zicht op de tuin. Op de verdieping een grote slaapkamer met balkon, een logeerkamer, 
een dienstbodekamer en een kleine badkamer.   
 

 126      127  

Afb.126: Willem Bauer, Landhuis De Lelie voor Van Eeden (1899) op terrein van Kolonie Walden te Bussum 

Afb.127: Willem Bauer,  Landhuis Thea (1900/1901) te Blaricum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 128a H.P. Berlage, ‘Landhuis’ voor R. Roland Holst te Laren (1901/1902), presentatietekeningen in 
kleurpotlood. Oorspronkelijke staat vόόr de uitbreiding in 1913 

 

b      c 
Afb. 128b, c: H.P. Berlage, landhuisje met rieten kap voor Henri Polak te Laren (1905) en (c) het landhuisje 
Stadwyck in de Watergraafsmeer voor S. Walewijck (1906) 



182 
 

.  

Afb. 129:  W.S. Weatherley, rentmeesterswoning met rieten kap bij Huize Middachten te De Steeg (1897)570  

Berlages ontwerp voor landhuis De Heidreef werd als landelijk en schilderachtig-romantisch 
ervaren, niet doordat er van allerlei stilistische kunstgrepen als sierend chaletachtig houtwerk 
en gevarieerde, schilderachtige uitbouwsels gebruik was gemaakt, maar juist doordat het 
eenvoudig en landelijk was in opzet, materiaalgebruik en vorm. Het was ‘echt’, eerlijk en 
Nederlands. Het landhuis sloot heel direct aan bij zowel de oude, bestaande landelijke traditie, 
als bij de aanwezige landelijke bouwwerken en kon daarmee meeliften op de connotaties die 
hingen aan deze nog bestaande, oorspronkelijke landelijke gebouwen als eerlijkheid, eenvoud en 
nationaal gevoel. In zekere zin was hiermee de cirkel rond die in 1842, met Etzels artikel over 
zijn landhuis in Vöslau in het allereerste nummer van Bouwkundige Bijdragen in 1842, begonnen 
was. De Heidreef, met het nieuw aangebouwde atelier uit 1913, werd ook in Leliman en 
Sluytermans Het moderne landhuis in Nederland uit 1916 en vervolgens in 1917 en 1922 
gepresenteerd met de nieuwe plattegrond (afb. 164a). De Heidreef vormde samen met de 
landhuisjes voor Henri Polak en S. Walewijn een aparte reeks van drie landhuisjes onder rieten 
kappen (afb. 128a, b, c). Na 1906 ontwierp Berlage er niet één meer. 
 
In het Bouwkundig Weekblad, jaargang 1903, werd de dubbele landelijke woning met rieten kap 
van S. de Clercq en J. Gratama in Laren afgebeeld (afb. 130, 131). Het bijschrift plus recensie 
sprak van landhuis, de architecten op de presentatietekening schreven nog villa.571 Het ontwerp 
viel in de smaak, want kreeg de bronzen medaille van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst op de Tentoonstelling van Bouwkunst in 1903. Het dubbele landhuis werd 
boerderijachtig opgevat, aldus de architecten, vanwege de omgeving die voornamelijk uit 
schilderachtige boerenwoningen bestaat en er werd door de architecten naar gestreefd zoo 
weinig mogelijk het karakter van het moderne villatype te benaderen, doch meer den schuurvorm 
aan te houden.572 Het viel op dat ook aan het begrip schilderachtigheid bij een vrijstaande 
woning een nieuwe betekenis werd gegeven. Niet langer was schilderachtigheid een eindeloze 
variatie in kappen, silhouet en bouwdelen, maar schilderachtig was nu romantisch geworden. 
Een mooi boerderijtje met een eenvoudige rieten kap en een simpel silhouet. Een schilderachtig 
ensemble aan de Brink van Laren gevormd door een reeks van landelijke gebouwen en 
boerderijtjes omzoomd door hoge beuken en inlandse eiken. Ook voor het dubbele landhuis van 
De Clercq en Gratama gold dit.  De silhouet was in klare lijnen geschetst en de romantiek of 
schilderachtigheid zat niet meer in allerlei aangebrachte schilderachtige extra’s, maar in het 
karakter van het landhuis/boerderij zelf. Het gebruik van baksteen, de laagkomende rieten kap, 
gekoppeld aan een rustiek, boerenlevenachtige en daarmee eenvoudige onopgesmukt interieur 
vol hout een in zicht gelaten metselwerk en tegels maakte duidelijk dat in dit huis geen liberale 
of conservatieve burger woonde, maar dat deze woning in Laren de woonplek was voor een met 
het gewone volk verbonden mens. Geen representatie en stijl, dus geen salon maar alleen een 
woonkamer en een eetkamer,573 maar vooral samenhang en natuurlijkheid met als belangrijk 
voordeel dat er geen stijldiscussie hoefde gevoerd te worden, aangezien de woning in vorm en 
gevoelen teruggreep op de bestaande en eeuwenoude tradities van boerenwoningen en zich 
daarmee voegde binnen de bestaande landelijke context. Tegelijkertijd was de keuze voor deze 
architectuur een manifest voor modern wonen met een duidelijk maatschappij-kritische 
toonzetting. Voor de inrichting, deels van de hand van Berlage, werd aangesloten bij de 
eenvoudige, als minimalistisch ervaren, maar smaakvolle landelijke stijlen. Dus veel hout, 
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eenvoudig meubilair, maar wel allemaal met zorg voor kwaliteit en detaillering ontworpen en 
vervaardigd. Dit werd wat badinerend geciteerd in Rechte stoelen, rechtschapen burgers,  een 
geschiedenis van ’t Binnenhuis, waarin werd geconstateerd dat de vooruitstrevende burger aan 
het begin van de twintigste eeuw zich vooral moest spiegelen aan het eenvoudige en 
ouderwetse; Hij verruilt zijn hoogwaardig porselijn voor eenvoudig aardewerk, zijn pluchen sofa 
voor een houten ligbed en alle nieuwerwetse vindingen verbergt hij achter dikke lagen eikenhout. 
Geen grotere deugd dan volksvlijt : eenvoudige  kruissteken op theemutsen of een met biezen 
gematte stoel. Bij deze artistieke voortbrengselen hoort strikt genomen ook een landelijke villa met 
rieten dak en een cottagetuin.574  De hang naar echte, eenvoudige, eerlijke en onbedorven 
voorwerpen en dito stijl voor een flinke groep burgers en kunstenaars van heel diverse pluimage 
was meer dan alleen maar uiterlijk vertoon. Het was een diep doorleefde boodschap die leven en 
wonen gelijkelijk doordesemde met een diepe overtuiging dat het anders kon en moest; dat 
schoonheid en eerlijkheid essentiële voorwaarden waren voor een beter bestaan. Dit alles sterk 
geïnspireerd door en aansluitend bij het artistieke en maatschappelijke streven van de Engelse 
Arts and Crafts beweging die vooral na 1890 in Nederland een steeds groter stempel ging 
drukken op architecten, ontwerpers en opdrachtgevers. Naast het kopiëren van Engelse 
voorbeelden, wat voorkwam, werd die invloed vooral zichtbaar in het omarmen van dezelfde 
algemene uitgangspunten, inclusief de maatschappijkritiek, voor het ontwerp van 
gebruiksgoederen en gebouwen.575  
 

     

Afb.130: S. de Clercq/J. Gratama, dubbele villa/landhuis te Laren, bouwkosten fl. 12.585 (1902/03) 

Afb.131: S. de Clercq/J. Gratama, dubbele villa/landhuis te Laren (1902/03), interieur 

4.4 Conclusie 

 
In het laatste decennium van de negentiende eeuw vindt een aantal nieuwe ontwikkelingen 
plaats die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van de woning buiten de stad. In de eerste 
plaats neemt de uit Engeland overgekomen hal de plaats van de traditionele vestibule in. 
Idealiter was de Engelse woonhal idealiter een apart woonvertrek dat fungeert als ‘neutraal’ 
terrein binnen de grote landhuizen, waar de strakke sociale codes soepeler gehanteerd worden. 
Dit model wordt echter ook toegepast bij de Engelse kleinere landhuizen voor de middenklasse, 
zoals blijkt uit het succesvolle ontwerp van een suburban house door M.H. Baillie Scott. Hier is 
een aparte hall met een music gallery aanwezig en is de circulatie buiten de hall gehouden door 
de trap in een aparte gang te plaatsen. Eenzelfde opzet is terug te vinden bij de prijswinnaar van 
de Ideal Home Exhibition uit 1912. In Nederland, en op de rest van het Continent, wordt het idee 
van een hal wel overgenomen na 1890, maar  blijkt het zelden tot een apart vertrek te leiden. In 
Nederland vindt deze overgang soepel plaats doordat de vestibule al het centrale punt van de 
plattegrond is geworden. De hal in Nederland - de benaming vestibule verdwijnt tegen het einde 
van de negentiende eeuw - wordt in het beste geval een hybride hal waarin een woonfunctie, 
haard met zitje, gecombineerd wordt met de circulatiefunctie. Berlage laat in zijn villa voor 
Frederik van Eeden al in 1892 zien hoe een dergelijke hybride functie effectief vormgegeven kan 
worden. Deze verandering binnen de plattegrond vormt een concreet voorbeeld van de directe 
Engelse invloed op de Nederlandse villabouw na 1890, in navolging van de al in de twee 
decennia ervoor toegepaste gevarieerde plattegrond. Tegen het einde van de negentiende eeuw 
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is de hybride hal met haard en zitje en trap naar de verdieping een standaardelement geworden 
in de grote en middelgrote villa’s. Kleine villa’s missen die ruimte en hebben weliswaar ook een 
hal, maar dat is niet meer dan een naam.  
 
De tweede nieuwe ontwikkeling is er één van vorm en identiteit, geïnspireerd door de Engelse 
Arts and Crafts architecten die vanuit de Engelse vernacular traditie zowel de Queen Anne als 
het Old English hebben ontwikkeld. De zoektocht naar een eigen nationale stijl, die de plaats van 
de sleets geworden neohollandse renaissance en schilderachtige chaletachtigen kan innemen, 
leidt met het Engelse voorbeeld als inspiratie tot herwaardering van de eigen Nederlandse 
landelijke bouwkunst. Dit resulteert in een ‘eerlijke’ en herkenbaar nationale stijl op praktische 
plattegronden met een romantisch-landelijk beeld dat aansluit bij de omgeving met een 
laagkomende rieten kap boven een eenvoudig bakstenen bouwblok. Deze villa’s worden vanaf 
ca. 1900 aangeduid met de benaming landhuis. Het landhuis is dus een op de landelijke 
architectuur teruggaande villa. Het aantal van de vertrekken verschilt niet wezenlijk van die van 
andere kleinere villa’s: drie woonvertrekken, keuken/bijkeuken rond een hal. Op de verdieping  
in de kap meest drie slaapkamers en een kleine badkamer. Deze eerste landhuizen, alle in het 
Gooi, zijn vooral bestemd voor een groep, vaak socialistische of anarchistische, kunstenaars, 
schrijvers en bohémiens. Denk dan aan Frederik van Eeden, de schilder Zoetelief Tromp en 
Richard Roland Holst. Belangrijk voor de ontwikkeling van dit nieuwe type waren Willem Bauer 
en Johan Hanrath met iets later Berlage en Samuel de Clercq en Jan Gratama. Willem Bauer 
ontwikkelde dit nieuwe type bij zijn ontwerpen voor woningen bij Van Eeden anarchistische 
coöperatie Walden in Bussum vanaf 1897. 

Met het landhuis teruggrijpend op de landelijke bouwkunst, al dan niet met een rieten kap, komt 
een model beschikbaar dat in zijn eerste jaren niet alleen volledig nieuw is, maar ook een 
radicaal statement ten aanzien van maatschappij en architectuur inhoudt. Modern, wat een 
paradox lijkt te zijn bij het teruggrijpen op oude landelijke voorbeelden, eerlijk, praktisch voor 
wat plattegrond betreft en romantisch zonder opgelegde schilderachtigheid. Kortom, het 
landhuis bezat alles waar een moderne bewoner van een villapark of villa in de natuur naar op 
zoek is. Dit verklaart ook het fenomenale succes van dit model al snel na het ontstaan. Een 
succes dat tot op de dag van vandaag bestaat.   
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Hoofdstuk 5: Leliman en Sluytermans Het moderne landhuis in 
Nederland   
 
In 1916 verscheen Het moderne landhuis in Nederland, het eerste overzichtswerk van nieuwe, 
Nederlandse villa’s en landhuizen uit de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. De 
uitgave bleek een succes en werd het jaar daarop al herdrukt. De titel van de uitgave, Het 
moderne landhuis in Nederland,  was meer dan alleen beschrijvend, hij was ook programmatisch 
en uitdagend. Hier werd door beide samenstellers positie gekozen. De samenstellers waren 
J.H.W. Leliman (1887-1921), architect en zoon van de invloedrijke negentiende-eeuwse publicist 
en architect J.H. Leliman, en T.K.L. Sluyterman (1863-1931), ontwerper, architectdecorateur  (= 
binnenhuisarchitect) en vanaf 1895 leraar, later hoogleraar, decoratieve kunst aan de 
Technische Hogeschool te Delft. Sluyterman was tijdens zijn studietijd in Parijs (1888-1891) 
beïnvloed door de Franse florale Art Nouveau, maar had daarna steeds meer belangstelling 
gekregen voor de jonge Engelse Arts and Crafts architecten uit de jaren negentig als Baillie Scott, 
Lutyens en Voysey en hun interieurontwerpen, zodat er in Delft rond 1900 juist voor de Arts and 
Crafts grote belangstelling was ontstaan.576 Beide samenstellers waren al langer actief in de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en het Amsterdamse Architectura et Amicitia en 
waren uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bouwkunst.577 De uitgebreide 
en gevarieerde verzameling Nederlandse villa’s en landhuizen in hun compilatie was dus alles 
behalve willekeurig tot stand gekomen. Ongetwijfeld speelden de talrijke invloedrijke, en na 
1900 veel Duitse, buitenlandse uitgaven als Hermann Muthesius’ Das englische Haus, Paul 
Mebes’ Um 1800, Friedrich Ostendorfs Sechs Bücher vom Bauen en een  blad  als  Deutsche Kunst 
und Dekoration (vanaf 1897) op de achtergrond mee om tegenover de dominantie van Duitse en 
Engelse bladen nu eens een Nederlandse tegenhanger te tonende, die expliciet de kwaliteit van 
de eigen, Nederlandse landhuis- en villabouw onderstreepte.578 Tegelijkertijd kon de uitgave zo 
als breed opgezette staalkaart van door Nederlandse architecten ontworpen villa’s en 
landhuizen dienen. Dit maakte het voor potentiële opdrachtgevers  weer gemakkelijker om te 
kiezen en dan natuurlijk wel voor goed opgeleide architecten en niet voor aannemers met 
tekenervaring.  
 
5.1 Het moderne landhuis in Nederland: de uitgaven uit 1916, 1917, 1922 
 
De voorbereidende werkzaamheden door de uitgever Martinus Nijhoff en de samenstellers van 
Het moderne landhuis in Nederland vonden plaats vanaf maart/april 1915. Nijhoff deed toen 
namelijk een circulaire uitgaan naar Nederlandse architecten met daarin een beschrijving van de 
uitgangspunten voor een uitgave die toen nog heette Het Nederlandsche Landhuis en het verzoek 
om een aantal afbeeldingen van de eigen landhuizen voor deze uitgave te leveren.579 Deze opzet 
betekende dat de samenstellers moesten werken met het werk dat de gevraagde architecten 
beschikbaar wilden en konden stellen. Dit betekende ook twee keuzemomenten: die van de 
samenstellers om bepaalde architecten wel of niet te vragen en die van de gevraagde architecten 
om uit hun werk voorbeelden te kiezen, waarmee de afgebeelde landhuizen in ieder geval ook de 
persoonlijke keuze van de architecten weergaven. 
 
De gang van de uitgave kan via de discussie in het Bouwkundig Weekblad over de auteursrechten 
van de afbeeldingen tussen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/Vakvereeniging 
van Nederlandsche Architecten en de uitgever vanaf dit moment gevolgd worden. De circulaire 
met het verzoek van de uitgever om materiaal moest voor 23 mei 1915 beantwoord worden en 
in juni werden voor het eerst in het Bouwkundig Weekblad de namen van de samenstellers 
genoemd, te weten Leliman en Sluyterman met daarbij het verzoek snel materiaal te leveren.580  
In augustus, terwijl de auteursrechten nog niet geregeld waren, bleek uit de reactie van de 
uitgever op het probleem rond deze auteursrechten dat Het Nederlandsche Landhuis zoo goed als 
geheel gereed is, waarna Jan Gratama als secretaris leden die wel een circulaire hadden 
ontvangen, maar nog wachtten op de regeling voor de auteursrechten, opriep snel te reageren, 
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aangezien er nog ruimte was voor enkele landhuizen.581 De eerste uitgave van wat uiteindelijk 
Het moderne landhuis in Nederland zou gaan heten, werd vervolgens snel in elkaar gezet en 
gedrukt om vanaf januari 1916 in vijf afleveringen à raison van fl. 2,25 per deel, of voor fl. 12,25 
voor een in linnen gebonden, compleet exemplaar, uit te komen.582 De recensie, die verscheen in 
het nummer van 1 januari 1916 van het Bouwkundig Weekblad was zonder meer lovend. Ze 
duidde het belang van de uitgave in het licht van de enorme toename van allerlei soorten 
landhuizen, waar bij uit de oorspronkelijke circulaire geciteerd werd: De landhuisbouw heeft een 
groote vlucht genomen. Dat is een internationaal verschijnsel. De samentrekking van de bevolking 
in de groote steden, waaruit in meenig opzicht groote voordelen voortvloeien, heeft aan de andere 
kant ook nadeelen in het leven geroepen, waaraan men, in Nederland zoo goed als elders, trachtte 
tegemoet te komen, door althans een deel des jaars „buiten" door te brengen. Gepaard dan ook met 
den trek naar de steden, ging dan ook een trek naar het land. De uitbreiding der openbare 
verkeersmiddelen, het snelvervoer door auto's, het universeel gebruik van het rijwiel, 
vergemakkelijkten de ontsluiting van de natuur. Allerwegen in de villaparken in de omgeving der 
groote steden, zoowel als verspreid in meer afgelegen oorden, verrezen een groot aantal 
landhuizen van verschillenden omvang, vanaf het kasteel tot het optrekje, het „Weekend-cottage". 
Elk dezer groepen vroeg en vond de voor haar karakteristieke bouwkundige uiting.583 De 
recensent constateerde, in navolging van de beide samenstellers, dat juist het buitenhuis zich nu 
als eerste had hersteld, waardoor de uitgave met 200 landhuizen uitermate leerzaam zou zijn 
voor het streven der bouwkunst naar smaakvollen eenvoud, onder vermijding van schijn en 
onlogischen, ondegelijken opschik, waarvan de holheid te sterker uitkomt waar zij staat tegenover 
de natuur.584 Naast de recensie werd een viertal voorbeelden met plattegrond uit de uitgave 
afgebeeld: landhuizen van D.F. Slothouwer, P.J.W.J. van der Burgh, J.W. Hanrath en J. Limburg.  
 
Het moderne landhuis in Nederland  van 1916 presenteerde een verzameling van in totaal 165 
landhuizen, villa’s, enkele zeer grote landhuizen en nieuwe kastelen of buitenplaatsen. Verder 
één landelijke tuinmanswoning, één boerderij, één pastorie en twee tuinen van Tersteeg. De 
nadruk van de uitgave lag duidelijk op de groep villa’s en landhuizen in de categorie klein en 
middelgroot, die ook in werkelijkheid de bulk van de villa- en landhuisproductie vormden. 
Uitgaande van de bouwkosten ging het dan vooral om de villa’s en landhuizen tussen de 5.000 
en de 25.000 gulden aan bouwkosten.585 Deze bedragen waren dan exclusief de grondkosten, 
tuinaanleg en de noodzakelijke inrichtingskosten. Met een aantal uitschieters daarboven, zoals 
het enorme landhuis Duin en Kruidberg dat ongetwijfeld ver boven de honderdduizend gulden 
had gekost. De combinatie van beeld en plattegrond bood zowel architecten als opdrachtgevers 
een breed scala aan gevarieerde voorbeelden in stijl, in plattegrondoplossingen en in alle 
mogelijke vormen van detaillering. De uitgave werd hiermee tevens een catalogus van goede 
smaak. 
 
Het moderne landhuis in Nederland  toonde naast één of meerdere foto’s van het exterieur, in een 
aantal gevallen ook foto’s van het interieur. In alle gevallen werd de plattegrond met de woon- 
en ontvangstvertrekken afgebeeld, meestal ook de verdieping, maar zelden de plattegronden 
van de kelderverdieping/souterrain. Een niet onbelangrijk deel bij villa’s waar de keuken en 
bijkeuken plus eventueel andere dienstvertrekken nog in het souterrain waren ondergebracht. 
Ook de zolderverdiepingen met hun bergingen, linnenkamers, dienstbodekamers, en ook 
slaapkamers en logeerkamers, werden niet afgebeeld. Dit had niet alleen te maken met 
beschikbare ruimte en daarmee de kosten van de uitgave, maar was ook een indicatie van de 
meer ondergeschikte positie van deze verdiepingen en hun vertrekken. Juist de vertrekken waar 
de bezoekers kwamen, waren natuurlijk de vertrekken waar de aandacht naar uit ging. In die 
vertrekken toonde de eigenaar zijn woning, daar werden de meeste inrichtingskosten gemaakt. 
De keuken, de dienstvertrekken, de modernste technische voorzieningen bleven onzichtbaar 
voor het bezoek. Natuurlijk was het huis goed verwarmd, natuurlijk kon er goed gekookt 
worden en natuurlijk werkte het sanitair; dit waren normale, nauwelijks interessante gegevens, 
waarbij hooguit de nieuwste technische snufjes bij de heren een gespreksonderwerp konden 
zijn na het diner.  
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Een typisch en veelzeggend voorbeeld van deze opvatting was te vinden in de zeer uitvoerige en 
gedetailleerde beschrijving van de woonvertrekken van het vermaarde kasteel Oud Wassenaar 
in het blad Eigen Haard , jaargang 1880, door Eugen Gugel, hoogleraar te Delft. Van elk vertrek 
werden en détail de stijl, de vorm, de makers van de meubels en de lambrisering en de geleverde 
kwaliteit besproken, terwijl de slaapverdieping in een paar korte alinea’s werd afgedaan en het 
souterrain slechts ter loops betreden, ondanks het feit dat Oud Wassenaar voorzien was van zeer 
geavanceerde technische voorzieningen, maar hierover geen woord.586  
 
Ma Retraite, door Leliman en Sluyterman in het onderschrift landhuis genoemd en niet villa, was 
een zeer grote, witgepleisterde, symmetrisch opgezette, italianiserende villa ontworpen door 
Abraham Salm uit 1897. Het was de vroegste villa die afgebeeld werd en in In 1916 een 
anachronisme (afb. 132). 
  

 
Afb. 132: Abraham Salm, Landhuis Ma Retraite te Zeist (1897) 

 
Was de recensie van de eerste druk positief deels citerend uit de Inleiding van het boek, de 
uiterst beknopte recensie in het Bouwkundig Weekblad (23 februari 1918) van de tweede druk, 
die eind 1917 uitkwam, was het tegendeel.587 Deze uitgesproken kritische recensie was van de 
hand van J.P. Mieras, architectuurcriticus, redacteur van het Bouwkundig Weekblad, vanaf 1917 
directeur van de Bond Nederlandsche Architecten.588 Mieras schreef:  Een onzer nieuwe 
bouwkundige critici schreef ergens: "De bouwkunst is te onderscheiden in de aristocratische en de 
meer landelijke bouwkunst!" Van deze meer landelijke bouwkunst laat „het moderne landhuis  in 
Nederland" een en ander zien, dat de indruk geeft dat deze meer landelijke bouwkunst, op de 
duidelijk te onderscheiden uitzonderingen na, zonder pretentie, en ook zonder karakter is. Het 
karakter van het boek, waarin ze in haar geheel is opgenomen is dan ook: neutraal. Het typeert den 
Hollandschen bouwheer die tot zijn architect zegt: Maak mijn huis in hemelsnaam zóó, dat 
niemand er wat op te zeggen heeft. In die psyche van den bouwheer is echter sinds eenige jaren wel 
een kentering te bemerken en het is jammer dat die kentering in het boekwerk niet, al was het dan 
ook maar met een paar voorbeelden, is aangeduid. Nu wachten wij hierop tot een volgende druk, 
die waarschijnlijk nog wel zal komen; dan zal ook de keuze der overigens goede clichés, 
nauwkeuriger kunnen zijn en zullen plaatjes van enkel natuurschoon (zie b.v. pag. 200) door betere 
vervangen moeten worden.589 Deze laatste opmerking sloeg op een afbeelding van een villa te 
Hilversum van E. Verschuil die inderdaad door de bomen en struiken nauwelijks zichtbaar was. 
Wat de recensent, weliswaar niet erg expliciet, vroeg was een aansluiting bij nieuwe 
architectuur, nieuwe expliciete vormen en dus voorbeelden van een nieuwe soort van 
bouwkunst. Hoewel Mieras een zekere stilistische vooringenomenheid niet ontzegd kon worden, 
was het natuurlijk wel opvallend dat een huis als de door Frank Lloyd Wright beïnvloede villa 
Henny met zijn betonskelet van Robert van ’t Hoff uit 1915/16 niet werden afgebeeld (afb. 5.1a), 
terwijl daar ook nog sprake was van een volkomen nieuwe ruimtelijke opzet met de open 
plattegrond bij de woonvertrekken. Ook het werk van de Amsterdamse Schoolarchitect Piet 
Kramer in Bergen ontbrak. Mieras had zeker een andere opvatting over het begrip modern en 
vond hij het aanhaken van de landhuisbouw bij landelijke bouwkunst en achttiende-eeuwse 
baksteenbouw een te beperkte oplossing voor wat in de titel als modern werd geaffichieerd. Hij 
zou wel in de derde druk uit 1922 gedeeltelijk op zijn wenken bediend worden. 



188 
 

 
De villa’s en landhuizen in Het moderne Landhuis in Nederland boden, naast hoge kwaliteit in 
vorm en plan (onder meer die van Hanrath, De Bazel, Berlage, Ed. Cuypers, Bauer), 
ontegenzeglijk veel middelmaat, maar het was goede middelmaat en op veel goede, dus 
praktische en logische, plattegronden. Plattegronden, als die van Ed. Cuypers voor een 
vakantievilla te Noordwijk uit 1906 (afb. 154) en S. de Clercqs plattegrond voor landhuis de 
Weele te Boekelo uit 1911 (afb. 159), die wel een nieuwe, uitgesproken ruimtelijke benadering 
toonden. Plattegronden die buiten de bestaande conventies vielen en nieuwe oplossingen boden 
voor de kleinere villa’s die ondertussen de bulk van de villabouwproductie vormden. Deze 
nieuwe opzet werd dus wel getoond, maar niet in de inleiding nader besproken of toegelicht; van 
enige analyse was dan ook geen sprake. De voorbeelden in Het moderne Landhuis in Nederland 
toonden wat Nederland op het gebied van villa- en landhuisbouw in de breedte te bieden had en, 
niet onbelangrijk met particuliere opdrachtgevers, wat de gemiddelde Nederlandse 
opdrachtgever uit de middenklasse mooi en prettig vond.  
 

ingang    
    Woon-/eetkamer   

 overdekt terras        
 
Afb. 133: Robert van ’t Hoff: Villa Henny te Huis ter Heide, de overeenkomst met Frank Lloyd Wrights Unity 
Church uit 1905 voor wat raampartijen, vlakke gevel en de overstek betreft is opvallend (1915/16) 

 
De eerste druk van Het moderne landhuis in Nederland uit 1916 leed aan wat onvolkomenheden, 
zoals bleek uit de flinke reeks rectificaties voorin; het werk van de architecten stond niet bij 
elkaar, maar was verspreid over de uitgave. Dit was een gevolg van de opzet om vijf losse 
katernen uit te geven plus een gebonden versie op basis van de katernen. Deze details bleken 
echter geen rem op het succes, want al in 1917 werd een tweede vermeerderde, maar beter 
gezegd, een iets aangepaste druk uitgegeven. In 1922 volgde een derde druk met een flink aantal 
nieuwe afbeeldingen van nieuwe landhuizen (zie bijlage 1 voor een overzicht van architecten in 
de drie uitgaven).  
 
Het moderne landhuis in Nederland voorzag dus in een behoefte.  Het vermeerderde in de 
ondertitel van 1917 betekende concreet dat een aantal nieuwe afbeeldingen in de plaats was 
gekomen van afbeeldingen uit de uitgave van 1916. De getoonde landhuizen werden nu per 
architect geordend en de meeste fouten hersteld. De twee afbeeldingen van tuinen van Dirk 
Tersteeg waren verdwenen; de architecten J.J. Hellendoorn en Joh. Hoogenboom met hun 
landhuizen, in totaal drie stuks, eveneens. Verder werden een aantal landhuizen geschrapt, 
waarbij onder andere H. Korringa drie van zijn vier landhuizen verloor en Ed. Cuypers zijn 
enorme bakstenen Villa Simpang te Dordrecht. Nieuw waren landhuizen van J. de Bie Leuveling 
Tjeenk/K. Bakker, J. Gratama, C. de Groot, M.J. Klijnstra, W.C. Petri, M. Plate en J. Wolbers. Alle 
met één of twee landhuizen. M.E van de Wall kreeg er landhuis bij, plus zijn gebouw voor 
Theetuin de Kieviet in het villapark de Kieviet te Wassenaar. Van Johan Mutters, de architect 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit villapark De Kieviet en directeur van de 
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exploitatiemaatschappij N.V. De Kieviet en Wildrust,590 werd een grote garage onder rieten kap 
met vier aparte autobergingen en twee woningen toegevoegd (afb. 134). Dit was opvallend, niet 
alleen door de toegepaste landelijke stijl en de klassieke vorm voor een garage, maar ook door 
zijn functie. Koetsen met paarden waren in rap tempo verdwenen, terwijl auto’s in hoog tempo 
hun plaats innamen. Geen beter bewijs dan een garage met werkplaats en vier garageboxen voor 
de verhuur aan villabewoners. Stijl en opzet deden denken aan K.P.C. de Bazels modelboerderij 
Oud Bussem uit 1902 in Naarden: landelijk-klassiek. Enkele architecten kregen er één of 
meerdere landhuizen bij, waaronder J.H.W. Leliman. Zijn bijdrage groeide tot zes landhuizen, 
waaronder zijn eigen landhuis In de Lelie te Baarn. Het aantal afbeeldingen bleef 500, het aantal 
pagina’s vrijwel gelijk en er waren geen wezenlijke aanpassingen; ook de bestaande inleiding 
werd onveranderd overgenomen uit de eerste uitgave.  
 
Vrijwel alle afgebeelde landhuizen en villa’s dateerden uit de periode tussen 1900 en 1916, met 
het zwaartepunt op de periode 1905-1915. Slechts enkele landhuizen/villa’s waren ouder, dus 
van voor 1900, zoals het landhuis De Lelie (1899) op de Kolonie Walden, ontworpen voor 
Frederik van Eeden door Willem Bauer en Abraham Salms grote villa Ma Retraite (1897) te 
Zeist. Een aantal landhuizen en villa’s dateerde uit 1900, waaronder de kleine Villa Dalhoeve van 
J.A.G. van der Steur in het villapark Duin en Daal te Bloemendaal en het Blaricumse landhuisje 
Thea met atelier en onder rieten kap ook een ontwerp van Willem Bauer. Van Bauers landhuizen 
De Lelie en Thea werd alleen een afbeelding van de buitenzijde opgenomen, geen plattegrond. 
Het was immers de buitenzijde, de stijl, die hier belangrijk was, want fundamenteel nieuw.  
 

      

Afb. 134: Joh. Mutters, garage in het villapark De Kieviet te Wassenaar (ca. 1914)  

De derde druk uit 1922 bood een flink aantal nieuwe voorbeelden, waaronder werk van Piet 
Kramer (twee van drie geschakelde landhuisjes (1918) in Park Meerwijk te Bergen), Co Brandes 
en Jan Buijs, het strakke, grote landhuis Pasadena op vlinderplattegrond van J. De Bie Leuvelink 
Tjeenk,  J.J.P. Ouds noordafrikaans ogende villa Allegonda (1918) op de duinen te Katwijk met 
Kamerlingh Onnes als ontwerper (afb. 135), een eenvoudig, bakstenen landhuisje door G. 
Friedhoff , Brinkman en Van der Vlugt met een Wrightachtig landhuis en een weelderig met een 
reeks rieten kappen vormgegeven landhuis door het koppel P.J.W.J. van der Burgh/F. Eschauzier. 
Toch bleef een groot deel van de keuzes uit 1915 gehandhaafd (zie Bijlage 1). Vrijwel alle 
afgebeelde landhuizen hadden een kap en waren gebouwd van baksteen en hout; conventioneel 
van materiaal en vorm. Ook de plattegronden van de nieuwe voorbeelden waren niet wezenlijk 
veranderd. Ook niet die van de exotisch ogende villa Allegonda van Oud die de conventionele 
combinatie van eetkamer-huiskamer en suite had en een salon centraal aan de zeezijde.  
 
Was de recensie in het Bouwkundig Weekblad bij de tweede druk al weinig positief, de recensie 
bij de derde, en flink aangepaste druk wat de afbeeldingen betrof, was ronduit vilein.591 De 
openingszin van Mieras, want hij was het die weer de uitgave besprak, zette de toon: Het succes 
van dit boek, dat thans zijn derden druk beleeft, komt mij voor een veeg teeken te zijn voor de 
bouwkunst. Want het ontwikkelt  den smaak van het publiek dermate, dat het langzamerhand 
verzot wordt op dit boek waar de diepste roerselen der bouwkunst worden blootgelegd. En het 
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voorlopig programma (…) luidt dan ook gewoonlijk als volgt: de ramen moeten zijn zooals meneer 
De Bazel die maakt, en het terras zooals meneer Cuypers (die van de "Vuursche" bedoel ik) dat 
maakt, en ziet U er een dak op te krijgen als zooals meneer Hanrath dat zoo gezellig doen kan, 
maar geen baksteen in de kamers, want dat van meneer van Loghem vinden we schuw, m’n man en 
ik, ziet U, en meneer Stuyt bouwt  ook wel aardig, maar wat stijf, en asjeblieft niet zoo gek als – 
waar staat het ook weer – oh hier van meneer van Kramers, want dat is onzin. En denk U vooral om 
een ronde erker, want dat vinden we zoo knus, en om begroeiing, maar niet zooals meneer van 
Epen dat doet op bladzijde 57. Overigens kunt U doen wat U wilt en we zijn zeer benieuwd. We 
houden vreselijk van modern, maar het moet niet te zijn. Mieras zag nog steeds, net als bij de 
tweede druk,  teveel middelmatigheid, verkeerd gebruik van deze catalogus zonder 
 

 
Afb. 135: J.J.P. Oud/H. Kamerlingh Onnes, villa Allegonda (1918) 

 
gebruiksaanwijzing, waardoor architecten hun eigen graf graafden –ik bedoel het graf der 
bouwkunst – want is niet 80% van al deze landhuisbouwkunst compilatiewerk, genoeglijke 
uitingen van middelmatigheid en zwakheid, om het woord potpourri in dit verband slechts in de 
laatste plaats te noemen. In feite verweet Mieras de samenstellers hier eigenlijk een gebrek aan 
visie waarop hun keuzes gebaseerd waren. Ze boden van alles wat, zonder dat daar een lijn in te 
vinden was. In elk geval, na deze derde druk verscheen er geen vierde meer. 
 
5.2 Ideeën achter de inleiding 
 
De idee achter de uitgave was, zo werd in de inleiding aangegeven, om een corpus van concrete 
voorbeelden van goede landhuis- en villabouw te bieden. Hiermee werd niet alleen de kwaliteit 
van de nieuwe, twintigste-eeuwse Nederlandse landhuis- en villabouw getoond, maar werden 
ook goede en moderne voorbeelden van stijl en plattegrond gepresenteerd aan architecten en 
mogelijke opdrachtgevers. Het moderne landhuis in Nederland werd daarmee een mijlpaal in het 
ontwerp van het vrijstaande woonhuis voor de gegoede burgerij, de deftige stand, en de nieuwe 
middenklasse.  Dus voor de zich verbredende burgerlijke elite, die in Nederland altijd het hart 
van de beschaafde samenleving had gevormd. Het woord modern in de titel was dan ook meer 
dan een woord, het was een bewust afzetten tegen de negentiende-eeuwse bouwkunst en 
poneerde dat in de landhuisbouw de moderne tijd van de nieuwe twintigste eeuw zijn moderne 
uitdrukkingswijze had gevonden en de, in hun inleiding genoemde klakkelooze navolging van 
historische stijlen, achter zich had gelaten. Op hun eigen terrein waren deze landhuizen en villa’s 
dus net zo modern als het nieuwe warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam uit 1913 dat was en de 
nieuwe kantoorgebouwen; nieuwe gebouwen voor nieuwe functies met een moderne, dus op het 
gebruik toegespitste opzet en plattegrond.592 Een gebouw als dat voor warenhuis De Bijenkorf 
was logisch en functioneel opgezet om als modern warenhuis te kunnen functioneren, al was de 
stijl aan de buitenzijde een klassieke Beaux Arts afleiding. Van Rossem constateerde hierover in 
zijn artikel  Moderne architectuur in de schaduw van het modernisme, aan de hand voorbeelden 
uit Amsterdam dat het door de eenzijdige definitie van moderne architectuur (…)  onmogelijk  
[werd] om tal van moderne gebouwen als zodanig te herkennen.593 Ook hier weer die heilloze 
verwarring tussen vorm (=stijl) en functie en ideologie, aangewakkerd door de eerste 
modernisten en functionalisten en overgenomen door de latere architectuurhistorici.  In 
tegenstelling daarmee staat de continuïteit die in ieder geval aantoonbaar aanwezig was bij de 
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landhuisbouw vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw in de fundamentele 
ontwerpuitgangspunten als pragmatisme in de plattegrond, licht , lucht en comfort.     
 
De opening van Het moderne landhuis in Nederland  zette de toon. Ze ademde de sfeer van het 
Nederlands nationalisme, dat, aldus Van Sas in De metamorfose van Nederland, rond 1900 zijn 
absolute hoogtepunt had bereikt en waarmee Nederland met een gevoel van optimisme, 
zekerheid en een nieuw nationalistisch elan de twintigste eeuw was ingestapt.594 Leliman en 
Sluyterman verwoordden de Werdegang van het Nederlandse landhuis, van bloei tot verval en 
tot nieuwe bloei, als volgt: De nederlandsche bouwkunst heeft zich van oudsher onderscheiden op 
het gebied van het landhuis. In vroeger eeuwen, de 17de en 18de, genoten de nederlandsche 
buitenhuizen grooten roem. In de nabijheid der koopsteden, nog bereikbaar na afloop van de 
dagtaak op het kantoor, maar ook verder van huis, aan den duinrand en langs de schilderachtige 
oevers eener kronkelende rivier of op het grondgebied der pasverworven ambachtsheerlijkheden, 
verrezen de statige behuizingen waar de patriciërs naar den trant des tijds het buitenleven 
genoten. De minder welgestelde burgerij volgde hun voorbeeld van verre na in de gemoedelijke 
theekoepels en tuinen aan den zelfkant der stad.595  Vervolgens kwijnde de welvaart en daarmee 
ook de landhuisbouw en tot in de negentiende eeuw verdwenen er meer landhuizen dan er 
gebouwd werden, maar vrij plotseling is echter een kentering ingetreden. De samenstellers 
constateerden namelijk dat er in de laatste jaren, daarmee doelend op de periode vanaf 1900, 
een grote toename was van nieuwe landhuizen. Leliman en Sluyterman zagen hiervoor 
verschillende oorzaken. De toenemende verstedelijking was in hun ogen een directe oorzaak, 
want de steden werden minder aantrekkelijk om in te wonen. Werk en wonen werden daarmee 
gescheiden, want men werkte in de stad en woonde buiten; gepaard aan een trek naar de steden, 
ging dan ook een trek naar het land. Beide kruisten elkander. Het ingespannen, gejaagde leven in 
de groote bedrijfscentra noopte velen in een rustige omgeving verpoozing te zoeken.596 Urbanisatie 
en suburbanisatie dus als de twee zijden van dezelfde munt. Opvallend was dat naast de fysieke 
problemen van de sterk groeiende steden ook het psychische element zijn plaats kreeg door het 
gebruik van begrippen als ingespannen, gejaagde leven. Dit was een topos dat eind negentiende 
eeuw vaker werd gebruikt om de moderne tijd te beschrijven.597 Hier werd de al eeuwenlange 
bestaande tegenstelling stad en land zichtbaar in de tegenstelling onrust en rust, gejaagd en 
bedaard. Vanuit dit gezichtpunt kwamen Leliman en Sluyterman tot de volgende uitspraak: Het 
moderne buitenhuis – en daaronder vooral het kleinere type: het zomerhuis in engeren zin – mag 
dan ook niet meer in de eerste plaats als een uiting van weelde worden beschouwd, maar veeleer 
als een bron van gezondheid en volkskracht.598 Zo kregen villa en landhuis ook een rol in de 
gezonde en stabiele maatschappelijke orde, waarbij in de verte nog Viollet-le-Ducs uitgesproken 
ideeën de rol van het eigen woonhuis en de stabiele, burgerlijke samenleving uit de Entretiens 
meeklonk.599  
 
Een opvallend, maar belangrijk, argument van Leliman en Sluyterman ter verklaring van de 
groei van het buiten wonen, werd gevormd door de door hun geconstateerde de groei van de 
technische verbeteringen op het platteland zelf.  Niet alleen in de steden vond men nu riolering, 
elektriciteit en watervoorziening, ook op het platteland werd dit steeds vaker goed geregeld of 
waren voorzieningen door bewoners zelf te regelen tegen lagere kosten, zoals het installeren 
van een Nortonpomp voor de eigen watervoorziening; Daarbij kwam dat naar mate er zich meer 
menschen vestigden, de tot villa-kolonie geworden dorpen, het onderwijs verbeterde, nieuwe 
winkels geopend werden die berekend waren op de behoeften en levensgewoonten der nieuwe 
bevolking en dus in één woord de bezwaren verminderden. Het werd mogelijk zich "buiten" te 
vestigen zonder te moeten ontberen en zonder zich de gemakken die het moderne leven biedt, te 
ontzeggen, zonder afstand te moeten doen van artistieke en intellektueele genoegens.600  Hiermee 
was dus de basis gelegd voor de trek naar buiten van een veel bredere groep uit de 
middenklasse. Er was betaalbare grond, er waren betaalbare huizen en er waren ondertussen 
allerlei nuttige en noodzakelijke voorzieningen bijgekomen als scholen, winkels e.d. die het 
leven vergemakkelijkten, terwijl technische voorzieningen tegen redelijke prijzen, wanneer 
nodig, individueel gerealiseerd konden worden. Met de uitbreiding der openbare middelen van 
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vervoer en de auto en, niet te vergeten, de telefoon waren nu ook afstanden gemakkelijk te 
overbruggen. Essentieel voor een gezin waren de scholen in de plattelandsgemeente; het 
permanent buiten de stad wonen met het gezin betekende dat de bestaande dorpsscholen een 
kwaliteitsslag moesten maken of dat er nieuwe scholen gesticht moesten worden voor de 
nieuwe bewoners. Zo werd in 1901 de Bloemendaalsche Schoolvereeniging opgericht door een 
aantal nieuwe villaparkbewoners die ontevreden waren met het onderwijs in Bloemendaal, dat 
geen goede aansluiting bood voor het vervolgonderwijs van hun kinderen. Al in 1902 werd het 
door de Amsterdamse architect J. Ingenohl ontworpen nieuwe schoolgebouw betrokken dat 
tussen de Bloemendaalse villaparken Het Bloemendaalsche Park en Duin en Daal lag.601 Dit 
onderstreepte nog eens dat bij de trek naar buiten, het suburbanisatieproces, van grotere 
groepen uit de  middenklasse vanaf het einde van de negentiende eeuw wel aan een aantal 
randvoorwaarden, los van het geld en spoorlijnen, moest worden voldaan om permanente 
bewoning met een gezin daadwerkelijk mogelijk en aantrekkelijk te maken.  
 
Leliman en Sluyterman zagen dat de vele villaparken vaak tot een brutale vernietiging van het 
natuurschoon hadden geleid; met slechts enkele uitzonderingen. Grondspeculatie en 
prijsopdrijving vormden de kern van dit proces, zo constateerden zij somber, en dit gaf  
uiteindelijk minimumterrein gebruik. Het moge duidelijk zijn dat deze sombere constatering, 
hoewel in wezen ten aanzien van de perceelgrootte niet onjuist, geen recht deed aan de talrijke 
goed en redelijk ruim opgezette villaparken in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. 
Vaak was het immers ook de openbare groenvoorziening, de bestaande natuur of het bestaande 
en herverkavelde landschapspark plus de gevarieerde wegaanleg die de schoonheid van het 
villapark bepaalden. Het was ook in het belang van de ontwikkelaars en de bewoners dat het 
villapark zijn waarde bleef houden en dat er via servituten werd gewaakt over soort bebouwing, 
minimale perceelgrootte en in algemene zin de schoonheid en daarmee waarde van het 
villapark.602 Aan de andere kant was juist een uitgave als Het moderne landhuis ook een verdere 
stimulans voor de voortgaande bouw van villa’s en landhuizen in villaparken in de natuur en op 
het platteland, dat daarmee versneld tot een suburbaan woongebied werd en de oorspronkelijke 
karakteristieken verloor. Dit vormde het dilemma, zo niet de schizofrenie, tussen de 
economische groei met zijn massacultuur en fundamentele veranderingen in Nederland met 
daartegenover de traditionele waarden en situaties waar Auke van der Woud in De nieuwe mens 
– de culturele revolutie in Nederland rond 1900  de vinger op legde,603 en die ook door Leliman en 
Sluyterman zoals hiervoor aangegeven, zelf werden geconstateerd. Wat hen er niet van 
weerhield Het moderne landhuis in Nederland samen te stellen.  
 
5.3 Art Nouveau is geen Nieuwe Kunst 
 
Ten aanzien van de bouwkunst constateerden Leliman en Sluyterman dat in de negentiende 
eeuw de overlevering in de bouwkunst hare kracht [had] verloren; misbegrepen "architectuur", die 
haar kracht zocht in klakkelooze navolging van historische stijlen of in eene gewilde 
oorspronkelijkheid, niet geleid door een beschaafd en gerijpt inzicht. Deze interpretatie van de 
negentiende-eeuwse bouwkunst als een gat in de architectuurontwikkeling, hoe onjuist in 
algemene zin ook, was vanaf het einde van de negentiende eeuw een niet ongebruikelijke 
beschrijving geworden van de bouwkunst uit de voorgaande eeuw. A.W. Weissmans lezing 
Nieuwe Kunst afgedrukt in de decembernummers van 1899 in het Bouwkundig Weekblad, 
onderstreepte dit nog eens.604  In deze lezing presenteerde Weissman, in een overzicht ter 
afsluiting van de negentiende eeuw en zijn bouwkunst, een somber stemmende vogelvlucht ten 
aanzien van diezelfde negentiende-eeuwse architectuur, waaronder de villa- en 
landhuisarchitectuur, uitmondend in een zoektocht naar de nieuwe kunst.605 Weissmans 
conclusie was dat er in het geheel niets nieuws en geen oorspronkelijkheid te bespeuren was in 
Nederland, aangezien men maar bleef zoeken in de schatkamer der historische stijlen met als 
enige verandering dat de navolging der klassieken plaats moest maken voor die der 
middeleeuwen.606  Dus in plaats van neoclassicisme kwam neogotiek en neoromaans. In 
tegenstelling daarmee roemde Weissman Berlages rede Bouwkunst en Impressionisme uit 1893 
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expliciet. Berlages nadruk op de grote lijn en het vermijden van details vanwege gebrek aan tijd 
en geld met als resultaat de absolute vereenvoudiging was Weissman hoop op vernieuwing.607 De 
uitgangspunten uit Bouwkunst en Impressionisme vormden in de ogen van Weissman wel 
degelijk het begin van de nieuwe kunst, omdat Berlage loskwam van de historische stijlen en dus 
ook de moderne tijd architectonisch kon uitdrukken. Dit in tegenstelling tot het werk van de 
gelauwerde P.J.H. Cuypers, dat in Weissmans ogen alleen maar de middeleeuwse kunst deed 
herleven en daarmee niets nieuws toevoegde aan de architectuur.608 Met deze kritische 
beoordeling van Cuypers, de grote man van de neogotiek in Nederland, toonde Weissman zich 
een tegenstander van de juist in de jaren negentig ontstane herwaardering van Cuypers en zijn 
rationalisme door de jonge architecten rond het blad Architectura.609 Terug naar Engeland zag 
Weissman in John Ruskin (in het bijzonder in zijn Stones of Venice uit 1851) en in William Morris 
de grote vernieuwers, met daarbij Morris als praktische uitvoerder van Ruskins idealen, die niet 
alleen de decoratieve kunst hervormd had, maar ook het Engelse woonhuis.610 En dan daarbij 
juist de opzet en plattegrond, want de Engelse stijl vond Weissman primitief en gewild ruw; zij 
wilden als menschen uit het volk gekleed gaan, in huizen wonen die niet van de boerenwoning 
verschilden, waarmee hij doelde op het Old English en zijn afleidingen uit de Engelse, landelijke 
bouwkunst. Een opmerking die op het moment van zijn voordracht, december 1899, ook kon 
opgaan voor het in 1897/1898 gerealiseerde, sobere landhuisje door J.W. Hanrath in Hilversum 
(afb. 123) en de landhuizen van W.C. Bauer in Bussum, waaronder het nieuwe woonhuis, De 
Lelie, voor Frederik van Eeden, op het terrein van Walden en de cottage voor Truida Everts; 
beide uit 1899 (zie afb. 124, 126). Ook bouwwerken in de Queen Anne stijl werden door 
Weissman niet als nieuwe kunst gezien, maar als een stijl die gebaseerd was op de Hollandse 
bouwwerken uit de tweede helft van de zeventiende eeuw met boerse elementen gekoppeld aan 
een Engelse hang naar het grillige dat, vanuit de neogotiek komende, de opzet bleef 
domineren.611 Weissman wees hiermee de twee belangrijkste stilistische vernieuwingen in de 
Engelse landhuisbouw uit de jaren zeventig en tachtig af als mogelijke voorbeelden van de 
nieuwe kunst voor de nieuwe tijd. Beide grepen immers terug op oudere stilistische voorbeelden 
en plattegronden. Tegelijkertijd constateerde Weissman goedkeurend, en ongetwijfeld in het 
licht van Berlages opvattingen uit Bouwkunst en Impressionisme, een versobering van het 
inwendige en uitwendige van de Engelse landhuizen. Geen ornamenten, geen versiering, in zicht 
gelaten baksteen en vakwerk. Weismann: Wie in Engeland geweest is, zal misschien gelegenheid 
gevonden hebben, zulk een huis te bezoeken. Vele staan in die voorsteden van Londen, welke nog 
een min of meer landelijk karakter bezitten. Van een villa, zooals men die in Frankrijk of Duitsland 
ziet, hebben zij niets. Men bespeurt duidelijk, dat de boerenwoning het ideaal van bouwmeester en 
bewoner moet zijn. Alle ornamenten ontbreken aan de gevels. Zij zijn wit-gepleisterd, soms ook 
gevoegd, en deuren en vensters vertonen in het geheel geen regelmaat. Een enkele maal zijn 
sommige gedeelten van de gevels inva werk behandeld. De hooge daken, met rode pannen, grijze 
leien of ook wel met stroo gedekt, zijn zonder sieraad. Alleen de breede schoorsteenen  die er uit 
oprijzen dienen tot levendiging. De kamers zijn laag van verdieping, tenminste voor Nederlandsche 
begrippen. Overal valt overvloedig licht in; om dat te bereiken zijn ramen geplaatst, waar dat 
noodig scheen, zonder dat men zich ook maar het minst om symmetrie bekommerde. Van binnen 
wordt dikwijls de gebakken steen in het gezicht gelaten, bijvoorbeeld in de gangen en aan de 
schoorsteenen. 612  Weissman zag de nieuwe kunst, de kunst voor de twintigste eeuw, echter niet 
in Engeland ontstaan, maar in de Verenigde Staten. In de ontwerpen van H.H. Richardson, 
waaronder expliciet Trinity Church te Boston (uit 1877), zag Weissman alle ideeën van Ruskin 
over bouwkunst terug, net als in de Amerikaanse hoogbouw die vrijwel ongedecoreerd en vooral 
functioneel was.613 Hoewel de vrijstaande Engelse huizen overal op het continent werden 
nagevolgd, bood dit geen oplossing want Engelse cottages in Nederland, Frankrijk, België of 
Duitsland waren onlogisch, want geen gewas (…) van eigen bodem,614 waarbij Weissman er 
overigens aan voorbij ging dat juist de Engelse uitgangspunten ten aanzien van opzet (licht, 
lucht, pragmatisme) en plattegrond voor landhuizen wel nieuwe mogelijkheden boden. Wat hij 
zelf ook al geconstateerd had. 
 



194 
 

De richting voor de nieuwe kunst was volgens Weissman ook niet de gang naar het nieuwste tot 
elke prijs (met de Belgische Art Nouveau en Henry van de Velde als voorbeeld), maar juist weer 
de grootst mogelijke vereenvoudiging der vormen, in het weglaten van details. Zonder daarbij 
uitsluitend sober en doelmatig te zijn, want dan werd bouwkunst utiliteitsbouw en kregen de 
ingenieurs, den nuttigheidsmannen, de kans om de bouwkunst over te nemen.615  Ook bij 
Weissman weer die angst van architecten om de grip op de bouwkunst te verliezen aan de 
ingenieurs. Eenzelfde angst die Vincent van Rossem in zijn artikel Ingenieurs versus architecten 
ook constateerde bij de negentiende en vroeg twintigste-eeuwse stedenbouw, waar de 
grondslagen van de moderne stad juist door de civiele techniek in de vorm van spoorlijnen, 
tramlijnen, gas- en elektriciteitswerken werden gelegd.616 Ditzelfde gold ook voor het 
negentiende en twintigste-eeuwse suburbanisatieproces dat mede kon ontstaan dankzij de 
nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit die de ingenieurs van de spoor- en tramwegen hadden 
gecreëerd.  
 
In de ontwerppraktijk kon Weissmann door zijn koppeling van Richard Norman Shaws Queen 
Anne aan de Hollandse zeventiende-eeuwse bouwkunst in ieder geval gebruik maken van de 
Queen Anne als nieuwe min of meer nationale ontwerpstijl in plaats van de Hollandse 
renaissance. Zijn ontwerp voor Lizzy Cottage, een vrijstaande villa uit 1902 aan de 
Hobbemastraat in Amsterdam, was een voorbeeld van de combinatie van Queen Anne 
elementen in de gevel, Arts and Crafts tegeltableaus aan de gevels, granieten plint en 
Nederlandse elementen in de plattegrond door de combinatie van huiskamer-eetkamer en suite 
(afb. 136). Lizzy Cottage, ontworpen voor de kunstverzamelaar E. van Essen, moest ook diens 
schilderijencollectie tentoonstellen in de grote schilderijenzaal.617  In lijn met wat Weissman had 
gezegd over de onoverdraagbaarheid van Engelse landhuizen en hun plattegronden, waaronder 
specifiek de hall, naar de Nederlandse situatie, bezat Lizzy Cottage geen hal, maar een kleine 
vestibule na de voordeur en verder een lange gang die de vertrekken verbond. De trap lag in een 
nis.618 Dus wel de uit de Engelse landhuisbouw afkomstige principes van architecten als Shaw, 
Webb en Nesfield overgenomen, maar niet de vormen, noch de typisch Engelse plattegronden 
met dito vertrekken. Hierin was Weissman het geheel eens met Hermann Muthesius, die dit ook 
al had geconstateerd.619  
 

    
Afb. 136:  A.W. Weissman, villa Lizzy Cottage te Amsterdam, plattegrond (links) en straatzijde; uitgevoerd 
ontwerp (1901-1902) 

 
In 1906 zou Weissman bij een bespreking van het boek The British home of to-day van W.H. 
Bidlake nog een aantal kritische opmerkingen maken rondom de continentale liefde voor het 
Engelse woonhuis: dat de Engelschman in Engeland op zijn Engelsch bouwt, is de natuurlijkste 
zaak ter wereld. Maar dat de Engelschen hun wijze van bouwen voor de eenige goede houden en 
dat de bewoners van het vasteland het daar tegenwoordig mede eens schijnen te zijn, getuigt van 
een bedenkelijke overschatting.620 De bouw van villa’s afgeleid van boerderijen achtte hij 
eveneens een bedenkelijke gang van zaken, met huizen, die er uit zien als oude boerenwoningen 
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en van binnen toch van alle gemakken voorzien zijn (…), resulterend in hokkerige vertrekken; Wie 
zich daarvan wil overtuigen bezichtige slechts een huis "genre Anglais" in een onzer villaparken.621  
 
Nu was er iets vreemds aan de hand met deze opmerkingen van Weissman. De aantallen typisch 
Engelse villa’s en landhuizen in de villaparken met hoge kappen en allerlei landelijke elementen 
uit het Old English of Queen Anne waren beperkt, het sterk door Edwin Lutyens beïnvloede werk 
van het architectenkoppel Smits en Fels bleef een uitzondering, terwijl juist de voorbeelden 
vanuit de Nederlandse landelijke bouwkunst rap in aantal toenamen. En inderdaad, die hadden  
ook laagkomende met riet of pannen gedekte kappen, waar de etage volledig in de kap lag en de 
slaapvertrekken dus schuine wanden hadden. De kritiek van Weissman op de onechtheid, want 
daar ging het hem natuurlijk in eerste instantie om, van een stijl die ook nog eens slechte 
plattegrondoplossingen realiseerde, stond hiermee in ieder geval haaks op het algemene 
gevoelen dat juist de landelijke bouwkunst nieuwe en eerlijke mogelijkheden bood voor de villa-
architectuur om los te komen van de negentiende-eeuwse stijlnamaak. Nu had Weissman wel 
degelijk een punt als hij zijn kritiek baseerde op de Engelse situatie. Die was voor wat de massa 
van kleine en middelgrote landhuizen betrof nog geheel in de ban van een soort stripped 
vernacular gecombineerd met een zo groot mogelijke variatie in vertrekken om alle gewenste, en 
vereiste, functies, waaronder een woonkamer en een hall en een optimale scheiding tussen 
dienst, dienstboden en bewoners, een plek te geven. Dit bleek opnieuw bij de winnaar van de 
Daily Mail Ideal Home Exhibition, de architect Reginald Fry, die een middelgroot landhuis voor 
een suburb ontwierp in een stripped vernacular op een gefragmenteerde, zo niet hokkerige, 
plattegrond (afb. 133 en 134), die in de verte herinneringen opriep aan M.H. Baillie Scotts An 
ideal suburban House uit 1894 (afb. 127) en Richard Norman Shaws landhuisjes in Bedford Park 
eind jaren zeventig van de negentiende eeuw.622 Was de boerderijafleiding in de Engelse 
landhuisbouw rond 1913 enigszins sleets en tot een stilistische mal geworden, waarmee 
getracht werd om in stijl en plattegrond een in wezen pre-industriële negentiende-eeuws 
Engelse situatie te reproduceren en te continueren voor nieuwe doelgroepen, in Nederland 
leidde de landelijke bouwkunst vanaf 1900 nu juist wel naar een nieuwe weg voor de 
landhuisbouw.  
 

  
 

 
Afb. 137:  Smits en Fels, Landhuis Hagheweide te Warmond met plattegrond en met een typisch Lutyenesque 
aspect ondanks de Hollandse rieten kap(1912/1913)623  
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In de optiek van Leliman en Sluyterman bood de inheemse, landelijke architectuur aan 
architecten nieuwe en eerlijke voorbeelden, want gebaseerd op wat nodig, niet op wat mooi of 
modieus was. Het was aan de architecten om de daaruit voortvloeiende complicaties op 
vakkundige wijze op te lossen, waarmee architecten hun waarde konden bewijzen. Het 
toepassen van een gevarieerde plattegrond, dat typisch Engelse model om pragmatisch de 
vertrekken plaatsen, een goede scheiding tussen dienst-wonen te realiseren, vensters te 
plaatsen waar nodig en vertrekken inhoogte te variëren, waren daarbij de te gebruiken 
middelen.     
 
5.4 De nieuwe landhuisbouw 
 
De vernieuwing van de landhuisbouw was een groeiproces waarin, zoals Leliman en Sluyterman 
omschreven, kinderziekten noodzakelijk waren.624  Welke dat dan waren, werd niet vermeld, wel 
werd daarmee duidelijk dat ook binnen de moderne landhuisbouw niet alles even goed geslaagd 
was. Toch was het juist in deze landhuisbouw dat de architectuur zich, volgens Leliman en 
Sluyterman, het eerste had hersteld. Dit had te maken met de grote vraag naar landhuizen, met 
opdrachtgevers die gewoonlijk zelf de bewoners van de landhuizen en villa’s zouden worden. 
Het landhuis werd daarmee zelden een speculatieobject, zoals zoveel woningen in de stad, maar 
bleef een individuele oplossing voor een individuele vraag waardoor een beeld van rijke 
schakeering mogelijk werd. Volgens Leliman en Sluyterman  ligt [het] voor de hand dat het 
algemeene streven  naar ongekunstelden eenvoud en natuurlijkheid, dat de moderne bouwkunst 
kenmerkt, nergens beter en vollediger tot zijn recht kon komen dan bij het landhuis. (…) Dit geldt 
natuurlijk in het bijzonder voor die landhuizen, welke inderdaad buiten, in onmiddellijke aanraking 
en wisselwerking met de natuur staan, minder voor het bouwwerk in de voorstad of villa-voorstad, 
aan wier type meer architectonische houding eigen is.625 En ook hier de tegenstelling stad en land 
en nu vanuit de stijl en opzet, de architectonische houding. Zij zagen dat juist bij de woningen in 
een meer stedelijke context de strijd der stijlen een rol bleef spelen; een typisch landelijke 
afleiding zou in de stad immers misstaan, dus bleef men daar al snel hangen in een zoektocht 
naar een eigen en moderne stijl. Het landhuis in de natuur had zijne principiëele beslissing reeds 
[gevonden], blijkende uit een overwegend modernen geest, los van historische stijlvormen, maar 
gebaseerd op de overgeleverde landelijke bouwwijzen. Ook hier dus weer de expliciete opvatting 
dat de landelijke bouwkunst het model leverde voor het moderne, want stijlloze, landhuis buiten 
de stad. Hiermee was per definitie het stijlprobleem opgelost, want de stijl van de boerenwoning 
was geen stijl maar een functioneel gegroeide vorm die zich had aanpast aan en was gegroeid uit 
omgeving en praktijk. Er waren daarom geen algemeene kompositie-regels, want elk landhuis 
was een individuele opgave en omdat het landhuis zich diende te voegen naar de natuur waar 
het stond, ontstonden tal van verschillende oplossingen en geen schematizeerende bouwtrant.626 
Toch waren beide samenstellers hier niet consequent, want naast de talrijke landhuizen met 
boerderijkenmerken, toonden ze even zovele afleidingen van het achttiende-eeuwse 
baksteenclassicisme in allerlei varianten en expliciet Engelse landhuizen, zoals het vijftal 
afgebeelde landhuizen van de architecten Smits en Fels, de experts in Engelse stilistische 
afleidingen voor landhuizen. 
 
Stijl als zodanig speelde bij de selectie van voorbeelden in Het moderne landhuis in Nederland 
geen rol van betekenis in die zin dat de samenstellers heel duidelijk uit de volle breedte van het 
aanbod hadden geselecteerd. De plattegronden van de landhuizen villa’s waren vrijwel altijd 
meer of minder vrij en pragmatisch geordend, dus asymmetrisch van opzet met de woonhal als 
centraal punt en een woonkamer, soms een salon, en een eetkamer als kern van de 
woonvertrekken. Verder een keuken, meest met dienkamer, en bijkeuken als vaste set 
dienstvertrekken. De vensters, een ander belangrijk zichtbaar element, variëren afhankelijk van 
de aard van het vertrek dat ze verlichten.  
Stilistisch zijn er op hoofdlijnen twee belangrijke varianten te herkennen in hun verzameling : 

1. landhuizen afgeleid van en geïnspireerd door landelijke voorbeelden, asymmetrisch, 
romantisch-schilderachtig of in de vorm van een combinatie symmetrisch, landelijk-
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classicistisch (zie o.a. De Bazels landhuis De Maerle, afb. 150). Deze stijl zou, met alle 
variaties, vanaf 1900 een belangrijk deel van de vrijstaande woningen buiten de stad of in 
een villapark in de natuur domineren. In zijn eenvoudigste vorm komt het landhuis uit op 
een eenvoudig rechthoekig bouwblok onder een zadeldak gedekt met riet of pannen, met 
erkers en een serre en de verdieping veelal grotendeels in de kap, waardoor het 
horizontale effect van het landhuis wordt benadrukt; 

2. villa’s afgeleid van en geïnspireerd door het Hollandse laat zeventiende-
eeuwse/achttiende-eeuwse baksteenclassicisme in een rijke vorm met veel klassieke 
detaillering, of in een minimalistische, een gestripte en vereenvoudigde vorm, en 
symmetrisch of asymmetrisch van opzet in een eenvoudig vierkant of rechthoekig 
bouwblok al dan niet met erkers en serres en een voorkeur voor de schildkap met 
schoorstenen op de nok. De verdieping kan deels in de kap weggewerkt zijn, maar is veelal 
meer of volledig uitgewerkt, waardoor de villa een duidelijke verticale lijn krijgt. 

 
Het doel van Het moderne landhuis in Nederland  werd door Leliman en Sluyterman omschreven 
als het leveren van een objectief samengesteld overzicht dat een beeld bood van de resultaten 
binnen de landhuisbouw van de afgelopen periode. Ze waarschuwden wel dat de uitgave niet de 
architect kon vervangen, doordat lezers of niet-deskundigen met hun boek in de hand zelf 
gingen ontwerpen. Dat zou nooit goed gaan en zeker bij de kleine landhuizen was een architect 
noodzakelijk, aangezien daar de moeilijkheden rond de indeling, dus de plattegrondopzet, het 
grootst waren. Dit was logisch, hoe minder ruimte, hoe lastiger te plannen; al bleek ook dat het 
beslist een hele opgave was om een groot landhuis goed te plannen. Velen slaagden daar maar 
matig in. 
  
Ten aanzien van die plattegrond gaven Leliman en Sluyterman aan dat daar heel andere eisen 
aan werden gesteld dan in de bloeiperiode van het Hollandse landhuis uit de zeventiende en 
achttiende eeuw, aangezien die slechts enkele grote, symmetrisch verdeelde vertrekken bezaten. 
De hedendaagse landhuizen hadden een ingewikkelder indeeling der (…) plattegronden, 
aangezien de wooneisen verfijnd en toegenomen waren. De eisen aan dienst- en woonruimtes 
waren hoger geworden, terwijl men ook zocht naar een beknopte plattegrond om juist die dienst 
te vergemakkelijken. Ook bezaten alle landhuizen, groot en klein, op het gebied van gerief, van 
hygiëne, van technische installaties allerlei nieuwe voorzieningen die ondergebracht moesten 
worden.627 De inrichting van bepaalde vertrekken stelt weliswaar zeker vaste eischen, maar over 
het algemeen zal zoowel de groepeering der vertrekken onderling, als hunne indeeling, moeten 
worden bepaald met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval: 
terreinsgesteldheid, ligging ten opzichte van uitzicht en hemelstreek, voorts van de gewoonten en 
wenschen der bewoners, en hun bestaande huisraad. Hier kon binnen de landhuisbouw vrij 
bewogen worden en verkreeg het huis zijn individuele karakter en ontstond per definitie de 
verscheidenheid.628 Van groot belang was gerieflijkheid, het comfort, aangezien juist de 
bewoners in een landhuis buiten de stad veel thuis bleven en dus extra gesteld waren op dit 
comfort. Leliman en Sluyterman vonden dat daar bij Nederlandse huizen, in vergelijking met de 
buitenlandse, weinig aandacht voor was. Dit geldt in het bijzonder de woon- en dienstlokaliteiten. 
Zij gaven als voorbeeld het ontbreken van een fatsoenlijke toiletruimte. Vaak was er slechts 
sprake van een kleine vestibule met een fonteintje in de gang om zich op te knappen nadat men 
buiten was geweest. Op de verdieping vaak een ongemakkelijke groepeering van het 
hoofdslaapvertrek met badkamer en WC; zou eene andere plaatsing van het dienstbodenvertrek de 
vrijheid van het gezin zeer bevorderd hebben (…). In het bijzonder pleegt, bij vergelijking vooral 
met Engeland, de dienstafdeeling vrij bekrompen te zijn, zelfs in de grootere huizen. Over het 
algemeen bepaalt zij zich tot een keuken die in verband staat met bijkeuken of schuur. Een 
dienruimte, die tevens tot taak heeft om, bij wijze van tusschenportaal etensgeuren uit het huis te 
weren, ontbreekt niet zelden. Een zitkamer voor het personeel, of een zitnis in de keuken, is 
evenzeer een uitzondering als een diensttrap. De verbinding met de kelder geschiedt voorts niet 
zelden door de hall en stoort daar- indien deze tevens als woonruimte gedacht is – de intimiteit. In 
het engelschen landhuis van middelmatigen omvangvormen de dienstvertrekken daarentegen een 
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groep, die veelal een aanmerkelijk deel van den plattegrond der beneden-verdieping in beslag 
neemt: keuken, servants hall, bijkeuken, provisie- en dienkamers. Deze vertrekken worden dan 
dikwijls met de hokken en bergplaatsen van tuingerij, brandstoffen enz., een vertrek voor ruw werk, 
als schoenpoetsen, geschikt om een binnenhof, die tot schilderachtige oplossingen uitlokt. 629 
Hoewel misschien in zijn algemeenheid juist, werden deze opmerkingen ook door een flink 
aantal voorbeelden uit Het moderne landhuis geloochenstraft. Het nadeel van de Engelse 
plattegrondoplossingen, door Weissman wel genoemd in zijn overzicht, was nu juist de 
versnippering van de plattegrond van het kleinere en middelgrote landhuis en de toename van 
circulatieruimtes als gangen en halletjes. De groepering rond een binnenhof vond voornamelijk 
bij de grotere landhuizen plaats en was beslist geen regel bij de middelgrote en kleinere 
landhuizen. Wel was er meer aandacht voor een betere scheiding en praktische positionering, 
maar dat was dan in Engeland ook al vanaf 1860 een standaardvereiste.  
 
In De Opmerker jaargang 1912 werd een voorbeeld gepubliceerd van een Engels middenklasse 
landhuis dat een concreet beeld gaf van datgene waarop Leliman en Sluyterman doelden. Het 
ging om het ontwerp voor een modelwoning voor de Ideal Home Exhibition te Londen in 1912.630  
De Daily Mail schreef een prijsvraag uit voor de jaarlijkse Ideal Home Exhibition, in 1912 was dit 
voor een vrijstaande, middelgrote woning die tussen de ₤ 900 en ₤ 1100 mocht kosten om te 
bouwen. De Daily Mail Ideal Home Exhibition werd voor het eerst in 1908 gehouden en vond elk 
jaar, behalve de oorlogsjaren, plaats waarbij naast de huizen ook alle moderne, nieuwe 
huishoudelijke apparaten getoond werden aan de nieuwe middenklasse.631  In het beginjaar 
1908 waren er drie ontwerpcategorieën:  

 a detached five-bedroom mansion in landscaped ground ‘combining dignity, spaciousness 
and convenience’, to cost less than £ 1000 to build ;  

 a detached cottage for under £ 750; 
 a ‘modest’ cottage, with six bedrooms for £ 500.  

In kosten betekende dat omgerekend naar de Nederlandse situatie in 1908 dat de mansion, of 
het grotere landhuis, fl. 11.800 kostte, de vrijstaande kleinere villa fl. 8.900 en het bescheiden 
villaatje fl. 5.900. Met in de Daily Mail de constatering: There has been a rebellion against the old 
type of narrow, inconvenient houses such as are to be found in so many suburbs. Considerable 
difficulty is found in obtaining servants to stay in them.632 
 
Voor de Ideal Home Exhibition van 1912 kwamen 780 inzendingen binnen en het huis van de 
winnaar, in dit geval de architect Reginald C. Fry voor ₤ 1100, werd op ware grootte in hout 
gebouwd in de tentoonstellingshal (afb. 138 en 139). De opzet was om een betaalbare en 
gemakkelijk te bouwen, middelgrote vrijstaande woning te ontwerpen voor een gezin uit de 
middenklasse. Dit gaf al aan waar men de doelgroep en dus de markt zag voor vrijstaande 
woningen. Deze woning van Fry kostte, omgerekend in guldens van 1912, maximaal fl. 13.200.633  
Voor de ₤ 1100 garandeerde de aannemer de bouw van deze woning binnen een straal van 20 
mijl van Londen op een plaats niet verder dan 2 mijlen van een station.634 De recensent zag dat 
aan de inrichting van keuken en bijkeuken met de bijbehoorende ruimten is groote zorg besteed. De 
Engelschen zijn niet gewoon de keuken als een lokaal van ondergeschikt belang te beschouwen en 
men vindt haar hier dan ook van alle gemakken voorzien. Muurkasten treft men, behalve in de tot 
de keuken behoorende ruimten, op de begane-grond-verdieping nergens aan, maar wel vindt men 
in elke slaapkamer op de verdieping een muurkast. De kamers der bovenverdieping zijn voor een 
klein gedeelte ingebouwd in de kap, evenwel niet zooveel dat men spreken kan van dakkamers. De 
hall was als woonvertrek behandeld en de dienstboden kunnen bij de voordeur zonder door de 
hall te hoeven gaan, terwijl de bediening voor de eetkamer via een portaal gaat die zoo 
geventileerd wordt, dat geen keukenlucht zich door het huis verspreiden kan.635  Opvallend aan het 
ontwerp, naast de behaaglijkheid, vond de recensent de diensttrap die naar de dienstbodekamer 
leidde, dit kwam in de regel  niet voor in dit formaat Nederlandse landhuizen.636  De woonkamer 
had ramen op het noorden, zuiden en westen.637 De vertrekken waren niet erg groot, nergens 
meer dan 5.50 m en de grootste verdiepinghoogte bleef onder de drie meter, maar het ontwerp 
voldeed blijkbaar goed.638 Wat ongetwijfeld mee werkte aan het succes was het feit dat in de jury 
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niet alleen architecten zaten, maar ook een bouwer en twee huisvrouwen die praktisch konden 
beoordelen wat wel en niet werkte.639 En ook bij dit middelgrote landhuis een goed uitgewerkte 
en goed afgescheiden dienstafdeling op het noorden en de woonvertrekken op het zuiden. Vier 
slaapkamers en een kleine badkamer op de verdieping completeerden het huis. Dit landhuis was 
schatplichtig aan Baillie Scotts landhuismodel beschreven in het Ideal suburban house uit 1894 
en zijn kleine landhuizen uit Letchworth, ook voor wat de stijl betreft, zoals Baillie Scott weer 
voortborduurde op de kleine landhuizen voor de middenklasse van Richard Norman Shaw in 
Bedford Park. Dit landhuis paste uitstekend binnen de bestaande en nieuwe suburbs op een 
klein perceel en daarmee in de bestaande en nog steeds groeiende Engelse suburbane traditie.  
 

  
Afb. 138: Reginald C. Fry, winnend prijsvraagontwerp voor een Ideal Home voor maximaal ₤ 1100 aan 
bouwkosten op de Daily Mail  Ideal Home Exhibition te Londen, aanzicht (1912) 

 

 
Afb. 139: Reginald C. Fry, winnend prijsvraagontwerp voor een Ideal Home, plattegronden (1912) 
 

Fry’s ontwerp, en dan vooral zijn plattegrondoplossing, paste als opzet goed binnen de 
gedachten die Leliman en Sluyterman hadden en waar zij bij Nederlandse landhuizen tegenaan 
liepen. Uit de opsomming van vertrekken en ruimtes die ontbraken of niet goed opgelost werden 
in de Nederlandse landhuizen rees in elk geval het beeld op van datgene waaraan Leliman en 
Sluyterman bij hun selectie van voorbeelden wel belang hechtten. Bij de voorbeelden in hun 
publicatie zouden deze feilen dan niet moeten voorkomen. Zeker bij de grotere en grote 
landhuizen in Het moderne landhuis was dit ook het geval. Hier was immers de ruimte en het 
geld om gemakkelijker te plannen. Toch kwam ook hier een volledig uitgewerkte of uitgebouwde 
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dienstvleugel of diensthof maar beperkt voor en dan meestal in de vorm van een eenvoudig 
uitgebouwd recht bouwdeel. Vaak met een atelier of een werkkamer; Hanrath had in zijn eigen 
woning de tekenkamer in een uitgebouwde vleugel (afb.  141) en in het landhuis De Maerle van 
De Bazel lag in de vleugel een schildersatelier (afb. 150).   
 
Het landhuis te Zandvoort  (ca. 1906) ontworpen door Gerrit van Arkel (afb. 140) was het enige 
voorbeeld in Het moderne Landhuis met een ver uitgebouwde dienstvleugel onder eigen kappen 
waarin verschillende vertrekken. In dit huis op de duinen lag een rij van dienstvertrekken aan 
een lange dienstgang die de eetkamer, met uitzicht op zee, via de dienkamer verbond met de 
keuken aan de achterzijde. Achter elkaar lagen daar een dienkamer, een kamer knecht, een 
zilver- en poetskamer, een eetkamer voor dienstboden en de keuken. En aan de linkerzijde een 
provisiekamer, een wc voor dienstboden en een wachtruimte, waarschijnlijk voor leveranciers. 
Er ontbrak een diensttrap, wat juist in dit landhuis vreemd was, aangezien zich op de verdieping 
van de uitgebouwde vleugel, dus boven de dienstvertrekken, zes dienstbodekamers bevonden. 
Een Engels geïnspireerde opzet, wat ook gold voor het toepassen van een hybride hal met open 
haard. Een dienstrap zou echter in geen enkel Engels huis van deze omvang ontbreken. 
 
Leliman en Sluyterman stelden dat de Nederlandse landhuisbouw, maar niet alleen de 
Nederlandse, onder sterke invloed van de Engelse landhuisbouw stond; zij noemden dit de 
aesthetische herleving van de landhuisbouw. Hun verklaring daarvoor was dat de klassiek getinte 
bouwkunst, de neoclassicistische buitenhuizen dus, niet het begrip van knusse intieme 
huiselijkheid, het idee van een echt home, vooral ten plattelande, kon vertolken, als een typisch 
middenklasse ideaal.640 Het classicistische en neoclassicistische model was daar natuurlijk ook 
niet voor bestemd geweest. In Engeland echter had de landhuisbouw op het platteland zich 
binnen de Engelse vernacular, Old English en Queen Anne, verder ontwikkeld richting moderne, 
comfortabele woningen voor de middenklasse; deze werd door Philip Webb, George Devey, Eden 
Nesfield in de tweede helft der 19de eeuw opgevat, maar vooral werd zij populair, door Richard 
Norman Shaw. Hunne scheppingen waren eene revelatie. De beide samenstellers kwamen 
vervolgens tot de conclusie dat de nieuwe Engelse bouwkunst niet alleen tot directe navolging 
leidde, dus in eerste instantie tot imitatie, maar ook de aanzet had gegeven tot eene herleving der 
nationale en plaatselijke overlevering; dus de eigen nationale en lokale voorbeelden. Na het eerste 
tijdperk van navolging  werd in eigen kring rond gezien naar aanknoopingspunten. En dit laatste 
was cruciaal, want in plaats van imitatie-Engels werd de focus verlegd naar de algemene 
principes achter het succes van de Engelse landhuisbouw. Deze principes, de 
aanknoopingspunten zoals Leliman en Sluyterman ze noemden, konden toegepast worden vanuit 
de eigen nationale, regionale en lokale landelijke voorbeelden. Zo bleek het Nederlandse 
landhuis geïnspireerd door en vormgegeven vanuit de bestaande Nederlandse landelijke 
voorbeelden, een daglonerwoning, een boerderij, en met een praktische plattegrond die voldeed 
aan de wensen van de bewoners, een doorslaand succes. Architecten als W.C. Bauer, J.W. 
Hanrath, H.P. Berlage, Jos. Cuypers, Jan Stuyt en S. de Clercq schiepen hier tussen 1898 en 1903 
een buitengewoon succesvol nieuw type in alle soorten en maten, meestal uitgaande van een 
plattegrond met een centraal gelegen (woon)hal, een woon- of huiskamer, eetkamer en 
keuken/bijkeuken.   
 

Leliman en Sluyterman zagen als een belangrijke voorwaarde voor het succes van het moderne 
landhuis dat het Engelse voorbeeld zich los had gemaakt van strenge stijlvormen en, zonder 
inachtname van de geijkte regels der bouwkundige kompositie op natuurlijke, zakelijke wijze, in 
ongedwongen groepeering het landhuis te ontwikkelen uit de eischen der praktijk, met 
gebruikmaking der voor de hand liggende elementen uit de inheemsche, landelijke bouwkunst. 
Deze opvatting kwam vooral ten goede aan het landhuis van kleine of middelmatige afmetingen, en 
het optrekje of cottage, dat zich dus niet voordeed als een villa in miniatuur, maar als een 
zelfstandig type.641 Ook hier weer de relatie met de nationale landelijke architectuur, die immers 
ook niet gekenmerkt werd door grote bouwwerken, maar juist door het kleinere, praktische 
werk, die weer uitstekend konden dienen als voorbeelden voor de nieuwe, kleinere landhuizen 
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voor de middenklasse in de twintigste eeuw. Uit de voorbeelden van Leliman en Sluyterman in 
Het moderne landhuis blijkt echter duidelijk dat ook grotere landhuizen ontworpen en gebouwd 
werden met aan de landelijke bouwkunst ontleende elementen, inclusief een rieten kap. De 
landhuizen van De Bazel en van Hanrath boden hier goede voorbeelden. De Bazel gebruikte 
landelijke elementen als gevarieerde rieten kappen op een baksteenclassicistisch bouwblok met 
Engelse bay windows bij De Maerle uit 1906/07 (afb. 150). Hanraths eigen woning d’ Olijftak uit 
1904 (afb. 141) had een boerderijachtige opzet vooral door de laagkomende kap aan de beide 
zijkanten en het toepassen van wolfseinden. Ook het landhuis kon flink opgeschaald worden en 
daarmee ook geschikt gemaakt worden voor de financiële en maatschappelijke elite, die nog 
steeds grote huizen kon en wilde laten bouwen. Ed. Cuypers’ ontwerp voor het enorme landhuis 
’t Witzand onder rieten kap te Blaricum (1920), afgebeeld in de derde uitgave van Het moderne 
landhuis in Nederland  uit 1922 was hiervan een goed voorbeeld.642 De drie geschakelde, 
cottageachtige landhuizen in de stijl van de Amsterdamse School van Piet Kramer in het 
villaparkje Meerwijk te Bergen (1917/1918) zijn een voorbeeld van een dezelfde landelijke 
oplossingsrichting, maar dan voor kleine geschakelde landhuisjes. Ook deze werden afgebeeld in 
de derde uitgave (1922) van Het moderne landhuis.643       
 

 

Afb. 140: G. van Arkel, landhuis te Zandvoort (ca. 1906), plattegronden   

Met de bewering dat de schilderachtige en romantische aanleg van het Engelse landhuis ontleend 
was aan de late gotiek en de vroege renaissance (Tudor, Elizabethaans), sloten Leliman en 
Sluyterman aan bij de communis opinio hierover die ook in Nederland in ieder geval al vanaf 
eind jaren zeventig van de negentiende eeuw bestond.644  Ook constateerden zij de omslag naar 
een hernieuwde waardering voor het classicistische werk omstreeks 1890. Het schilderachtige, 
althans bij den bouw der grootere landhuizen (…) maakte plaats voor een streven naar meer 
gebonden kompositie in den geest der laat 17de en 18de eeuwse typen, die in menig opzicht verwant 
zijn aan de gelijktijdig hollandsche. Een zelfde ontwikkelingsgang valt ook te bespeuren bij den 
nieuwen landhuisbouw hier te lande. Worden voor de kleinere landhuizen de ingevingen, nog bij 
voorkeur direkt of indirekt ontleend aan de landelijke bouwkunst, de grootere verraden in 
toenemende mate den invloed van de statige laat-renaissance en barok architectuur.645  Het 
vroegste voorbeeld in Engeland was het ontwerp van Richard Norman Shaw voor het volledig 
symmetrische landhuis Bryanston uit 1889 in een swaggering English baroque, dat onmiddellijk 
aansloeg.646 In Nederland werd een bakstenen classicisme, ook al snel na 1900, naast de 
landelijke stijl, populair. Architecten ontwierpen probleemloos of landelijke huizen of 
classicistische baksteenhuizen. Het werk van J.W. Hanrath, één van de grote landhuisarchitecten 
uit de vroege twintigste eeuw, liet dit concreet zien. Zijn eigen woonhuis d’ Olijftak uit 1904 in 
het Hilversumse Kannesheuvelpark, dat vanaf 1902 ontwikkeld werd, en het landhuis 
Groenendaal eveneens te Hilversum,  dateerden beide uit 1904, maar verschilden stilistisch 
volkomen (afb. 141 en 142). In beide ontwerpen speelde Hanrath met de combinatie van 
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symmetrie en asymmetrie, net als Richard Norman Shaw in de jaren zeventig,647 waarbij 
Hanrath bij zijn eigen landhuis d’ Olijftak, ondanks de omvang, toch een landelijke 
schilderachtigheid wist te bereiken door de laagkomende kappen aan de zijgevels. De 
eenvoudige rechthoekige plattegrond was wat speels in drieën verdeeld door de ingang net uit 
het midden te plaatsen en door de brede hal die een hoek creëerde in de woonkamer, waar 
Hanrath een typisch Engelse inglenook plaatste. Het keukengedeelte lag aan de rechterzijde van 
de plattegrond, achter de eetkamer en stond via de bijkeuken en kleine pantry in verbinding met 
de eetkamer aan de voorzijde. Naast de eetkamer lag de met een schuifdeur verbonden 
speelkamer voor de kinderen. Links lagen de woonkamer, daarachter Hanraths werkkamer en 
daarachter als een uitgebouwde vleugel het tekenatelier.  
 
Landhuis Groenendaal (1904), ontworpen in opdracht van F.L. Wurfbain, moest lijken op de 
achttiende-eeuwse koloniale landhuizen die Wurfbain had gezien in de Verenigde Staten (afb. 
142).648 Hanrath verdiepte zich vervolgens in de Hollandse, classicistische landhuisbouw om 
voorbeelden te vinden voor zijn ontwerp, dus ruim voor Paul Mebes’ Um 1800 , en ontwierp een 
Engels-Hollands-Amerikaans neoclassicistisch landhuis met een enorme woonhal en 
ingangspartij als centraal punt die het hele midden van de plattegrond besloegen. Aan de 
tuinzijde lagen links en rechts de eetkamer respectievelijk de salon. Beide met een Engelse bay 
window. Aan de voorzijde lagen de keuken links en de bibliotheek rechts van de ingang. De 
plattegrond van landhuis Groenendaal werd ook in drieën verdeeld, een klassieke opzet die het 
uitwendige volgde, maar die een heel nieuwe invulling kreeg, doordat Hanrath van het 
middendeel een grote woonhal had gemaakt die direct opende op het halfronde, overdekte 
terras aan de achterzijde, terwijl de entree eveneens met vensters van de woonhal was 
afgescheiden. Er ontstond daarmee een middenstuk dat van voor naar achtereen open was en 
direct van twee zijden verlicht werd, wat een bijzonder ruimtelijk effect opleverde. Van het huis 
waren voor- en achtergevel symmetrisch opgezet en die symmetrie kwam terug in de 
plattegrond. Een betrekkelijk unicum bij landhuizen in de twintigste eeuw, maar door Hanrath 
na landhuis Groenendaal steeds vaker toegepast, zoals bij de vierkante villa Bloemhof te 
Hilversum uit 1904 (afb. 144)en zijn symmetrisch opgezette, grote villa De Laak voor Anton 
Philips te Eindhoven uit 1906/1907 (afb. 143). Net als in landhuis d’ Olijftak vormden de 
eetkamer met de keuken en dienstvertrekken bij Groenendaal een geheel binnen het linkerdeel 
van de plattegrond. Er was een dienkamer en er was een luik van keuken naar de eetkamer aan 
de achterzijde. Aan de rechterzijde van de plattegrond lag een salon en aan de voorzijde een 
bibliotheek. Ook deze beide vertrekken pasten goed bij het meer formele karakter en de omvang 
van de villa van Philips, die vooral ook de status en het succes van de lampenfabrikant moest 
uitstralen.  
 
Ook Leliman en Sluyetrman constateerden dat de uit Engeland afkomstige hall tot een nieuw 
element in de plattegrond werd en tot het middelpunt van het huis en een integraal onderdeel van 
de woonruimten in plaats van de in Nederlandse buitenhuizen en villa’s gebruikelijke vestibule 
met vooral een circulatiefunctie.649 Zij vonden dat de hall tot een integraal onderdeel van de 
woonvertrekken was geworden, wat echter slechts ten dele in de praktijk het geval was, zoals in 
hoofdstuk 4 werd aangetoond. In de meeste gevallen toonde de hal, ook in de grote villa’s en 
landhuizen en hybride oplossing door de combinatie van een zitgedeelte en van de trap, dus 
circulatie. Dat de hal centraal gelegen was, was niet nieuw. Ook de gebruikelijke vestibule  lag 
vaak centraal in de Nederlandse villa’s en landhuizen. Bij een  Engelse woonhal werden 
dienstboden en bezoekers buiten de hal om geleid. Dit betekende extra circulatieruimte om de 
hal heen. De plattegrond van Reginald Fry’s Ideal Home uit 1912 (afb. 139) liet zien waartoe in 
een middelgroot landhuis een dergelijke scheiding leidde. Zijn oplossing was een reeks van 
gangen en gangetjes en deuren die om de hall heen lagen en een schil vormden waar de 
bedienden en bezoek konden circuleren. De consequentie daarvan, een fragmentatie van de 
beschikbare ruimte, werd in Engeland geaccepteerd, omdat het doel, een maximale scheiding 
tussen wonen en dienst, daar een fundamenteel planningsprincipe was. Dit lag, zoals uit de 
plattegronden van de Nederlandse landhuizen blijkt, in Nederland in ieder geval genuanceerder. 
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De woonhal als apart vertrek werd dan ook in Nederlandse villa’s en landhuizen zelden 
aangetroffen. 
 
De engelsche invloed bleef niet bepaald tot het inwendige en de indeeling, maar strekte zich ook uit 
tot den geest van de afwerking, inrichting en meubileering; en hier werd de hand van Kees 
Sluyterman direct zichtbaar, die als interieurarchitect en hoogleraar natuurlijk uitstekend op de 
hoogte was van de Engelse invloeden op het interieur. De Engelse manier van inrichten werd 
zichtbaar inzijn ongedwongen groepeering der meubels: zijn cosy corners bij den, in een nis en van 
omtimmering met banken voorzien en een haard, die door afwerking en omvang tot het 
hoofdmoment der vertrekken en het centrum der huiselijke gezelligheid is gestempeld; zijn vrije 
verdeeling van raamgroepen en erkers, die uitsluitend afgeleid is uit overwegingen van praktisch 
nut in verband met de fraaiste uitzichten; zijn lage verdiepingen, heeft den stoot gegeven tot geheel 
nieuwe opvattingen in de binnenordonantie van het huis.650  Maar ook hier, zo benadrukten de 
beide samenstellers, had de Nederlandse architect zijn eigen invulling gegeven door dit op 
zelfstandige wijze te verwerken, resulterend in wat Leliman en Sluyterman noemden: Het 
moderne nederlandsche landhuis en een kenmerkende prestatie des tijds, als de welgeslaagde 
uiting van een diepgeworteld ideaal in samenleving en kunst.651 Maar wat dit nu precies inhield, 
werd niet aangegeven. 
 

   141a              141b 
Afb. 141a, b: J.W. Hanrath, Landhuis d’ Olijftak (eigen woning met atelier) te Hilversum (1904); a: voorzijde 
(opname ca. 1910); b: huiskamer met inglenook. Uit: Leliman/Sluiterman, p. 64 
 

5c 
Afb. 141c: J.W. Hanrath, Landhuis d’ Olijftak (eigen woning met atelier) te Hilversum (1904); plattegrond 
begane grond 



204 
 

 a  b 

Afb. 142a, b: J.W. Hanrath, Landhuis Groenendaal te Hilversum; a: tuinzijde; b: plattegrond (1904) 

 143   144 

Afb. 143: J.W. Hanrath, Villa De Laak voor Anton Philips te Eindhoven, voorzijde (1906/07) 

Afb. 144: J.W. Hanrath, Villa Bloemhof te Hilversum (1904) 

  
Afb. 145: J.W. Hanrath, Landhuis te Hilversum met symmetrische voorzijde (1904) 

De uitgave van Het moderne landhuis in Nederland  in 1916 was een selectie uit en een staalkaart 
van de Nederlandse landhuis- en villabouw uit de periode 1900-1915 met het zwaartepunt op 
de laatste tien jaar en een aantal voorbeelden uit de periode tussen 1897 en 1900. Dit moderne 
landhuis was in ieder geval stilistisch bevrijd van het Oudhollands/Hollandse renaissance en 
allerlei chaletvormen en had de opgelegde schilderachtigheid door de eindeloze variaties in 
silhouet en opstand door de torentjes, uitbouwsels, erkers, kapvormen en wat dies meer zij, 
naast het sierende houtwerk aan verdiepingen, kappen en erkers, achter zich had gelaten. Het 
moderne landhuis was een eerlijke, eenvoudige, in veel gevallen ornamentloze bakstenen 
woning onder een enkelvoudig zadeldak, ingestoken zadeldaken of een sober schilddak. In alle 
gevallen een helder gecomponeerde dakpartij zonder veel extra’s. Het kon ook letterlijk een 
landhuis zijn, een huis op het platteland, met allerlei landelijke of boerderijachtige aspecten als 
rieten kappen, laagkomende daken, vaak met een wolfseinde, de verdieping weggewerkt in de 
kap, zadeldaken met pannen gedekt en gevelbetimmering. Schoorstenen waren eenvoudig van 
vorm, vaak op de nok, maar zelden zo hoog en opvallend als die van de Engelse voorbeelden. 
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Bovenal was het moderne landhuis een comfortabele woning op een gevarieerde, praktische 
plattegrond, die voldeed aan de maatschappelijke behoeftes en de rol van de eigenaar, op een 
praktische en pragmatische plattegrond, met vertrekken die op een logische plaats lagen, zoals 
de keuken bij de eetkamer en een centrale hal. Vertrekken die een goede omvang hadden in 
relatie tot de functie met optimaal licht en lucht in de woon- en slaapkamers. Woonkamers 
hadden vaak een erker, al dan niet in de vorm van een bay window of, vooral in de negentiende 
eeuw, een serre. De keuken was goed gepositioneerd op het noorden, had voldoende licht via 
flinke vensters en was groot genoeg. Het landhuis was zo een directe afstammeling van de in de 
negentiende-eeuwse Engelse landhuisbouw dominante planningswaarden en 
ontwerpuitgangspunten, maar dan vertaald naar de Nederlandse behoefte en situatie. De 
woonvertrekken op het zuiden, de keuken afgescheiden van de woonvertrekken met bij 
voorkeur een dienkamer als sluis.  Slaapkamers op de verdieping en daar een tweede wc en nu 
ook standaard een badkamer. Een eenvoudig bakstenen volume onder een simpel zadeldak of 
onder een romantische, golvende rieten kap op een praktische plattegrond voor een nieuwe 
doelgroep, die geen behoefte meer had aan residuen uit het verleden, zoals een salon. De invloed 
van Arts and Crafts, ook in de Nederlandse variant, bij de inrichting was opvallend, ook in de 
plattegrond met cosy corners, inglenooks en bay windows. De invloed van de Art Nouveau, was 
in de door Leliman en Sluyterman gekozen voorbeelden volledig afwezig. 
Plattegrondkenmerken: vooral praktisch met de hal als centrum en de huiskamer, ook de 
combinatie huiskamer/eetkamer, soms  als focus. Keuken/bijkeuken op de begane grond en niet 
meer in een souterrain; dus de woonkamers openen direct op de tuin, waarmee de relatie tuin-
woonkamer versterkt werd.. Deze kernwaarden van de vroege twintigste-eeuwse Hollandse 
villa’s en landhuizen werden zichtbaar in de woningen van landhuisarchitecten als Hanrath, Jos. 
en Ed. Cuypers, Stuyt, Berlage, Muller, De Clercq, Wegerif of van de meer onbekenden als 
Pothoven, Van der Steur, Reus of Mutters. En al deze varianten waren te vinden in Het moderne 
landhuis in Nederland uit 1916. Van de landhuisjes met twee woonvertrekken en een keuken tot 
imposante landhuizen gelegen in een groot, parkachtig landschap.  
 
Een nieuw verhaal bij het moderne landhuis en zijn rieten kap waren de plastische 
mogelijkheden die riet bood om de kap in allerlei vormen te boetseren. Deze vrijheid werd  na 
ca. 1910 steeds meer ontdekt en gebruikt (afb. 146 en 147). De rieten kap, eenvoudig of in 
allerlei gevarieerde en samengestelde vormen, was en bleef ook na de eerste wereldoorlog een 
kenmerkend element bij veel landhuizen. Tot op de dag van vandaag. 
 
 

 146  147 
Afb. 146: H.A. Pothoven, landhuis te Laren ca. (1911) 
Afb. 147: A.H. Wegerif Gzn., landhuis te Beekbergen (ca. 1910) 

 
5.5 landhuis en villa bij Leliman en Sluyterman 
 
In hun benaming van de vrijstaande woning op een eigen perceel in de natuur, op het platteland 
of in de villaparken bij de steden voor de gegoede middenklasse en de bourgeoisie, waren 
Leliman en Sluyterman niet steeds even consistent. Zij noemden in hun uitgave namelijk de 
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meeste, maar niet alle, gepresenteerde vrijstaande woningen een landhuis. Er werd ook een 
aantal keren gekozen voor de benaming villa, zoals bij de bakstenen villa Simpang uit 1904 te 
Dordrecht van Eduard Cuypers en de neoclassicistische villa Rusthoek (1905) van de architecten 
Schill en Haverkamp te Baarn, maar ook de kleine, op landelijk Engels geïnspireerde villa 
Dalhoeve (1900) van J.A.G. van der Steur, wat eerder een klein landhuisje was.652 In de inleiding 
van Het moderne landhuis kwam het woord villa alleen voor in een samenstelling als villa-
parken. In een aantal gevallen, zoals Berlages eigen woning en een woning aan zee te Noordwijk 
van Eduard Cuypers, werd in plaats van ‘landhuis’ of ‘villa’ de benaming ‘huis’ gebruikt. Dit 
laatste begrip had zeker ook te maken met de stedelijke context van de villa. In een enkel geval 
was er alleen sprake van de naam van het huis zelf, zoals bij Berlages Parkwijck.  
 
Natuurlijk hadden Leliman en Sluyterman de titel van hun boek bewust gekozen, net als de 
benamingen in de onderschriften bij de afbeeldingen. Voor hen vormde het nieuwe begrip 
landhuis de benaming voor wat zij zagen als het goede en nieuwe Nederlandse vrijstaande 
woonhuis, zoals bleek uit hun inleiding. Dit was in hun optiek daadwerkelijk een modern 
landhuis geworden. De benaming refereerde direct aan de moderne, dit zijn de laat negentiende-
eeuwse Engelse cottages en country houses, door Leliman en Sluyterman in hun inleiding 
beschreven als de belangrijkste inspiratiebron voor de moderne Nederlandse landhuisbouw. De 
benaming landhuis voor een vrijstaande woning in de natuur werd tussen 1895 en 1902 als 
nieuw begrip geïntroduceerd voor villa’s met een uitgesproken nationaal-landelijk karakter, te 
vergelijken met de uit de jaren zeventig en tachtig daterende, op de Engelse vernacular 
architectuur teruggaande, stijlen als Old English en Queen Anne. De eerste landhuizen uit 1898-
1902 van Bauer, Berlage, Hanrath en De Clercq/Gratama boden een nieuw en ‘stijlloos’ en 
daarmee modern, alternatief voor vrijstaande woningen in de natuur. Landhuis werd vanaf 1900 
de gebruikelijke benaming voor het nieuwe type vrijstaande woningen teruggaand op landelijke 
voorbeelden. Met deze voorbeelden onderbouwden Leliman en Sluyterman dus hun claim ten 
aanzien van modern, ook in de plattegrond. Het gebruik van het begrip landhuis in de titel 
refereerde dan ook direct aan vernieuwing en onderstreepte daarmee het moderne karakter van 
de voorbeelden en het moderne, dus hedendaagse, karakter van de uitgave.  
 
Met de benaming landhuis, een stilistische typering met een duidelijk eigen connotatie van 
modern, politiek vooruitstrevend en zelfs wat bohemienachtig, werd een nieuw type vrijstaande 
woning aangeduid, dat direct afgeleid was van nationale landelijke en boerderijachtige 
voorbeelden. Die rieten kap, van oorsprong een armeluisoplossing voor wie geen geld had voor 
dakpannen, werd nu gebruikt om een vrijstaande woning een eerlijk, inheems landelijk, dus 
nationaal, gezicht te geven, gekoppeld aan een zekere romantiek en een nieuwe soort 
schilderachtigheid, want niet oppervlakkig. Deze schilderachtigheid was immers een wezenlijk 
kenmerk van de oude landelijke woningen zelf. Dit alles was het resultaat van de zoektocht van 
vooral de jonge architecten in de jaren negentig naar een nieuwe vorm voor de 
landhuisarchitectuur, los van de heersende neostijlen, het zogenaamde Oudhollands/Hollandse 
neorenaissance, het eclecticisme, de chalets en de Art Nouveau en Jugendstil, de zogenaamde 
Nieuwe Kunst. In navolging van de Engelse Arts and Crafts beweging, zelf weer schatplichtig aan 
John Ruskins ideeën over eerlijke, nationale architectuur, werd teruggegrepen op de eigen 
eerlijke, niet door de neostijlen en de moderne tijd aangetaste, landelijke bouwkunst. De 
herwaardering van de onaangetaste, nationale landelijke voorbeelden in Nederland volgde 
hiermee een patroon als eerder in Engeland was te vinden en net als in Nederland en in 
bijvoorbeeld Duitsland: inspiratie door oude boerderijen, keuterboerderijtjes en eenvoudige 
landarbeiderswoningen.653 De cirkel, begonnen met John Nash’ cottages bij Blaise Hamlet uit 
1810/1811 en Ruskins cottages en villas in The poetry of Architecture uit 1837/1838 was 
hiermee rond. De logische consequentie hiervan was dat nu niet alleen meer de gebruikelijke, 
oude, eerbiedwaardige vijftiende, zestiende en zeventiende-eeuwse architectuur in aanmerking 
moest komen voor bescherming, maar dat deze nu ook moest gaan gelden voor oude, en nu 
plotseling ook eerbiedwaardig geworden, landelijke architectuur in al zijn uitingsvormen. De 
stichting van de Bund für Heimatschutz in Duitsland in 1904 en de Bond Heemschut in 
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Nederland in 1911 waren van deze gedachtes de logische consequenties.654 Dit betekende dat er 
nu een heel nieuw reservoir aan ‘eerlijke’ stijlmogelijkheden ontstond, zoals ook Henri Evers, 
architect en hoogleraar te Delft, aangaf bij zijn recensie van Onze oude boerenhuizen, 80- schetsen 
van boerenhuizen in Nederland  uit 1908 van de hand van Herman van der Kloot Meyburg.655 Zijn 
introductie maakte duidelijk waar het hier om ging: Waardering van eenvoud architectuurschoon 
is een teken des tijds en streven naar de oprechte van de practische eischen des levens in soberen, 
gevoeligen vorm, een kenmerk der hedendaagsche architectuur van stad en land. (…)  In dit 
verband heeft het eenvoudige, landelijke architectuurtype, de boerenwoning, groote belangstelling 
en waardering ondervonden. Het was opvallend om te zien hoe na 1900 dit nieuwe model in zeer 
korte tijd succesvol was geworden en zou blijven. Ook in Het moderne landhuis zijn er een groot 
aantal van zowel de kleine als de middelgrote en grote landhuizen terug te vinden in een stijl die 
refereerde aan landelijke bouwwerken. De hiervoor genoemde rieten kap van Mutters garage in 
het villapark De Kieviet was dan ook niet meer dan één van de vele voorbeelden van deze 
populariteit. Door het nieuwe begrip landhuis toe te passen werd tegelijkertijd afstand genomen 
van de negentiende-eeuwse neostijlen waarmee een villa geassocieerd zou kunnen worden.  
 
Het was dus duidelijk dat de keuze voor de naam landhuis door Leliman en Sluyterman als 
overkoepelende duiding voor de bulk van de vrijstaande woningen in hun uitgave een 
fundamentele keuze was. Daarenboven konden ze het nieuwe, moderne vrijstaande woonhuis 
voor de hogere en hoogste middenklasse daarmee onderscheiden van de veel vaker 
voorkomende slechte of zeer middelmatige villabouw door aannemers, die geen 
architectenopleiding hadden genoten en waren blijven hangen in allerlei negentiende-eeuwse 
stijlimitaties en confectieplattegronden. De benaming landhuis werd hiermee voor Leliman en 
Sluyterman naast een typologische aanduiding, ook een aanduiding die stond voor kwaliteit en 
moderniteit. Vandaar dat de beide begrippen, modern en landhuis, samen met het nationale 
begrip, Nederland, de titel van hun uitgave vormde. 
 
Naast de landhuizen, de op landelijke voorbeelden teruggrijpende vrijstaande woningen, werd 
rond 1900 ook het tegenovergestelde, een teruggrijpen op de symmetrische achttiende- en 
vroeg negentiende-eeuwse classicistische bakstenen landhuizen. Het werk van Hanrath bood tal 
van voorbeelden (afb. 142-145, 148), maar er waren tal van architecten die in ditzelfde idioom 
werkten en hun werk stond natuurlijk ook in Het moderne landhuis in Nederland. Opvallend aan 
deze herwaardering van het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme was toch vooral de 
eenvoud en soberheid die de villa’s in deze stijl uitstraalden. Met villa’s en landhuizen in deze 
stijl verruimden de architecten ook hun mogelijkheden om een bredere klantengroep aan te 
spreken, dan alleen met landhuizen.  
 
In Het moderne landhuis werd een aantal voorbeelden getoond van villa’s in een idioom afgeleid 
van het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme, die dateerden van ver voor 1908. In ieder geval 
was in Nederland de leidende stijl niet meer de Hollandse neorenaissance. De nieuwe trend, het 
teruggrijpen op voorbeelden van achttiende-eeuwse baksteenbouw, door Leliman en 
Sluyterman in hun inleiding ook beschreven, bleek vooral in de eerste twee decennia van de 
twintigste eeuw een belangrijke vernieuwing. Het baksteenclassicistische model, baksteen als 
het Hollandse bouwmateriaal pur sang, bleek erg goed bruikbaar voor de ontwikkeling van een 
als typisch Nederlands ervaren baksteenvilla terwijl de historiserende detaillering, wanneer die 
te kostbaar was, kon worden gereduceerd tot heel eenvoudige elementen als de klossen onder 
een bakgoot of ongedecoreerde lisenen en een schilddak met stompe schoorstenen op de nok. 
Villa Hilverheuvel van Joseph Cypers en Jan Stuyt in  het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 
was daar ook een goed voorbeeld van, zij het in een wat rijkere stijl door het bewerkte pediment 
en met allerlei kleine, speelse afwijkingen van de regels, net als Ed. Cuypers’ landhuis Die 
Clinghe (1915) voor G. Vissering, directeur van de Nederlandsche Bank  (afb. 148a, b), op het 
duin in Duin en Daal. Zo staat de middenrisaliet uit het centrum, is er een oriël rechts van de 
ingang en heeft het pediment twee opvallende ronde vensters, terwijl het landhuis Klein  
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Afb. 148a, b: Jos. Cuypers/Jan Stuyt, bouwtekening villa Hilverheuvel in een speels achttiende-eeuws idioom, 
Bloemendaal (1905); (b) Ed. Cuypers, bouwtekening landhuis Die Clinghe , Bloemendaal(1915) 
 

            
Afb. 149: A.R. Freem en G.C. Bremer, Landhuis Klein Engelenburg te Brummen, voorzijde  en plattegrond 
begane grond (1907) 

 
Engelenburg te Brummen uit 1907 (afb. 149) van Freem en Bremer juist veel trouwer het 
achttiende-eeuwse voorbeeld volgden in opzet en detaillering, terwijl de plattegrond aan de 
voorzijde daarentegen weer vrijer was. De tuinzijde was dan weer strikt symmetrisch.  
Een bijzondere variant was de landelijke villa, in baksteen gebouwd met symmetrische 
elementen en een rieten kap met een of meerdere gewolfseinde zadeldaken.656 Deze oplossing  
combineerde de landelijkheid van de rieten kap met aan de voorzijde de symmetrie afgeleid van 
een sober achttiende-eeuws baksteenclassicisme. Een bekend, zo niet het bekendste, voorbeeld 
daarvan was K.P.C. de Bazels landhuis De Maerle uit 1906/1907 te Bussum (afb. 150), door 
Leliman en Sluyterman abusievelijk in Huizen gesitueerd. Dit was tevens het enige voorbeeld 
van De Bazels werk in Het moderne landhuis. De Bazels opzet met een verhoogde centrale 
ingangspartij die door de rieten kap heen stak, bleek een succes en werd door tal van architecten 
nagevolgd. De combinatie van landelijkheid en romantiek met de rieten kappen die expressief 
konden golven zonder harde hoeken te maken, gecombineerd met de strakke baksteen in 
symmetrie aan de voorzijde bleek een gevraagde oplossing. Daaraan koppelde De Bazel nog een 
aantal Engelse elementen zoals in De Maerle de bay windows van de huiskamer en de vestibule, 
die de facto een echte woonhal was. Keuken en bijkeuken lagen naast het tochtportaal en de 
toiletruimte met wc aan de voorzijde. Deze vertrekken schermden daarmee de woonvertrekken 
af van de voorhof. Gevolg was wel dat de relatie keuken – eetkamer buitengewoon ongelukkig 
werd, doordat de eetkamer nu diagonaal aan de achterzijde lag en de afstand keuken – eetkamer 
via de woonhal moest worden overbrugd. 
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Afb. 150: K.P.C. de Bazel, Landhuis De Maerle te Bussum en plattegrond begane grond (1906/1907) 

5.6 Nieuwe plattegrondoplossingen: van vertrek naar ruimte 
 
Tussen 1904 en 1906 ontwierp Eduard Cuypers een aantal vakantievilla’s op de duinen aan de 
boulevard van Noordwijk aan Zee; door hem kant-en-klaar  opgeleverd voor fl. 4000.657  Hij had 
dergelijke zomerhuizen beschreven in 1905 in Het Huis, Oud & Nieuw in een artikel genaamd Het 
moderne Landhuis.658 Hierin toonde Cuypers niet alleen zomerhuizen/vakantiehuizen van fl. 
4.000, maar gaf hij ook zijn visie op Het heedendaagsche buitenhuis. Dit moest, in tegenstelling 
tot de achttiende-eeuwse buitenhuizen, juist zόό ingericht (…) wezen, dat men binnenshuis ook 
van het buiten kan genieten.659  Lucht en licht moesten daarom overal kunnen doordringen via 
veranda’s, serres, terrassen en loggia’s. Bij het ontwerp voor een villa te Aerdenhout uit 1905 
had Cuypers juist daar rekening mee gehouden door het overdekte terras zo te leggen dat er 
weinig hinder van regeninslag zou zijn (afb. 151). De keuken op het noorden en de slaapkamers 
op het zuiden.660 Bij die plekken waar de grond kostbaar was konden dan dubbele villa’s 
gebouwd worden, die als één gebouw waren vormgegeven.661 De gerealiseerde vakantievilla’s te 
Noordwijk werden later, zoals gebruikelijk, afgebeeld en besproken in Cuypers’ eigen tijdschrift 
Het Huis, Oud & Nieuw, jaargangen 1907 en 1908.662 
 

     

Afb. 151: Ed. Cuypers, Eerste ontwerp voor een villa te Aerdenhout (1905) 

 

      
Afb. 152: Ed. Cuypers, Schets voor een "steedsch buitenhuisje" (1905) 
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Bij de zomerhuizen of zomervilla’s was, in Cuypers’ opvatting, ruimte belangrijk en die kon er in 
zijn optiek ook komen, aangezien er minder formele vertrekken nodig waren. De zomervilla aan 
het strand van Zandvoort was ingericht voor een zomers verblijf en telde een bescheiden aantal 
vertrekken, doch van flinke afmeting en ruimschoots verlicht.663 Zowel bij villa Stoessell (afb. 
156a-d) als bij de ernaast gelegen villa (afb. 153-155) had Cuypers gekozen voor een nieuwe 
oplossing door de plattegrond niet meer in allerlei aparte vertrekken onder te verdelen, dus te 
compartimenteren, maar juist grote, in elkaar overlopende ruimtes te creëren. Dit was een 
fundamenteel nieuwe benadering en tekende de kwaliteit van Cuypers’ vakmanschap en zijn 
talent nieuwe wegen te ontdekken. Bij de beschrijving van villa Stoessel in Het Huis, Oud & Nieuw 
(jaargang 1907) gaf Cuypers twee beweegredenen om alle woonvertrekken (te weten annex, 
boudoir, woonkamer en eetkamer) tot één in elkaar overlopende ruimte te maken die met 
schuifgordijnen van elkaar gescheiden konden worden. De eerste was dat bij kleinere 
buitenhuizen (de lengte/ breedte villa Stoessel bedroeg ca. tien bij veertien meter en de villa 
ernaast twaalf bij twaalf) door een verdeling in allerlei verschillende vertrekken de vertrekken 
dan te klein zouden worden, waarmee de openheid zou verdwijnen. De openheid ook van een 
huis bovenop het duin. Ten tweede paste deze mindere afgeslotenheid der vertrekken zeer goed 
bij het meer ongedwongen buitenleven.664 Bij een ongedwongen buitenleven, wogen  de  sociale 
conventies minder zwaar en dit resulteerde in een open plattegrond voor de woonvertrekken. 
Cuypers koos er dus voor om geen reeks van kleine vertrekken te maken, maar daarvoor in de 
plaats een grote woonruimte te scheppen met daarin nissen en plekken voor eten, wonen, 
werken, alles met uitzicht op de zee. Van monofunctionele vertrekken naar een multifunctionele 
ruimte. Natuurlijk was dit eenvoudiger te realiseren binnen de context van het ongedwongen 
buitenleven in een zomerhuis, maar let wel, ook bij de zomerhuizen van Cuypers’ tijdgenoten 
werd er nooit voor deze nieuwe opzet gekozen. Cuypers’ oplossing, zoals getoond in deze villa’s 
te Noordwijk, bood nieuwe mogelijkheden voor in ieder geval de kleinere villa’s en dus voor de 
groeiende doelgroep van nieuwe villabewoners die met minder geld toch een villa konden laten 
bouwen, maar waarvoor de sociale en maatschappelijke verplichtingen, met name ten aanzien 
van de sociale representatie, van een heel andere orde was dan die van de maatschappelijke 
elite, de oude villabewoners. Eduard Cuypers had hier een model neergezet dat in de jaren 
twintig en dertig bij de kleinere villa’s de norm zou worden.665  Misschien was dit wel een 
resultaat van wat Maristella Casciato in The Amsterdam School beschreef als de werkwijze op 
zijn bureau, die er één was van een unrestricted working method, free from any ideology or formal 
constraints.666 Casciato constateerde dat niet voor niets veel van de grote architecten uit de 
latere Amsterdamse School bij Ed. Cuypers op het bureau hadden gewerkt. Helen Searing kwam 
al in 1982 tot een dergelijke conclusie in haar essay Berlage or Cuypers? The father of them all, 
waarin ze de rol van Ed. Cuypers bij de ontwikkeling van zowel de Amsterdamse School als de 
weg naar het nieuwe bouwen herwaardeerde.667 Cuypers’ plattegronden voor de beide 
vakantievilla’s te Noordwijk ondersteunen in ieder geval deze gedachte. 
 

 a                 b 
Afb. 153a, b: Ed. Cuypers, Huis te Noordwijk aan Zee, bouwkosten fl. 4000 (1906), a: voorzijde; b: interieur; 
benaming "Huis" is van Leliman/Sluyterman, Cuypers noemde het een "vakantievilla" 
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Afb. 154: Ed. Cuypers, Huis te Noordwijk aan Zee (1906), plattegronden begane grond en verdieping. Op de 
begane grond vormen de vertrekken 4 en 5, dus alle woonvertrekken, inclusief de nis aan de achterzijde, één 
ruimte.  

Bij vergelijking van de plattegrond van het Huis te Noordwijk uit Het moderne landhuis in 
Nederland (afb. 154, begane grond) met de  oorspronkelijke plattegrond uit Het Huis, Oud & 
Nieuw (jaargang 1908) (afb. 155), blijkt dat het vertrek dat in Het moderne landhuis de salon 
werd genoemd, op de oorspronkelijke tekening van Cuypers als eetkamer was aangegeven. Er 
was in de villa dus geen salon, wat logisch was gezien het ongedwongen karakter van het 
vakantiehuis, maar wel een eetkamer, die met gordijnen af te scheiden was van de woonkamer. 
De open werkkamer, die bij Leliman en Sluyterman niet wordt aangegeven, staat wel 
aangegeven op de plattegrond in Het Huis, Oud & Nieuw. De eetkamer was bij Leliman en 
Sluyterman op de onlogische plek rechts vooraan, ver van de keuken,  getekend. Dit was dus een 
fout van de beide samenstellers, die veroorzaakt zou kunnen zijn door onbegrip over het 
revolutionaire karakter van Cuypers’ plattegrondoplossingen. 
 

   155                156a 

Afb. 155: Ed. Cuypers, Vakantievilla te Noordwijk aan Zee (1906). De woonvertrekken (woonkamer-eetkamer, 
werkkamer) vormen één ruimte 

Afb. 156a: Ed. Cuypers, Vakantievilla Stoessell te Noordwijk aan zee, plattegrond begane grond met alle 
woonvertrekken aan de voorzijde als één ruimte met nissen vormgegeven, een revolutionair concept 
(1904/06)  
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 b         c 
Afb. 156b: Ed. Cuypers, Vakantievilla Stoessell te Noordwijk aan zee (1904/1906) doorkijkje vanuit 
woonkamer richting eetkamer 
Afb. 156c: Ed. Cuypers, Vakantievilla Stoessell te Noordwijk aan zee (1904/1906), voorzijde 
 
Dat er wel degelijk besef was voor de rol die ruimte speelde, zij het niet bij Leliman en 
Sluyterman, bleek uit de recensie geschreven door J.L.M. Lauweriks in het redactioneel gedeelte 
van het Bouwkundig Weekblad van 7 maart 1914 van de étude pour une petite villa dans la 
campagne van de jonge architect H.A. van Anrooy (afb. 157).668 Nu kende Lauweriks Van Anrooy 
goed, want Van Anrooy had in 1913 voor hem en Karl Osthaus in Hagen gewerkt.669 Van Anrooy 
was als één van de weinige Nederlandse architecten, ook lid van de Duitse Werkbund en kende 
persoonlijk veel van de prominente Duitse architecten, terwijl hij eerder in zijn opleiding bij 
Theo Rueter met geometrische grondprincipes van Lauweriks en De Bazel had leren werken, 
zoals terug te zien is in de reconstructie van de kleine villa (afb. 157a).670 Van Anrooys kubistisch 
opgezette villa uit 1913 heeft woonruimtes die in- en uitspringen, waardoor de massa van het 
gebouw verlevendigd wordt en organischer om zo beter te passen binnen de afwisselende 
massaverdeling van een landschap. Een uitgangspunt, dat vrijwel letterlijk terugging op de 
uitgangspunten voor schilderachtige villa’s uit de negentiende eeuw, maar volledig anders werd 
vormgegeven. Het in- en uitspringen van de vertrekken werd zichtbaar in de opstand door de 
verscheidenheid aan blokken (hoog- laag, inspringen-uitspringen). De plattegrond liet een reeks 
van woonvertrekken zien die rondom een hall gelegen allemaal in elkaar overliepen (eetkamer 
naast keuken, grote woonkamer met muziekhoek en loggia). Het huis was gebouwd uit 
gewapend beton, maar kon ook van gladgestuukte baksteen zijn. Eén blok was voorzien van geel 
geschilderd houtwerk dat in toepassing en lijnvoering vooruit lijkt te lopen op het latere 
houtwerk aan de gevel van Café De Unie (1925) van J.J.P. Oud. Lauweriks constateerde tegen het 
einde van zijn recensie dat Van Anrooy de tradities die overbodig waren, daadwerkelijk had 
weggelaten: daaraan ontleent zijn werk zijne waarde (…) dat meerdere Hollandsche architecten 
zijn voorbeeld volgen en eindelijk eens beginnen het probleem der ruimte in hun gedachtenkring op 
te nemen. Los van de ruimteopvatting was het villaatje ook in zijn vormgeving volstrekt anders 
dan de voorbeelden in Het moderne Landhuis. Het systematisch toepassen van platte daken in 
plaats van de gebruikelijke kappen onderstreepte dat nog eens in fysieke zin. Stilistisch was deze 
villa in ieder geval net zo’n statement richting establishment als in 1898 de boerenhuisjes van 
Bauer. In de bespreking van Lauweriks en de nadruk op ruimte klonk ook de kennis van het 
werk van Frank Lloyd Wright door, van wie het werk door Berlage na diens reis door de VS 
expliciet naar voren werd gebracht in zijn lezing in januari 1912 en vervolgens in onder meer 
drie afleveringen van Architectura, jaargang 1912.671 Berlage was ook de belangrijkste promotor 
van Wright in Nederland, al constateerde Anthony Alofsin in Frank Lloyd Wright and the Dutch 
connection dat het debat over Wrights concept of organic architecture pas in de jaren twintig echt 
van de grond kwam.672  
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Afb. 157: H.A. van Anrooy, étude pour une petite villa dans la campagne (1913) 

 

 
Afb. 157a: Reconstructie van het ontwerpschema van H.A. van Anrooys ‘étude pour une petite villa dans la 
campagne’ (noordgevel) door Paul Verhey in opdracht van het Frans Halsmuseum.673 

 
In 1911 ontwierp Samuel de Clercq voor Helmig van Heek, mededirecteur van de Boekelose 
Stoombleekerij in Twente, en zijn vrouw een nieuw landhuis (afb. 158a-c, 159).674 In zijn 
ontwerp werden een aantal ontwikkelingen zichtbaar. Stilistisch was het landhuis een 
doorontwikkeling van zijn dubbele landhuis met rieten kap te Laren uit 1903. Landhuis De 
Weele met zijn hoge, rieten zadeldak met daarin weggewerkt een drietal grote dakkapellen, liet 
zien hoe in tien jaar de eenvoudige door landelijke voorbeelden geïnspireerde landhuizen 
geëvolueerd waren tot grote, kapitale landhuizen onder een rieten kap en vanuit de context van 
kunstenaars en socialisten naar de woning van een grootindustrieel in textiel. Deze landelijke 
stijl was populair geworden en werd hier ook expliciet gekozen om aan te sluiten bij de 
landelijke omgeving; het witte pleisterwerk echter, dekte hier de slechte afwerking en kleur van 
de gebruikte Twentse baksteen af.675 Het uitwendige was wit, ongedecoreerd en strak 
vormgegeven met aan de tuinzijde een overdekt terras over de lengte van het huis, waarvan de 
overkapping gedragen werd door vier gekoppelde, dubbele pilaren; een bijzondere vondst van 
De Cercq. 
 
Ten aanzien van de plattegrond en de indeling was de wens van de opdrachtgever om in 
hoofdzaak twee grote vertrekken en een zeer grote veranda te omringen door enkele bij- en 
dienstvertrekken (…).676 De oplossing die De Clercq hier koos was verrassend; alle 
woonvertrekken lagen naast elkaar langs de grote veranda en liepen in elkaar over met de 
woonhal als centraal punt. Zoals op de foto van de hal bleek (afb. 158b), was er geen harde 
scheiding tussen de woonvertrekken; de scheiding werd gevormd door gordijnen. Het effect was 
dat er hier, net als bij de zomervilla’s van Ed. Cuypers, sprake was van ruimtes die in elkaar  
overliepen. Deze opzet had ook gevolgen voor de inrichting en stijl. De ruimtes liepen nu fysiek 
in elkaar over dus moest de inrichting op elkaar aansluiten. Zo ontstond er een Einheitlichkeit 
binnen de reeks van gekoppelde ruimtes door middel van de wandbetimmering en plafonds, 
zoals zichtbaar in de foto’s van De Weele. Het traditionele gebruik om elk vertrek zijn eigen stijl 
te geven, Lodewijk XIV, XV, XVI, renaissance enzovoorts, werd daarmee onmogelijk. Een 
Hollandse variant van het Arts and Crafts interieur bleek in veel gevallen een aantrekkelijk 
alternatief.  
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Voor de architect leverde deze opzet nieuwe problemen op die opgelost moesten worden. Een 
van de belangrijkste daarvan, naast de noodzaak om tot een logische geleding van de ruimtes te 
komen, was wel de plaatsing en behandeling van de trap in de woonhal (afb. 159), want ook De 
Clercq had de trap niet in een aparte ruimte geplaatst. De Clercqs oplossing in dit landhuis was 
wel inventief. Hij paste een eenvoudige steektrap toe, die hij bijna onzichtbaar tegen de zijwand 
van de woonhal plaatste, met na zes treden een bordes met deur, waarachter de trap doorging 
naar boven. De Clercq zelf: De hoofdtrap mondt voor haar onderste gedeelte in een hal, doch is 
verder afgesloten door een deur, het geluid van boven dempend.677  De trap maakte zo geen 
onderdeel meer uit van de woonhal; de deur sloot haar bovenste deel af, trok geen aandacht en 
nam nauwelijks ruimte in beslag, maar was zeer functioneel als opgang naar de verdieping.   
 
Bij De Weele was dus sprake van een wezenlijke verandering in de gebruikelijke 
plattegrondpatronen en waren ruimte en het ruimtelijke effect de bepalende factoren geworden. 
Met een sterke Engelse invloed op de manier van inrichten door de toepassing van een open 
haard met ernaast vaste banken en een iets verlaagd plafond, de grote erker aan de zijgevel. De 
houten lambrisering en de houten cassetteplafonds, beide nog zeventiende-eeuws Hollands van 
karakter, zorgden voor visuele eenheid in de ruimtes, niet in onderscheid.  
 

a   b 

Afb. 158a: S. de Clercq, Landhuis de Weele te Boekelo (1911): tuinzijde met veranda en rechts het grote bay 
window van de eetkamer 

Afb. 158b: S. de Clercq, Landhuis de Weele te Boekelo (1911) de hal met haard en vaste zitbanken 

 

  c 

Afb. 158c: S. de Clercq, Landhuis de Weele te Boekelo (1911), de eetkamer 
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Afb. 159: S. de Clercq, Landhuis de Weele te Boekelo: de plattegronden (1906) 

De architect H.A. Pothoven ontwierp tussen 1910 en 1913 in Laren en Blaricum een reeks  van  
landhuizen met ateliers.678 Alle vier in een landelijke stijl, waarvan twee in de dan al zeer 
succesvolle Gooise boerderijstijl met een rieten kap. Zijn tweede landhuisontwerp had een vrij 
liggend atelier dat met de woning verbonden was via een gang.679 Het was dit landhuis uit 1911 
dat was afgebeeld in Leliman en Sluyterman (afb. 160a, b, 161). H.A. Pothoven was een typisch 
voorbeeld van één van die veelal lokaal en regionaal opererende architecten die alles bij elkaar 
de bulk van de landhuis- en villaproductie onder architectuur voor hun rekening namen en in 
een stad of regio zeer herkenbaar aanwezig waren. Voor Pothoven was dit Amersfoort en 
 

  a    b 
 Afb. 160a, b: H.A. Pothoven, Landhuis met atelier te Laren (1911); a: voorzijde; b: de hal met doorkijkje naar 
de eetnis 

 

 

Afb. 161: H.A. Pothoven, Landhuis met atelier te Laren (1911), plattegrond 

omstreken waar hij in 1915 zijn architectenbureau had gevestigd.680 Ook hier een grote woonhal 
met het karakter van een boerendeel, maar inclusief betegelde schouw met haard. Vanuit de hal 
kon men in de grote huiskamer komen. Wat de plattegrond van dit landhuis bijzonder maakte, 
was de eetnis die naast de hal en achter een tweetal Toscaanse zuilen lag. Zonder enige 
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terughoudendheid werd de gesloten eetkamer opgeheven en bij de woonhal getrokken, 
waardoor er binnen het betrekkelijk kleine landhuis een lichte openheid ontstond. Een opzet die 
later, vooral na de eerste wereldoorlog, de nodige navolging zou krijgen. De wat boers 
aandoende houten balken bij de zuilen en het houten plafonds van de woonhal onderstreepten 
het alternatieve en landelijke karakter van deze woning. Ook de ingang lag, zonder deur,  open 
richting hal.  
 
Berlage ontwierp in 1913 een villa voor zichzelf en zijn gezin in Den Haag aan de Violenweg; dus 
niet in Scheveningen zoals Het moderne landhuis vermeldde (afb. 162a, b).681 De villa was 
uitwendig van een strenge eenvoud en zonder enige noemenswaardige decoratie, anders dan die 
van de kwaliteit van baksteen en metselwerk, die grote baksteenvlakken vormden, en de 
doorlopende baksteenlijst onder de goot. Een kleine pergola boven het balkon aan de voorzijde, 
waarvan de pilaar rustte op een uitkragende bakstenen voeting, bood een detail dat met enige 
moeite als speels opgevat zou kunnen worden. In de opzet was een volstrekt geabstraheerd 
baksteenclassicisme herkenbaar. Berlages eigen villa voegde zich in zijn reeks baksteenvilla’s 
vanaf villa Henny uit 1898, dat in zijn vormentaal haast revolutionair was, tot villa Salomonson 
te Baarn uit 1909-1910. Deze bakstenen villareeks verschilde wezenlijk van Berlages 
landhuisontwerpen uit dezelfde periode voor Roland Holst (1901/1902, uitbreiding 1913),  voor 
een zomerverblijfje op de duinen te Noordwijk (1902), voor het landhuis voor Henri Polak 
(1905) en voor het landhuis Stadwijck in de Watergraafsmeer (1906). Allemaal vrijstaande 
woningen direct teruggaand op of refererend aan landelijke architectuur met als eerste proeve 
het kleine villaatje, het ‘boerderijtje’, voor Herman Gorter uit 1893 te Bussum.  
 

  

Afb. 162a: H.P. Berlage, ‘Huis te Scheveningen’ (eigen woning)  (1913/14); voorzijde 

 
Afb. 162b: H.P. Berlage, Huis te Scheveningen (eigen woning)  (1913/14); b; plattegronden begane grond en 
verdieping 
 

Van de baksteenvilla’s werden villa Parkwijck, aan het Vondelpark gelegen; villa Salomonson te 
Baarn en Berlages eigen woonhuis in Den Haag eveneens in Het moderne landhuis afgebeeld.  
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De plattegrondopzet van villa Berlage volgde globaal die van villa Salomonson, Parkwijck en ook 
die van villa Cruys op de Trompenberg te Hilversum uit 1894. Deze opzet leverde een relatief 
smalle, ondiepe, maar lange villa op met als grote voordeel dat er veel raamoppervlak gecreëerd 
kon worden en de vertrekken dus gemakkelijk veel licht en uitzicht kregen. Villa Salomonson lag 
met één lange zijde parallel aan de straat. Bij villa Berlage was dit niet het geval en stond de villa, 
net als Parkwijck, met de korte zijde naar de straat, aangezien deze percelen lang en smal waren. 
Beide hadden aan die voorzijde de keuken als afscheiding met de straat. Bij Huis Berlage leverde 
dat een vervreemdend effect op doordat de deur naar de bijkeuken, de dienstingang dus, aan de 
voorzijde lag en de deur naar de woning aan de zijkant. Een zelden vertoonde omkering van 
waarden. Het effect op de plattegrond was dat de voorzijde bestond uit een reeks van kleine, 
haast in elkaar gevlochten ruimtes, want ook de toiletruimte, de ingang en het halletje lagen daar 
bij elkaar. Dit halletje met de zuil was het tegendeel van de steeds populairder geworden 
hybride hal binnen villa’s en landhuizen, want Berlage gaf dit halletje zijn ‘oude’ functie, een 
gewone circulatieruimte met trap en deuren, terug. 

Het effect bij de woonvertrekken echter was heel anders. Daar had Berlage twee grote ruimtes 
geprojecteerd: de combinatie woonkamer-eetkamer en zijn studeerkamer. Geen salon. Er was 
dus maar een klein deel van de plattegrond bestemd voor dienstvertrekken en circulatieruimtes, 
ca. 25%, terwijl de rest van de plattegrond bestemd was voor wonen, eten, werken. Dit paste in 
de trend om in de woningen van de middenklasse naast de woonvertrekken, meestal bestaande 
uit woonkamer en eetkamer, steeds minder dienstruimtes te hebben. Alleen de keuken en de 
bijkeuken zouden uiteindelijk overblijven. Berlage koppelde hier bewust de woon- en de 
eetkamer tot één ruimte, waardoor er een open ruimtelijk effect ontstond: ook hier dus ruimte 
in plaats van fragmentatie. Berlage speelde zo al vroeg in op een vernieuwing van de 
plattegrondopzet, zij het niet zo vroeg als Ed. Cuypers. Berlages benadering lijkt heel goed aan te 
sluiten bij de ruimtelijkheid in de landhuizen van Frank Lloyd Wright die Berlage bij zijn reis 
naar de Verenigde Staten in 1911 had gezien en waarvan hij zeer onder de indruk was.682   
 

 a       b 

Afb. 163a: H.P. Berlage, Huis te Scheveningen (1913/14); kijkje vanuit de eetkamer naar de huiskamer  

Afb. 163b: H.P. Berlage, Huis te Scheveningen (1913/14);  de hal. Deze was met het crème tegel- en wit 
pleisterwerk sober van uitvoering, maar wel zonder schoon metselwerk, de pilaar met de drie platte bogen in 
het midden gaf de kleine ruimte wel een licht middeleeuws aspect.  

Deze veranderingen in de plattegrond konden alleen plaats vinden doordat de sociaal-
maatschappelijke doelgroep die in villa’s en landhuizen ging wonen was verbreed. De sociaal-
maatschappelijke druk op de traditionele scheiding van functies was bij de middenklasse niet 
meer dusdanig dat elke functie een eigen vertrek nodig had en dit speelde de nieuwe 
villabewoners, die niet tot de maatschappelijke elite behoorden, in de kaart aangezien zij zich 
geen grote villa’s met veel vertrekken konden veroorloven en deze nu ook niet meer nodig 
hadden. De mogelijkheid om zonder salon te kunnen, die specifieke plek voor ontvangst en 
representatie, bij de kleinere villa na 1900, was een eerste aanzet. Bij de grotere landhuizen en 
villa’s van de maatschappelijke en financiële elite lag dit nog lang anders. Daar speelde de 
bestaande sociale mores nog steeds haar negentiende-eeuwse rol, zodat in grotere en de grote 
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landhuizen in Het moderne landhuis de oude, bestaande vertrekken nog steeds terug te vinden 
waren.  
 
De inrichting van Berlages woon-eetkamer was eenvoudig en betrekkelijk spaarzaam (afb. 
163a).  Geen overvolle kamers vol neostijlen. Dit was geheel in lijn met zijn opvattingen over 
eerlijke vormgeving en de meubelen kwamen, in ieder geval gedeeltelijk, van ’t Binnenhuis, de 
interieurwinkel die hij samen met een aantal gelijkgestemden in 1900 in Amsterdam had 
geopend. ’t Binnenhuis was de plek waar Hollandsche gebruikskunstenaars de gelegenheid 
vonden hunne arbeid in een goede omgeving samen te brengen, het publiek een binnenhuis te laten 
zien, waarin het een genot voor het oog is te vertoeven.683 Yvonne Brentjens in Rechte stoelen, 
rechtschapen burger -Wonen volgens ’t Binnenhuis 1900-1929 vermoedde dat de stichting van de 
Arts and Crafts interieurwinkel in Den Haag in 1898, die vooral het grillige, Belgische Art 
Nouveau toonde en geen Arts and Crafts, de reden was voor Berlage om met ’t Binnenhuis te 
beginnen, waarbij een aantal vermogende liefhebbers fl. 25.000 fourneerden als startkapitaal 
voor de N.V. ’t Binnenhuis, waaronder Carel Henny voor wie Berlage net villa Henny had 
ontworpen.684 Niet alleen leverden Berlages financiers geld, ze brachten ook een brede en 
welgestelde klantenkring mee.685 Berlage had geen goed woord over voor het assortiment van 
Arts and Crafts winkel dat grossierde in de meest smakelooze lijncombinaties en dat een niet-
Hollandsche richting presenteerde.686  Marjan Groot toonde in haar artikel Siegfried Bing’s Salon 
de L’Art Nouveau and the Dutch Gallery Arts and Crafts aan dat er zeer directe banden waren 
tussen Bing en zijn Salon de L’Art Nouveau te Parijs en de Haagse Galerie evenals met Henry van 
de Velde.687 Stuwende kracht en financier van de Arts and Craftswinkel in Nederland was Chris 
Wegerif, 688 een man met wie Carel Henny eveneens nauwe banden had.689   
 
Ruimte en een integraal ontwerp waren ook Berlages uitgangspunt bij het ontwerp van het 
landhuis voor Richard en Henriëtte Roland Holst in 1901/1902. De plattegrond van het ontwerp 
werd gedomineerd door de grote woonkamer (afb. 164b, vertrek nr. 5). De salon, dus formele 
representatie en ontvangst, en de eetkamer ontbraken. Dit was een bewuste keuze. Samen met 
de nieuwe vormgeving van dit landhuis onderstreepte de plattegrond de artistieke eenvoud en 
het socialistische ideaal van de beide bewoners, en van Berlage zelf niet te vergeten.690 Berlage 
was vanaf midden jaren negentig al bevriend met zowel Richard Roland Holst, die vanaf 1900 de 
decoraties voor de Amsterdamse beurs maakte, als met Henriëtte die de spreuken bij de 
decoraties in het door Berlage ontworpen hoofdkantoor van de Algemeene Nederlandsche 
Diamantbewerkers Bond (1899-1901) leverde. Berlage achtte een gebouw 
als Gesammtkunstwerk en als uitdrukking van gemeenschapskunst pas geslaagd, wanneer alle 
artistieke disciplines, ook de literatuur, meewerkten aan het geheel.691 Mathijs Smit in het artikel 
De gemeenschapskunst van H.P. Berlage en Henriëtte Roland Holst. De gouden droom van groei tot 
de ware gemeenschap  gaf aan dat zowel Berlage als Henriëtte Roland Holst behoorden tot de 
beweging van Negentig, die streefde naar ‘gemeenschapkunst’: een kunstvorm die voortkwam uit 
de gemeenschap en die op zijn beurt deze gemeenschap diende. Veel Negentigers verbonden het 
streven naar artistieke vernieuwing onlosmakelijk met het streven naar een nieuwe 
maatschappelijke orde. Zij verwachtten dat de, in hun ogen cultuurloze, burgerlijke samenleving 
spoedig plaats zou maken voor een eenheidsmaatschappij.692  
 
Bij de uitbreiding van het landhuis door Berlage in 1913 werd aan het ruimtelijke principe niet 
getornd. De bestaande plattegrond werd ook nauwelijks aangepast. Er kwamen een nieuw, en nu 
inpandig, atelier voor Richard Roland Holst, een nieuwe werkkamer voor Henriëtte Roland 
Holst, en een combinatie van hal met een groot venster en veranda (afb. 164a, b). Het 
oorspronkelijke landhuis uit 1901/1902 besloeg de vertrekken rechts (afb. 164b)  met de 
nummers 1, 2, 3, 5, 12 en werd niet aangepast, behoudens de nieuwe gang naar de aanbouw 
over een deel van ruimte 3, dit was de oude werkkamer, die spreekkamer werd. Het atelier met 
werkplaats voor Richard Roland Holst,(8) de werkkamer voor Henriette Roland Holst-van der 
Schalk (7), de veranda en de hal waren nieuw aangebouwd. 
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Afb. 164a: H.P. Berlage, landhuis voor Richard Roland Holst (1901/1902) na de uitbreiding (links) van 1913; 
vooraanzicht 

         omvang oorspronkelijk landhuis in 1903 

Afb. 164b: H.P. Berlage, landhuis voor Richard Roland Holst na de uitbreiding aan de achterzijde van 1913.  

Karel Mullers landhuis De Paaschberg te De Lutte uit 1912 had eenzelfde schuurachtige vorm 
met een rieten kap als De Clercqs landhuis De Weele. Het werd ontworpen voor Land- en 
Boschbouwmaatschappij Het Laar van de fabrikant H.C. Stork (afb. 165a, b, c).693  De plattegrond 
vertoonde ook overeenkomsten. Bij De Paaschberg was het wel extremer uitgevoerd, aangezien 
het landhuis maar uit één woonvertrek bestond: de hal met een grote serre. Hier was nu één van 
de weinige voorbeelden van een woning met een hal als woonkamer, zonder trap. Nu was De 
Paaschberg bestemd voor de weekeinden en minder formeel, maar toch betekende dit een 
volledige afbraak van alle conventies doordat alle activiteiten in dezelfde ruimte plaats moesten 
vinden. Alleen het slapen was in vijf slaapkamers op de verdieping ondergebracht.  
 

 a     b 

Afb. 165a, b: Karel Muller, Buitenhuis De Paaschberg te De Lutte (1912); a: buitenzijde, b: woonhal 
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c 

Afb. 165c: Karel Muller, Buitenhuis De Paaschberg te De Lutte (1912); c: plattegronden 

Bij Hanraths ontwerp voor het grote, kasteelachtige, landhuis De Wijchert (1907) had hij het 
middendeel van de begane grond als één grote in elkaar overvloeien de ruimte opgevat 
bestaande uit ingang, hal met trap/woonhal met grote schouw (afb. 166a, b, c). Dit leek op de 
opzet bij landhuis Groenendaal uit 1904 (afb. 142a, b) De grote vensters van de woonhal 
maakten dat de hal als het ware naadloos doorliep naar buiten, naar de veranda en het terras. De 
scheiding buiten en binnen werd daarmee zacht. De opzet van de plattegrond was 
ontegenzeglijk Engels, maar kreeg door de manier van uitvoering een Nederlands karakter. Er 
was in De Wijchert geen aparte woonkamer meer, die functie had de woonhal overgenomen. De 
salon ontbrak ook. De gebruikelijke spreekkamer naast de ingang was er wel.  
 
Bij het ontwerp van De Wijchert speelde Hanrath met stijl en met verwachtingen. Het landhuis 
leek op een kasteel, maar was het niet. Het was een mengeling van formeel door de centraal 
gelegen traptoren aan de voorzijde, de hoogte van het gebouw en meer romantisch door de 
Hollandse trapgeveltjes en de uitbouwsels, de gevarieerde vensters. De eetkamer in combinatie 
met dienkamer en keuken met de bijkeuken als uitbouw onder eigen kap/bijkeuken nam het 
hele linkerdeel van de plattegrond in beslag zonder nu een echte uitgebouwde dienstvleugel te 
vormen. De grote biljartkamer, met erker, was gebruikelijk bij dit type grote landhuizen.  
 

 

  a  b     

Afb. 166a: J.W. Hanrath: Landhuis De Wijchert te Berg en Dal (1907), a: foto buitenzijde met zicht op de 
biljartkamer met uitbouw en de serre 

Afb. 166b: J.W. Hanrath: Landhuis De Wijchert te Berg en Dal (1907), woonhal  met traphal 
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Afb. 166c: J.W. Hanrath: Landhuis De Wijchert te Berg en Dal (1907), plattegrond begane grond 

5.7 Nieuwe oplossingen 2 

Onder invloed van de Engelse landhuisbouw in de jaren negentig van de negentiende eeuw 
ontstonden nieuwe plattegrondoplossingen. Kleinere villa’s en landhuizen hadden per definitie 
minder vertrekken en moesten keuzes maken. In de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat 
één van die keuzes kon zijn om de vertrekken open met elkaar te verbinden en daarmee functies 
te combineren. Nu was dat ook weer niet volledig nieuw, want het was al in de negentiende 
eeuw met enige regelmaat voorgekomen dat een eetkamer ook als woonkamer fungeerde, maar 
dat een salon verdween uit een vrijstaande woning was nieuw en ongetwijfeld een schok voor 
sommigen. In hoofdstuk 4 werd al gerefereerd aan het verdwijnen van het  souterrain uit de 
villa’s waardoor de keuken op de begane grond een plaats moest vinden. Ook dit was geen nieuw 
probleem, maar een goede scheiding was in een groot landhuis natuurlijk veel gemakkelijker te 
realiseren dan in een klein.  
 
5.7.1 Dienstvertrekken als buffer  
 
Dienstvertrekken, met als belangrijkste vertrek de keuken, konden aan de voorzijde geplaatst 
worden als buffer tussen buiten/publiek en binnen/wonen. Dit werd al toegepast bij het 
landhuis Lindenheuvel te Bloemendaal in 1840 (afb. 29). In Het moderne landhuis werden van 
deze oplossing een aantal voorbeelden gegeven. Het bekendste daarvan was ongetwijfeld 
Berlages Parkwijck uit 1900 in opdracht ontworpen van L. Simons, gelegen op een licht hellend 
terrein aan het Vondelpark te Amsterdam (afb. 167a, b). Simons was geen gewone 
opdrachtgever voor Berlage, beiden kenden elkaar al goed vanaf het begin van de jaren negentig 
en later als medewerkers van De Kroniek, waar Simons zich uitsprak voor het progressieve 
sociale realisme van de democratisch socialisten.694 Deze politieke opvatting van Simons, die 
aansloot bij Berlages eigen ideeën, kan een verklaring zijn voor de opvallende oplossing die 
Berlage koos voor de vormgeving van de dienstvertrekken en de plaatsing van de dienstingang. 
Simons werd in 1902 directeur van het mede door Berlage opgerichte atelier met winkel voor 
toegepaste moderne kunst ’t Binnenhuis te Amsterdam.695 
  
Het perceel voor de villa Parkwijck lag eigenlijk ongelukkig. Het was een smal perceel dat vrijwel 
exact noord-zuid georiënteerd was. Een in alle opzichten onmogelijk terrein voor een goede 
villa, aangezien de woonvertrekken nooit op het zuiden geplaatst konden worden, omdat daar, 
vanwege het smalle perceel, de ruimte niet voor was en er de openbare weg liep. Berlages 
oplossing was een lange, smalle villa met de lange zijden op het oosten en het westen. Een 
nadeel was dat hiermee noodzakelijkerwijs de dienstvertrekken, keuken en bijkeuken, op het 
zuiden moesten komen te liggen, maar daar wel weer een buffer konden vormen tegen de 
openbare weg die dicht langs de villa liep. Geen van de woonvertrekken grensde aan of keek uit 
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over de straat. De villa, bekend door de nogal gezochte schoorsteenoplossing voor de 
fornuisafvoer, toonde een zekere stilistische paradox. Het hoge hoofddeel met de gewolfseinde 
kappen en de grote baksteenvlakken, refereerden direct aan landelijke bouwkunst, wat gezien 
de plaats van de villa naast het Vondelpark niet onlogisch was, terwijl de lage voorbouw met de 
keuken/bijkeuken en ingang onder een half schilddak leek op een Queen Anne-achtige 
interpretatie van achttiende-eeuwse Hollandse bouwkunst; Berlages enige referentie aan die 
stijl in zijn oeuvre. De plattegrond van Parkwijck was, net als villa Henny, opgebouwd vanuit een 
grid van vierkanten.696 De villa had rondom de centraal gelegen, gangvormige hal, een salon aan 
de achterzijde, daarnaast een werkkamer en een eetkamer, maar geen aparte woon- of 
huiskamer; een traditioneel patroon van vertrekken. De eetkamer lag in het midden van de 
plattegrond achter de hal, en keek uit over de zijtuin. Deze kamer was door een dienkamer 
verbonden met de keuken die, met bijkeuken, in de lage Queen Anne-achtige voorbouw lag. 
Opvallend was het feit dat de keuken en bijkeuken aan de voorzijde voorzien waren van 
openslaande ramen. In plaats van onzichtbaar te zijn, zoals gebruikelijk, werden beide 
vertrekken door vorm, plaats en behandeling juist benadrukt. Deze opzet werd versterkt, 
doordat de fraaie dienstingang, onder de overstek met zuiltjes, lag. De uiterst eenvoudige ingang 
voor het huis zelf lag vlak in de westelijke zijgevel, zonder enige decoratie. Een programmatische 
tegenstelling lijkt wel. 
 
De verdieping met de slaapvertrekken was opvallend, niet zozeer door de vertrekken, die waren 
gebruikelijk, maar wel door de opzet. Zo waren er twee badkamers, een aantal dat zelden 
voorkwam, zeker rond 1900. Gebruikelijk was één. De twee logeerkamers hadden beide toegang 
tot een eigen, tussengelegen, badkamer, terwijl voor de bewoners een slaapkamersuite was 
ontworpen bestaande uit slaapkamer, kabinet (waarschijnlijk kleedkamer) en badkamer, die 
ook via de gang bereikt kon worden. Een luxe oplossing die vooral bij grotere villa’s voorkwam. 
Op de zolder, niet afgebeeld in Leliman en Sluyterman, lagen nog eens twee slaapkamers.697 
 

 a       b 

Afb. 167a, b: H.P. Berlage, Villa Parkwijck te Amsterdam(1900-1901)a: foto voorzijde; b:  plattegronden; 
vertrek 8 is de bijkeuken. Op de verdieping is het nummer 3 bij de grote slaapkamer weggevallen 

De villa in het park Zorgvliet te Den Haag (ca. 1910) van de hand van Johan Mutters was  een 
voorbeeld van de nieuwe villastijl gebaseerd op het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme. De 
gevarieerde plattegrond rondom een grote hal in het midden, met de grote betegelde schouw, 
met open haard, als het middelpunt, had ook de dienstafdeling vooraan bij de ingang (afb. 168, 
5.29). De keuken aan de voorzijde lag in een laag bouwdeel onder een schilddak. Een opzet die 
erg doet denken aan Berlages oplossing voor Parkwijck. In beide gevallen ging het om villa’s in 
een stedelijke context en bij de openbare weg, waarbij de keuken/bijkeuken en de entree het 
woongedeelte, dus privé, scheidden van het publieke domein. Gekoppeld aan de keuken was een 
vertrek dienstpersoneel, een zitkamer voor het personeel, met een loggia, eveneens aan de 
voorzijde. Een keuken aan de voorzijde kwam vaker voor, maar had dan geen of slechts kleine 
vensters, en zeker geen loggia met openslaande deuren. De opzet keuken-wonen intern werd 
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door Mutters voorbeeldig opgelost, doordat de uitgebouwde keuken door dienkamer en 
garderobe afgescheiden was van de woonvertrekken. De opzet keuken-dienkamer-eetkamer 
vormde een aaneengesloten reeks van vertrekken, geheel in lijn met het Engelse voorbeeld voor 
behandeling van een dienstafdeling op de begane grond. Wat ontbrak, en dat was zeer bijzonder, 
was een bijkeuken met een dienstbode WC. Naast de eetkamer met een halfronde erker lag en 
suite de salon aan de tuinzijde. De huiskamer had de belangrijkste positie gekregen, midden in 
het tuinfront, de plek die vroeger voor de salon bestemd was. Dit onderstreepte de nieuwe 
positionering van het gezin ten koste van de representatie; versterking van het private ten koste 
van het publieke. In deze plattegrond uit 1910 werd ook letterlijk de rolverandering van 
vertrekken zichtbaar met verschuiving van de vestibule als centraal punt binnen de plattegrond 
naar de nieuwe, bescheiden functie van entree. De hal, al dan niet met woonfunctie, had de 
vestibule als centrale punt van de plattegrond ingenomen. Naast een tot entree gedegradeerde 
vestibule lag de gebruikelijke combinatie van garderobe en WC.  
 

a 

 b            c 

Afb. 168a, b, c: Joh. Mutters, Villa in het villapark Zorgvliet te Den Haag (ca. 1910), a: plattegronden begane 
grond en verdieping; b: foto voorzijde met vestibule en keukenpartij, c: de woonhal met tegelbekleding, open 
haard en rieten meubilair 

Op de verdieping lag aan de tuinzijde een reeks van gekoppelde vertrekken, een bedroom suite, 
met de combinatie zitkamer-slaapkamer-kleedkamer-badkamer (afb. 169). De kleedkamer had 
een vaste dubbele vaste wastafel. Al deze kamers, behalve de badkamer, openden vervolgens 
ook op het balkon, dat over de hele achtergevel liep. Er was, ondanks de ruimte, maar één 
badkamer. Deze was bereikbaar via zowel de kleedkamer als de gang. De opzet om de badkamer 
aan een kleedkamer of een slaapkamer én de gang, kwam al vanaf het begin van de bredere 
introductie van de badkamer vanaf 1880 voor en had alles te maken met de blijkbaar breed  
gedeelde schroom om meer dan één badkamer te realiseren. Zo kwam de koppeling via een deur 
van een badkamer aan één slaapkamer en de gang veel voor, maar ook de koppeling van één 
badkamer aan twee slaapkamers. Villa’s en landhuizen hadden dan ook zelden meer dan één 
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badkamer. De grote landhuizen en villa’s, met een meer dan gemiddeld aantal slaap- en 
logeerkamers hadden meestal, maar niet altijd, twee badkamers; zelden meer. Dit lag niet aan de 
beschikbare ruimte, dat was, zeker bij deze grote landhuizen, geen probleem; het leek veel meer 
te maken te hebben met het ontbreken van een echte badkamercultuur. Ook het feit dat een 
badkamer vooral als een nuttig, haast technisch, vertrek werd gezien, waar je zo kort mogelijk 
moest zijn, stimuleerde geen grootse inzet. De badkamer werd tot ver in de twintigste eeuw 
eerder gezien als een noodzaak, dan als een hedonistische semi-verblijfsruimte. Dan nog blijft 
het gebrek aan privacy in dit soort gevallen, in een samenleving die verder zeer gericht was op 
privacy en vorm, een opvallend gegeven. Duidelijk was wel dat een flink deel van alle mogelijke 
badkamerhandelingen, zoals gezicht wassen en scheren nog steeds in de kleedkamer of de 
slaapkamer gedaan kon worden bij een wastafel. Daar was geen badkamer voor nodig en daar 
was de privacy  gewaarborgd.    
 

 

Afb. 169: Joh. Mutters, Villa in het villapark Zorgvliet te Den Haag (ca. 1905). Uitsnede van zitkamer (2) - 
slaapkamer (3) - kleedkamer (4) en badkamer (5) 

5.7.2 De north-corridor oplossing 
 
De north-corridor plan was een in Groot-Brittannië ontwikkeld plattegrondtype dat verder ging 
dan het hiervoor behandelde dienstvertrekken-als-buffer type, al had het er ook 
overeenkomsten mee. Het wordt als apart plattegrondtype besproken omdat het, in 
tegenstelling tot het voorafgaande plattegrondtype, dat uitging van een scheiding aan de korte 
zijde van de villa of het landhuis, juist de afscheiding aan de lange zijde van de woning mogelijk 
maakte.  Jill Franklin constateerde dan ook dat juist dit type plattegrond erg geschikt was voor  
de kleinere landhuizen op kleine percelen, die daardoor dichter aan de weg moesten komen te 
staan en die in Engeland in grote aantallen in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
gebouwd werden.698  
 
De north-corridor plan was een type plattegrond dat in de jaren negentig in Engeland werd 
ontwikkeld, als een variant op bestaande Arts and Crafts plattegronden, zoals de plattegrond van 
William Morris’ Red House (zie afb. 19).699 De opzet van deze plattegrondvorm bestond eruit dat 
de aan de voorzijde, d.i. de wegzijde/ingangszijde, een combinatie van ingang, gang en 
dienstvertrekken werd geplaatst die de hele voorzijde van de cottage, het landhuis, de villa 
besloeg en voor een optimale afscheiding zorgde. De woonvertrekken lagen dan in een rij naast 
elkaar daarachter op het zuiden, openend op de tuin. Baillie Scotts ontwerp voor an ideal 
suburban house uit 1894 was het meest gepubliceerde model ervan (afb. 120, 121). Het model 
was bij uitstek geschikt voor de kleinere villa’s en landhuizen op kleinere terreinen om zowel 
een optimale privacy, als maximale bezonning van de woonvertrekken te realiseren. Bij het 
north-corridor plan ging het dan altijd om de lange zijde. Berlages villa Salomonson (afb. 170a, 
b) voldeed in ieder geval deels aan dit principe door aan de lange straatzijde bijkeuken, keuken 
en hal te plaatsen en de woonkamer aan de straatzijde maar een betrekkelijk klein venster te 
geven.  
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Afb. 170a: H.P. Berlage, villa Salomonson te Baarn (1909/10); a: foto tuinaanzicht 

   

Afb. 170b: H.P. Berlage, villa Salomonson te Baarn (1909/10); plattegronden 

Van der Burghs landhuis te Heelsum (afb. 171) was een betrekkelijk klein en gedrongen 
rechthoekig bakstenen landhuis van tien bij twaalf meter, met een volledige uitgewerkte 
verdieping onder een eenvoudig schilddak. Deze opzet leverde veel ruimte tegen een 
aantrekkelijke prijs en zou in allerlei variaties na de eerste wereldoorlog, toen de 
bouwmateriaalprijzen weer tot normale niveaus waren gedaald, verder furore maken. Juist in dit 
soort sobere en eenvoudige landhuizen en villaatjes, maar wel mooi van verhouding en 
materiaal, werden de mogelijkheden van schaalvariatie zichtbaar die de klassieke achttiende-
eeuwse modellen boden. Dergelijke villa’s konden probleemloos in de handen van een goede 
architect als J.W. Hanrath twee tot drie keer zo groot worden.   

Het kleine, rechthoekige landhuis had aan de ingangszijde naast elkaar de bergplaats, keuken, 
ingang/hal, wc, spreekkamer liggen. De woonvertrekken, woonkamer en eetkamer met 
warande, lagen in een rij aan de tuinzijde. Op de verdieping drie slaapkamers en de nu 
gebruikelijke badkamer. Meer slaapkamers en eventuele dienstbodekamers konden in 
afgetimmerde ruimtes op de zolderverdieping liggen, verlicht door dakkapellen. De zolder bood 
daarmee als extra uitbreidingsruimte voor vertrekken. Stilistisch verwees het huis door de hoge, 
rechthoekige, bakstenen opbouw onder een hoog schilddak met de nokschoorstenen naar het 
achttiende-eeuwse Hollandse baksteenclassicisme, de nieuwe trend. Alles bij elkaar een compact 
landhuis, maar door de opzet wel met een flinke inhoud, en woonvertrekken van een voldoende 
maat. Een comfortabel huis voor een comfortabel leven. Dit was de maat voor de kleinere 
landhuizen voor de middenklasse.  
 
Het landhuis te Baarn van de architect J.C. van Epen uit 1906, bestond uit een groot wit blok 
onder een boerderijachtige kap op een klein perceel, de bouwgrond was duur geworden in 
Baarn,  had aan de ingangszijde een reeks dienstvertrekken, de keuken en bijkeuken, het 
ingangsportaal in het midden en daarnaast de combinatie garderobe/wc. (afb. 172a, b). Dit 
landhuis had nog een ontvangkamer, dus een salon, met grote erker (serre) en en suite een 
eetkamer die eenvoudig, maar efficiënt was verbonden met de keuken via een portaal. Binnen 
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deze traditionele opzet, nog niet ongebruikelijk rond 1906, was de grote hal met erker en haard 
een teken van nieuwe oplossingen, waarbij Van Epen de steektrap naar de verdieping efficient 
had weggewerkt in een trapnis. Op de verdieping een kleine badkamer met aparte wc en een 
viertal slaapkamers waarvan twee met een garderode onder de schuine kap.  

 

   

Afb. 171: P.J.W.J. van der Burgh, Landhuis te Heelsum, foto tuinzijde en plattegronden (ca. 1910) 

   

Afb. 172a, b: J.C. van Epen, Landhuis te Baarn (1906)  voorzijde (1906) en plattegronden 

          

Afb. 173a, b: Foeke Kuipers, Landhuis De Berk te Hilversum (1910),  voorzijde en  plattegronden 

Landhuis De Berk uit 1910 (afb. 173 a, b) was een betrekkelijk klein, houten landhuis te 
Hilversum onder een boerderijachtige kap met niet meer dan twee woonvertrekken op de 
begane grond: huiskamer en eetkamer.700  Dit waren de twee standaardvertrekken in de 
kleinere villa en het kleinere landhuis rond 1910. Ook hier geen salon meer. De plattegrond laat 
zien dat alle dienst- en circulatieruimtes aan de rechterzijde, de straatzijde, lagen en daarmee de 
woonvertrekken, die alle aan de tuinzijde lagen, afschermden. De keuken was via een luik 
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verbonden met de provisiekamer, die weer via twee deuren verbonden was met de eetkamer. De 
verdieping telde twee slaapkamers, een logeerkamer en in dit landhuis een grote badkamer met 
de wc in een open nis. Dit laatste was een nieuwe opzet, die nog niet veel voorkwam. 
 
In 1915 ontwierp J. Limburg het volledig symmetrische landhuis Schalder te Wassenaar (afb. c, 
d) met een gang die alle woonvertrekken afschermde van de ingangszijde.701 Het landhuis, 
eerder een villa door opzet en hoogte, was volledig witgepleisterd, had een tandijst onder de 
dakrand, en was net zo’n  eigenzinnig ontwerp als zijn eerdere villa Van der Bergh (afb. 195c, d) 
in Den Haag. Landhuis Schalder stond op een duin naast het terrein van de Haagsche Golf & 
Country Club. Door de lange rechthoekige vorm konden alle woonvertrekken naast elkaar liggen 
om optimaal van de zon en het licht te kunnen genieten, een belangrijk voordeel van de north-
corridor oplossing.  Was de buitenzijde onconventioneel,   de plattegrond leek dat niet, maar dat 
was schijn. De lange gang liep over de hele lengte van de plattegrond en schermde alle 
woonvertrekken af van de voorzijde. Er was sprake van een aparte woonhal, apart lag aan de 
rechterzijkant  met, net als de werkkamer links, een halfronde erker. De woonvertrekken 
konden nu allemaal veel zon en licht krijgen. Nog een opvallend element werd gevormd door de 
kinderkamer die exact in het midden lag, in lijn met de ingang,  tussen eetkamer en logeerkamer. 
Er was geen salon. 
  

      
Afb. 173 c, d: J. Limburg, Landhuis Schalder, Wassenaar  (1910), plattegrond en voorzijde (opname ca. 1915) 

 
5.7.3 butterfly plan/vlinderplattegrond 
 
Was het north-corridor-plan aan de buitenkant nauwelijks te herkennen, de vlinderplattegrond, 
in het Engels butterfly plan, was een spectaculaire en door het vele muuropppervlak en de 
kappen in de uitvoering kostbare plattegrondvorm met twee of vier schuingeplaatste vleugels. 
De opzet was om, naast een aantrekkelijke plattegrondvorm, in de kamers zoveel mogelijk zon 
en gezonde buitenlucht te kunnen krijgen, vandaar ook wel de benaming sun trap plan.702 In het 
artikel uit 1988 De “vlinderplattegrond” - ontstaan en herkomst van een nieuw type plattegrond 
voor villa’s en landhuizen in Nederland, werd door mij de genese van dit plattegrondtype 
beschreven. In Engeland, zo constateerde Jill Franklin in het artikel Edwardian butterfly houses  
en in haar grote werk The gentleman’s country house and its plan 1835-1914  was het eerste 
voorbeeld van dit type plattegrond de aanbouw door Richard Norman Shaw bij het landhuis 
Chesters in 1891 (afb. 174).703  Tegelijk gaf Shaw hier, na zijn ontwerp voor Bryanston in 1889, 
een volgende impuls om de grote landhuizen te modelleren naar zeventiende en achttiende-
eeuwse voorbeelden. Hij gebruikte deze elementen echter net zo vrij als hij dat met de Queen 
Anne en het Old English gedaan had. In  De “vlinderplattegrond” (1988) werd dit als volgt 
beschreven: De vlinderplattegrond kon hierin een rol spelen, omdat deze een zekere mate van 
symmetrie terugbracht binnen het schilderachtige landhuis. De schuine plaatsing van de beide 
vleugels, waarbij deze overigens verschillend in opzet en grootte kunnen zijn, geeft de opzet een 
minder formeel karakter. Er is dan ook sprake van architectonische ambivalentie: aan de ene kant 
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is daar symmetrie en axialiteit, aan de andere kant asymmetrie en schilderachtigheid. Voor tal van 
architecten was dit het aantrekkelijke van de vlinderplattegrond.704   
 

 

bestaand      Shaw 

Afb. 174: Plattegrond landhuis Chesters met links de bestaande bouw en rechts de uitbreiding uit 1891 door 
Richard Norman Shaw 

In ditzelfde artikel werd aangetoond dat het plattegrondtype niet uit Engeland afkomstig was, 
maar uit Frankrijk. Viollet-le-Duc publiceerde het namelijk in zijn 17ième entretien: Sur 
l’architecture privée in het in 1872 gepubliceerde deel II van zijn Entretiens sur l’architecture 
(afb. 174a). Hier schiep Viollet-le-Duc een nieuw model voor de woning voor de elite van de 
nieuwe Franse republiek, die zijn maatschappelijke positie niet had verkregen door geboorte, 
zoals de adel, maar door ijver, werklust en inventiviteit; een meritocratie gemodelleerd naar de 
Victoriaanse “middle class” in Groot-Brittannië.705 Deze politiek-maatschappelijke uitgangspunten 
zou hij opnieuw in zijn inleiding bij de Habitations Modernes uit 1875 benadrukken (zie ook 
hoofdstuk 3.2.1). Viollet-le-Duc gaf ook een praktische reden om een voorstander te zijn van 
deze bijzondere plattegrondvorm: hij bood namelijk de mogelijkheid  veel zon op grote delen 
van de vleugels en de daarin gelegen vertrekken te krijgen (dus gezond!). Voor Viollet-le-Duc 
een belangrijk argument in het voordeel van deze plattegrondvorm.706   
 

 
Afb. 174a: E.E. Viollet-le-Duc, Plattegrond van de begane grond van ‘un hotel de moyenne importance’ uit het 
dix-septième Entretien (1872), C is de vestibule, D is de salon en E is de grote salon, G is de damessalon met g: 
boudoir en F is de salon met f als rookkamer zodat de geuren en rook niet het huis binnenkomen. S is de grote 
eetzaal met een dienstgang ernaast die doorloopt naar P: de keuken die aan de diensthof ligt. 

 
Het eerste landhuis op een vlinderplattegrond in Engeland was E.S. Priors rietgedekte, kleine 
landhuis The Barn uit 1896 aan de kust bij Exmouth. Een voorbeeld dat invloedrijk werd 
doordat het in Hermann Muthesius’ Das englische Haus uit 1904 werd afgebeeld (afb. 175). De 
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eetkamer en keuken lagen bij elkaar in de linkervleugel, met in de rechtervleugel de drawing 
room en de werkkamer. De opvallende, zeshoekige hall met open haard lag tussen beide vleugels 
in en kon, doordat Prior de gangen erlangs, niet erdoor, liet lopen, toch als een apart 
woonvertrek fungeren; een inventieve oplossing. Was Viollet-le-Ducs vlinderplattegrond 
bestemd voor een groot, vrijliggend stadshuis, en dus voor de elite,  The Barn bood ditzelfde 
type aan in de vorm en de omvang van een middenklasse landhuis. In dit opzicht verschilde het 
ook van het prijsvraagontwerp van landhuis op vlinderplattegrond dat M.H. Baillie Scott 
inleverde voor de door Deutsche Kunst und Decoration in 1901 uitgeschreven prijsvraag met als 
thema: Haus eines Kunstfreundes. Baillie Scott won deze prijsvraag met zijn ontwerp getiteld 
Dolce Domum (afb. 176); een landhuis op een dubbele vlinderplattegrond, dus met vier 
schuingeplaatste vleugels.707 Ditzelfde ontwerp nam Baillie Scott als uitgangspunt voor een 
nieuw en eenvoudiger landhuisontwerp in 1903 op een enkele vlinderplattegrond, dus met twee 
in plaats van vier schuine vleugels, genaamd Yellowsands en net als The Barn ook aan de kust 
gelegen. Dit tweede en eenvoudiger ontwerp werd met een beschrijving in 1903 gepubliceerd in 
The Studio (afb. 177).708  
 
Vanuit het ontwerp voor Yellowsands liep een directe lijn naar J. Londons landhuis Sonnevanck 
te Aerdenhout eveneens uit 1903 (afb. 178, 179). Dit landhuis was uitwendig een redelijk 
getrouwe kopie van Yellowsands, inclusief de twee torens bij de ingang. Het was in Nederland 
het eerste van een reeks van voorbeelden van een vlinderplattegrond voor villa’s en 
tegelijkertijd een voorbeeld van de directe invloed van de moderne Engelse 
landhuisarchitectuur. Sonnevanck werd afgebeeld in Het moderne landhuis in Nederland, maar 
met een foto van de achterzijde, dus zonder de ingang met de torens. De reden daarvoor is 
onduidelijk; in de tweede druk uit 1917 werd wel de voorzijde met de torens naast de ingang 
afgebeeld. Het middendeel met de zeskantige hal volgde eveneens het Engelse voorbeeld, maar 
had naast deze centrale hal nog een tweede hal én een huiskamer. Geen salon. Aan de voorzijde 
lagen de keuken, de bijkeuken rechts en de bergplaats en het toilet links. In de ene toren een 
trap, in de andere een wc, wat weer precies Baillie Scotts opzet volgde. De linkervleugel was 
bestemd voor een groot atelier en voor de eetkamer. Dit was niet handig, aangezien de keuken in 
de rechtervleugel lag en het eten dus dwars door de gang naar de eetkamer gebracht moest 
worden. Bij Baillie Scotts Yellowsands, het voorbeeld voor Londons Sonnevanck, lagen keuken 
en eetkamer beide in de linkervleugel en was er via de pantry een logische relatie.  
 

           

Afb. 175: E.S. Prior, Landhuis The Barn te Exmouth (1896), plattegronden en voorzijde 
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Afb. 176: M.H. Baillie Scott, Ontwerp voor een Haus eines Kunstfreundes (1901), plattegrond en voorzijde 

              

Afb. 177: M.H. Baillie Scott, Ontwerp voor Yellowsands (1903) 

 178  179 

Afb. 178: J. London, Landhuis Sonnevanck te Bentveld/Aerdenhout (1903), voorzijde met torens 

Afb. 179: J. London, Landhuis Sonnevanck te Bentveld/Aerdenhout (1903) plattegrond begane grond 

De variatie in vlinderplattegronden en landhuisstijlen was groot. In  Het moderne Landhuis 
werden naast Sonnevanck nog een viertal landhuizen op deze plattegrondvorm getoond: Meer 
en Berg (1907/1909) van Foeke Kuipers in een neoclassicistisch idioom, Bergerac (1910) van 
J.H.W. Leliman in een Hollandse landhuisstijl,  ’t Hölterhof (1912) van Samuel de Clercq in de 
Twents landelijke stijl met rieten kap en het grote landhuis te Hattem (1915) onder een rieten 
kap van D.F. Slothouwer (afb. 183). Dit laatste landhuis gaf goed aan hoe de landelijke stijl, in 
aanvang vooral bestemd voor de socialisten, kunstenaars en bohémiens, binnen tien jaar een 
volkomen geaccepteerd stijlmodel was geworden voor de grote landhuizen voor de 
welgestelden. Het was ook een voorbeeld van de mogelijkheid een Goois keuterboerderijtje op te 
schalen tot een volwaardig en fors landhuis, waarmee de parallel met Richard Norman Shaws 
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Old English uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw waarin zowel kleine en grote 
landhuizen vormgegeven konden worden, veertig jaar later nu ook in Nederland plaats kon 
vinden. Stilistisch valt de relatie op met een landhuis als K.P.C. de Bazels De Maerle (Afb. 6a, b).  

 

         

Afb. 180: Foeke Kuipers, Landhuis Meer en Berg te Heemstede(1907/09) voorzijde en plattegrond begane 
grond. In het formele plan van Meer en Berg past nog een salon (5) naast de eetkamer 

Foeke Kuipers’ landhuis Meer en Berg (1907-1909) voor jhr. Deutz van Lennep te Heemstede, 
was gebouwd in een wat geabstraheerd Frans neoclassicisme (afb. 180). Opvallend was het 
gebruik van een souterrain met de keuken. Deze lag onder de eetkamer en was via trap en de 
dienkamer ermee verbonden. Deze opzet, steeds minder toegepast, paste wel weer in de 
traditionele opzet van dit landhuis. Evenals een salon naast de eetkamer; de maatschappelijke 
positie van de eigenaar maakte dit noodzakelijk. Kuipers’ plattegrondopzet was weinig 
functioneel en toonde in de rechterzijvleugel een verbrokkelde opzet door een wirwar aan 
vertrekken, waardoor er veel bruikbare ruimte aan circulatieruimte verloren ging. Kuipers 
maakte nauwelijks gebruik van de bijzondere planningsmogelijkheden die de vlinderplattegrond 
bood door bijvoorbeeld de dienstvertrekken in de ene en de woonvertrekken in de andere 
vleugel onder te brengen. De statische uitwerking van de hal in het middendeel tot een simpele 
rechthoek, terwijl dit in een goede vlinderplattegrond nu juist het dynamische scharnierpunt 
kon zijn, maakte de plattegrond weinig spannend gezien de planningsmogelijkheden van juist dit 
type plattegrond.  
 

  

Afb. 181a: J.H.W. Leliman, Landhuis Bergerac te Naarden (1910); voorzijde 

Landhuis Bergerac in Oud-Valkeveen (afb. 181a, b) was ontworpen door J.H.W. Leliman in 
opdracht van Charles Boissevain. Diens vader, de journalist en hoofdredacteur van het Algemeen 
Handelsblad Charles Boissevain, bewoonde de oude, houten villa Drafna in de buurt. Charles’ 
zuster bewoonde het Naardense landgoed De Duinen met haar echtgenoot, de bankier Cornelis 
van Eeghen. Charles senior reed elke dag met een brik van Drafna naar het station te Bussum om 
in Amsterdam op het bureau van de krant te werken.709 Een echte forens. 
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Afb. 181b : J.H.W. Leliman, Landhuis Bergerac te Naarden (1910); plattegronden 

 
De plattegronden van de landhuizen van J.H.W. Leliman zaten goed en logisch in elkaar; dat was 
hier ook het geval. De keuken en de eetkamer waren in de rechtervleugel geplaatst; de 
woonkamer in het midden van de knik met daarvoor de hal. In de andere vleugel lagen de 
kinderkamer, waarschijnlijk tevens kinderslaapkamer, de slaapkamer en een grote badkamer. Er 
was verder alleen een zolderverdieping in de kap. Ouders en kinderen sliepen dus beneden. Er 
waren in de kap wel vier slaapkamers plus een dienstbodekamer. Er was daar geen badkamer, 
wel een wc met een wastafel ernaast. Bergerac had door zijn opzet wat weg van een bungalow, 
door de woon- en slaapvertrekken op maaiveldniveau en de lage kap. 
 
Samuel de Clercq had, net als K.P.C. de Bazel en Karel Muller, een aantal opdrachten gekregen 
van de verschillende welgestelde textielfabrikanten in Twente.710 Zijn Landhuis ’t Hölterhof (afb. 
182) werd in 1912 ontworpen in opdracht van de familie Jannink uit Enschede en was bestemd 
als zomerhuis.711 De ingang van deze enkele vlinderplattegrond, die in 1929 werd verdubbeld 
tot een dubbele vlinderplattegrond,712 lag aan de achterzijde, waardoor de bewoners in de hof 
gevormd door de beide vleugels aan de tuinzijde beschut in de zon konden liggen. Een opzet die 
alles te maken had met de functie als zomerhuis en niet als woonhuis, want bij een woonhuis zou 
hier de ingang komen te liggen. De linkervleugel werd in beslag genomen door de grote 
woonkamer met een diepe inglenook met haard. De linkervleugel door keuken en, aldus Leliman 
en Sluyterman, kinderkamer. Dit lijkt onjuist, het lag immers voor de hand dat dit de eetkamer 
was,  gezien de plaats van en de relatie met de keuken.  
 

   

Afb. 182: Samuel de Clercq, Landhuis ’t Hölterhof te Enschedé (1912), tuinzijde en plattegronden 
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Afb. 183: D.F. Slothouwer, Landhuis te Hattem (1915), plattegrond en tuinzijde  

 
5.8 Grote en zeer grote landhuizen 
 
Hoewel de trend in landhuis- en villabouw vanaf 1900 ontegenzeglijk richting kleiner was, 
waren er natuurlijk nog steeds zeer welgestelde opdrachtgevers die een groot tot zeer groot 
landhuis wilden bouwen. Ook in Het moderne landhuis in Nederland zijn er een aantal zeer grote 
landhuizen afgebeeld. Het ging hier wel om de uitzonderingen op de regel. Het 
architectenbureau Nieukerken, Hanrath en Ed. Cuypers waren enkele van de architecten die in 
deze categorie landhuizen ontwierpen.  
 
Het landhuis Duin en Kruidberg, op een rechthoekig grondplan, werd in opdracht van J.T. 
Cremers in 1906 ontworpen (afb. 184 a, b; 185a, b).713  Cremers was de opvolger van J. Nienhuys 
als administrateur, later hoofdadministrateur, van de Deli Maatschappij en vanaf 1871 bracht hij 
deze Maatschappij in tabak tot grote bloei met een gemiddeld dividend van 73% per jaar; in 
1881 keerde hij terug naar Nederland.714 Hij werd in 1897 in het kabinet Pierson minister van 
Koloniën en in 1918 Nederlands gezant in Washington; hij was in Indië met de Deli Maatschappij 
schatrijk geworden en voerde een welhaast vorstelijke staat op Duin en Kruidberg.715 Gezien zijn 
vermogen, status en maatschappelijke positie was Duin en Kruidberg voor hem natuurlijk meer 
dan een landhuis. Bij de bouw stonden de architecten vrijwel onbeperkte middelen ter 
beschikking, waardoor niet alleen de omvang, maar ook de detaillering en de gebruikte 
materialen en inrichting van de allerhoogste kwaliteit waren.716 Duin en Kruidberg kon zo nog 
het beste vergeleken worden met de grote Engelse country houses voor de extreem welgestelde 
nieuwe rijken en het vervulde ook een dergelijke functie als centrum van het sociale en 
maatschappelijke leven van de eigenaar. Het landhuis combineerde representatie en 
wooncomfort. Zo moet ook naar de omvang van het landhuis en naar de plattegrond gekeken 
worden. Het landhuis wekte een kasteelachtige indruk, refererend aan status en verleden, met 
de gevarieerde bouwdelen, de kappen en de torens. Het dienstgedeelte lag aan de rechterzijde 
en was, ondanks het aantal dienstvertrekken, in vergelijking met de rest van de plattegrond niet 
erg groot (184b). De dienstafdeling was goed afgeschermd van de rest van het huis, had een 
aparte diensttrap en een lange dienstgang. De dienkamer lag tussen de keuken en de grote 
eetzaal aan de voorzijde. Opvallend genoeg was de biljartzaal veruit het grootste vertrek op de 
begane grond. De hal was een voor Nederland typische hybride hal met haard met de grote 
bordestrap aan de voorzijde. Achter de hal een salon, vanwege de noodzakelijke representatie, 
en aan de salon was, geheel in de klassieke negentiende-eeuwse  traditie, een boudoir 
gekoppeld. Naast het boudoir lag de herenkamer met een aparte kluiskamer.   
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Afb. 184a: J., J.J., M.A. Nieukerken, landhuis Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord (1906-1908); tuinzijde 

 

   

Afb. 184b: J., J.J., M.A. Nieukerken, landhuis Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord (1906-1908); plattegrond 
begane grond 

 a              b 

Afb. 185a, b: J., J.J., M.A. Nieukerken: Landhuis Duin en Kruidberg (ca. 1910); a: salon; b:  de hal met trap 

In 1910-1912 ontwierp Ed. Cuypers het landhuis De Hooge Vuursche te Baarn (afb. 186-187a-d), 
dat bestond uit drie aan een hal gebouwde vleugels, waardoor er een plattegrond ontstond in de 
vorm van een T.717 In Het Huis, Oud & Nieuw jaargangen 1911 en 1912, besprak Cuypers de 
uitgangspunten en de voortgang van de bouw van dit landhuis. Het landhuis vormde het 
centrum van een groot complex van landerijen en park. Opdrachtgever voor de bouw was 
Johannes van den Bosch vanaf 1908 weduwnaar van jonkvrouwe Charlotte Rutgers van 
Rozenburg, die eigenaresse was van veel gronden tussen Baarn en Hilversum.718  Van den Bosch 
hertrouwde in 1910 met de schatrijke Ernestine barones van Hardenbroek van Lockhorst en liet 
toen het oude Hooge Vuursche afbreken en door Ed. Cuypers een nieuw buitenhuis 
ontwerpen.719 Het enorme landhuis lag op een heuvel en keek zowel aan de voorzijde als aan de 
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achterzijde uit op het omliggende park. Deze plek was zorgvuldig gekozen. Voor aanvang van de 
bouw werden mogelijke bouwplaatsen, via een verplaatsbaar houten stellage dat de hoogte had 
van de hoofdverdieping, onderzocht, waarna de definitieve keuze voor de plaats van het 
landhuis werd gemaakt: een heuvel op 150 meter van de Hilversumse straatweg.720  
 
Het landhuis bestond uit een begane grond, die als basis fungeerde met daarin alle 
dienstvertrekken, de keuken recht onder de eetzaal en een garage. De begane rond fungeerdede 
facto als een bovengronds souterrain (afb. 187a). Hier bevond zich ook ingang achter een 
overdekte doorgang, de oude porte cochère, voor auto’s, waarboven het grote terras. Cuypers 
had hier in een knap gevonden combinatie een beschutte ingangspartij geschapen op 
maaiveldniveau met tegelijkertijd erboven een terras op het niveau van de piano nobile en 
openend op de grote hal dat met zijn uitwaaierende trappen naar de voortuin prominent het 
middelpunt vormde van de voorgevel. Links en rechts van de ingang op de begane grond lagen 
twee vestiaires. Via een trap arriveerde de bezoeker dan op de verdieping, de piano nobile (afb. 
187b) met alle woon- en ontvangstvertrekken, zodanig georganiseerd dat links de vertrekken 
van mijnheer en rechts die van mevrouw lagen (afb. 186). In de achterwaartse tuinvleugel lag de 
grote eet- en feestzaal met dienkamer waarin een spijzenlift  die vanuit de aanrechtkamer naast 
de keuken bediend werd. In het midden van de plattegrond, op de kruising van de T, lag de hoge 
hal die toegang bood tot de verschillende vertrekken. De eetzaal had geweldige afmetingen en 
mondde uit in een exedra die via trappen toegang gaf tot de tuin. Aan de voorzijde van het 
landhuis lagen twee grote salons met daartegenover aan de achterzijde het boudoir. Links van 
de hal lag een combinatie van herenkamer en biljartkamer. De combinatie was op zichzelf 
gebruikelijk, maar dat beide als één ruimte in elkaar overliepen niet. Deze opzet lijkt op Edwin 
Lutyens’ identieke toepassing van bibliotheek en biljartzaal bij het ontwerp voor Castle Drogo 
(1910), waar hij de bibliotheek en de biljartkamer combineerde in eenzelfde open ruimtelijke 
relatie. Achter de biljartkamer lagen een antichambre en een kantoor. Deze hele linkerzijde van 
de plattegrond was daarmee bestemd voor heren. De rechterzijde met het boudoir en de salons 
voor formele ontvangsten was het gebied voor de vrouw des huizes. In de grote hal waren 
verschillende zitjes geplaatst en deze hal fungeerde, samen met de eetzaal, als ruimte voor grote 
feesten en ontvangsten. 

 

Op de verdieping was een complexe reeks van vertrekken gecreëerd. Naast de in het midden van 
de gevel gelegen ouderslaapkamer lag links en rechts een identieke reeks vertrekken voor 
meneer en mevrouw naast elkaar: een kleedkamer, een badkamer met aparte wc en een loggia 
(afb. 187c). Hier werd dus ook op de slaapverdieping de scheiding man-vrouw doorgevoerd in 
de bijvertrekken. Hiernaast lagen twee logeerkamers, waarvan één met een dubbel bed en één 
met een enkel bed plus een flankerende zitkamer, die werden gescheiden door een kleine 
badkamer met bad en wastafel. Aan de rechterzijde van de verdieping lag een kinderslaapkamer 
met twee éénpersoonsbedden gekoppeld aan een kinderspeelkamer. Tussen deze beide 
kindervertrekken lag een ruime badkamer. 
 
Dezelfde opzet paste Cuypers toe bij de vier logeerkamers op de zolderverdieping in de kap. 
Tussen elk paar logeerkamers lag een badkamer die toegankelijk was voor twee logeerkamers 
(afb. 187d). Verder lagen op zolder naast de diensttrap met kofferlift een tweetal ruim opgezette 
dienstbodekamers met ook weer daartussen een badkamer (afb. 187d).  

 

 De architectuur van huis en tuin vormden één onlosmakelijk geheel. Dit werd in concreto 
onderzocht door middel van kleimodellen van huis en tuin op schaal.721 Aanpassingen konden zo 
op schaal gemaakt worden en bekeken op resultaat. Duidelijk was dat kosten noch moeite 
werden gespaard bij de voorbereiding en bij de bouw.  
 
Er werd ook een aparte autogarage gebouwd met daarin ook een eigen elektriciteitscentrale 
voor de verlichting, de liften en de fontein. In het hele huis lag centrale verwarming en natuurlijk 
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was er overal koud en warm stromend water. Voor alle koffers en bagage was er een aparte 
kofferlift naar de zolder. De hoge toren fungeerde ook als klokkentoren.722  
 
Ed. Cuypers concludeerde in Het Huis, Oud & Nieuw:  (…) voor dit breed opgezette huis is er naar 
gestreefd een landhuis in den waren zin van ’t woord te ontwerpen; een ruim huis, voorzien van alle 
moderne eischen van comfort, dat gelegen is in een prachtige omgeving, volkomen aansluit en 
volop gelegenheid biedt van zijn schone ligging profijt te trekken.723  

 
  

                    

heren                      HAL                         dames 

Afb. 186: Ed. Cuypers, De Hooge Vuursche te Baarn (1910-1912) , rechts van de hal de damesvertrekken, 
antichambre-boudoir-serre  (nrs. 5-8-13), links van de hal de herenvertrekken, herenkamer/biljartkamer-
antichambre-kantoor-terras  (3/4-5-7-9) 

 

 

Afb. 187: Ed. Cuypers, Landhuis De Hooge Vuursche te Baarn (1910-1912), voorzijde; Uit: 
Leliman/Sluyterman, p. 151 
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 188a: begane grond (souterrain) 

                   
        188b: verdieping (piano nobile)  
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188c: Tweede verdieping: slaapvertrekken en logeervertrekken. 

 

                          
188d: Zolderverdieping met logeerkamers; rechts twee dienstbodenkamers met badkamer 
en wc 

Afb. 188a, b, c, d: Ed. Cuypers, Landhuis De Hooge Vuursche te Baarn (1910-1912), begane grond, verdieping, 
tweede verdieping, zolderverdieping (1910-1912) 

Villa Simpang, alleen afgebeeld in de uitgave van Het moderne Landhuis uit 1916,  werd gebouwd 
voor de Dordse industrieel J.A. Stoop en had een, voor een stadvilla, uitgebreide plattegrond 
inclusief een uitgebouwd dienstgedeelte aan de noordzijde met in de keuken een zitgedeelte 
voor het personeel in keuken en in de erker (afb. 189). Niet alleen was dit voor een stadswoning 
ongebruikelijk, een dergelijk uitgebouwd dienstgedeelte kwam sowieso slechts voor bij weinig 
villa’s. Het vierkante woongedeelte met erkers was in drie delen verdeeld:  

 de eetzaal, met veertien ingetekende stoelen aan een lange rechte tafel en een buffet aan 
de korte zijde, was conventioneel en suite gekoppeld aan de salon;  

 in het midden de iets bredere en zeer ruime woonhall over de hele lengte van het 
woongedeelte; met een vleugel en de trap, dit vetrtrek was in opzet en omvang het 
opvallendste element in de plattegrond;   

 de kamer voor mijnheer en de kamer voor mejuffrouw met een gemeenschappelijke 
erker. 

 
Villa Simpang was een bakstenen kolos ondanks het feit dat Cuypers de volumes had 
opgebroken in verschillende onderdelen. Deze opzet van een hoog blok en de stijl doet denken 
aan zijn latere villa Alsberg uit 1905 op het Museumplein, Amsterdam. 
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Afb. 189: Ed. Cuypers, Villa Simpang te Dordrecht (1903/1904), plattegrond van de begane grond met 
demeubelen en rechts voorzijde villa 

In 1905/1906 werd door de architecten Schill en Haverkamp de villa Rusthoek te Baarn 
ontworpen voor de tabakshandelaar W. Jiskoot op de plaats van het gesloopte buiten Rusthoek 
(afb. 190a, b).724 De villa, Leliman en Sluyterman noemden dit expliciet geen landhuis, ging wat 
de opzet betrof terug op de achttiende-eeuwse classicistische Franse buitenhuizen, de maisons 
de plaisance, met een geprononceerd avant-corps central en twee hoekpaviljoens. De 
ingangspartij lag, in tegenstellling tot het Franse model, niet aan de voorzijde in het avant-corps, 
maar aan de rechter zijkant. Het beeld van de symmetrische villa was dus op hoofdlijnen 
achttiende-eeuws, maar ondanks deze klassieke opzet, was het voor de goede beschouwer 
onmiddellijk duidelijk dat het hier om een modern bouwwerk ging. De ingang aan de zijkant en 
de balkons boven de serre aan de voorzijde en de beide hoekpaviljoens, maakten dat direct 
zichtbaar.  
 

  

Afb. 190a: T.G. Schill en D.H. Haverkamp, villa Rusthoek te Baarn (1905), tuinzijde 

De woon- en ontvangstvertrekken lagen alle naast elkaar aan de noordzijde van de villa, net als 
het geval was bij het gesloopte buiten. Dit had te maken met het uitzicht daar over de weilanden 
naar de Zuiderzee. Dit verklaarde ook de keuze voor een lange rechthoek als basisvorm. 
Eetkamer, zitkamer, serre, twee ontvangstkamers en suite vormden naast elkaar de reeks van 
vertrekken aan de tuinzijde. Voor deze vertrekken lag een groot terras. In de eveneens 
symmetrische plattegrond van de begane grond vormde de kruising van de twee gangen het 
middelpunt. Dit werd geaccentueerd door de afgeschuinde wanden. De ingangszijde aan de 
korte zijde rechts was eveneens symmetrisch opgezet. De keuken met bijkeuken waren achter 
de eetkamer geplaatst met tussen keuken en eetkamer de gebruikelijke dienkamer. Aan de 
voorzijde lagen verder nog de biljartkamer en naast de ingang de spreekkamer, uitzicht speelde 
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voor deze vertrekken immers geen rol. Op de, eveneens symmetrisch opgezette, verdieping 
lagen zeven slaapkamers met links en rechts een flinke badkamer. En een linnenkamer. 
Opvallend was niet alleen het ontbreken van een diensttrap in een huis van deze omvang, er was 
ook geen hal, geen vestibule, en alleen een ingangsportaal. Dit kwam zelden voor, maar gaf wel 
aan dat in private bouw eigenlijk alles mogelijk was. De opdrachtgever bepaalde uiteindelijk. 

  N 

Afb. 190b: T.G. Schill en D.H. Haverkamp, villa Rusthoek te Baarn (1905), plattegronden 

De villa van J. Limburg voor de gefortuneerde margarinefabrikant Samuel van den Bergh in het 
villapark Zorgvliet bij Den Haag, was een voorbeeld van een grote en representatieve, 
symmetrisch opgezette villa op souterrain uit 1912-1914 met Duits geïnspireerd ‘stripped 
classicism’/minimalistisch classicisme (afb. 191a, b-195a, b). Leliman en Sluyterman kozen hier 
ook voor de benaming villa en niet voor landhuis. Dit was vooral door de plek: een Haags 
villapark, maar ook door de opzet die niets landelijks had. De villa voor Van der Bergh paste in 
de tweede belangrijke nieuwe stijltrend na 1900 die teruggreep op het model van de 
classicistische villa’s. Dit werd aan de voor- en achterzijde onderstreept door een zuilenrij, 
afgewisseld met kolommen in de middenpartij. De beide zijgevels hadden een italianiserende 
opzet, zoals bij villa Ludwigshöhe en villa Costa (afb. 64a, b) door de toepassing van 
hoekrisalieten met daartussen een teruggelegde combinatie collonade/balkon. Het interieur  
was rijk aan materialen, maar strak vormgegeven. Van deze  luxe villa werden, naast de 
gebruikelijke afbeeldingen van exterieur, in dit geval de tuinzijde, en de plattegronden, extra 
afbeeldingen geplaatst van de voorzijde en de hal. Op de begane grond bevonden zich de woon- 
en ontvangstvertrekken met naast de ingang rechts de gebruikelijke spreekkamer, de 
wc/garderobe. Rechts van de hal lag  de eetkamer aan de tuinzijde met direct ernaast de 
diensttrap naar het souterrain met de keuken. Links van de hal, en in symmetrie met de 
eetkamer, lag de woonkamer. De salon lag aan de achterzijde rechts van de trap, aan de andere 
kant de biljartkamer. De studeerkamer (of herenkamer, bibliotheek) lag aan de voorzijde naast 
de ingang. In het midden van de vierkante plattegrond lag de, eveneens vierkante, hoge hal. Deze 
hal met een open gaanderij op de verdieping en rondbogen die de verdieping ondersteunden 
was een centrale circulatiehal met verlichting via de vensters bij de trap en de grote lantaarn op 
het dak. De villa van Van der Bergh combineerde zo een classicistisch/italianiserend exterieur 
met een bijna Byzantijns aandoend interieur door de centraalbouw, de rondbogen en de 
marmeren platen tegen de wand en op de vloer. De octogonale lichtkoepel, versterkte die 
indruk.   
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Afb. 191a: J. Limburg, Villa voor S. van den Bergh te Den Haag (1912/1914) met plattegrond begane grond 

         
 
Afb. 191b: J. Limburg, Villa voor S. van den Bergh te Den Haag (1912/1914) met plattegrond verdieping 
 

                     
Afb. 192: J. Limburg, Villa voor S. van den Bergh te Den Haag (1912/1914); verdieping aan de tuinzijde met 
combinatie van Kleedkamer (3) – Slaapkamer in het midden (2) – Toiletkamer (10) - Badkamer (9) beide te 
bereiken vanuit de slaapkamer en de badkamer ook via de gang: een volledig uitgewerkte luxe suite met alle 
daarbij behorende vertrekken. 
 
Afb. 193: J. Limburg, Villa voor S. van den Bergh te Den Haag (1912/1914); detail van de verdieping met twee 
dienstbodekamers (8) een aparte dientrap (links) en tussen de twee dienstbodekamers een aparte wc en een 
eigen badkamer (7). De grote dienstbodekamer, met balkon, was bereikbaar via de diensttrap.  
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Afb. 194: detail van de verdieping met de combinatie van twee logeerkamers (4, 6) waartussen een badkamer 
(5), die vanuit beide logeerkamers en de gang bereikbaar is 

. 

a     b      

Afb. 195 a, b: J. Limburg, Villa voor S. van den Bergh te Den Haag (1912/1914), tuinzijde en de hal   

Het grote landhuis Anderstein in Maarsbergen werd in 1914/1915 ontworpen door J. Stuivinga 
(afb. 196a, b, c, 197). Het werd gebouwd op een deel van het terrein van het bestaande landgoed 
Anderstein.725 Opdrachtgever was Coenraad S. van Beuningen, zoon van Hendrik A. van 
Beuningen die in 1903 het landgoed van 103 hectaren, had gekocht. Hendrik van Beuningen was 
samen met Fentener van Vlissingen oprichter en directeur van de Steenkolen Handels 
Vereeniging (SHV). Coenraad Samuel, de zoon, was econoom en landbouwer en ontgon grote 
delen van het oude landgoed om er landbouw en veeteelt mogelijk te maken.726 Dat het landhuis 
Anderstein een duidelijk landelijke invloed zou moeten laten zien, was daarom te verwachten. 
De hoge zadeldaken met daarin de verdieping, het vakwerk bij de uitgewerkte middenpartij, 
waarin juist niet de ingang lag. Deze lag er bescheiden links van. Achter de vier zuilen van het 
middendeel bevond zich een loggia, die aan de achterzijde herhaald werd bij de verdieping, 
gekoppeld aan de kleedkamer. Kleding kon zo gemakkelijk gelucht worden, zonder in het zicht te 
hangen. Een praktische oplossing. Stilistisch een mengeling tussen Nederlandse en Duitse 
landelijke elementen in kappen , vakwerk en detaillering. De loggia onder een hoog opgaande 
kap doet denken aan Haus Freudenberg te Berlijn (1907-1908) van Hermann Muthesius. 
 

 a     b 

Afb. 196a, b: J. Stuivinga, Landhuis Anderstein te Maarsbergen (1914/1915); a: voorzijde met ingangsportaal 
en b: de zijgevel met lage bijkeuken en dienstingang 
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Afb. 196c: J. Stuivinga, Landhuis Anderstein te Maarsbergen (1914/1915); de hal 

  
Afb. 197: J. Stuivinga, Landhuis Anderstein te Maarsbergen (1914/1915), plattegronden 

De woonvertrekken lagen alle aan de rechterzijde en de dienstvertrekken, keuken/bijkeuken, 
links. Bij de dienstingang lag de diensttrap. Tussen keuken en eetkamer de gebruikelijke 
dienkamer, hier gecombineerd met provisiekamer. Naast de ingang de spreekkamer en de 
combinatie garderobe/wc. De hal is opvallend door de omvang en de naadloze overgang met de 
loggia ervoor, een concept dat al eerder door Hanrath bij landhuis de Wijchert (1907) werd 
toegepast (zie afb. 166c). Opvallend in dit landhuis was de omvang van zowel de eetkamer, als 
de woonhal en de werkkamer. Op de zeer ruim opgezette verdieping lag de kleedkamer met 
loggia, centraal tussen logeerkamer met badkamer en garderobe en slaapkamer. Alle onderling 
met deuren verbonden. Aan de voorzijde, bij het portaal, lag een tweede, en grote, badkamer.  
 
5.9 kleine en kleinere landhuizen en villa’s 
 
De landelijke stijl bleek een geweldige en blijvende  aantrekkingskracht uit te oefenen op een 
breed en ook welgesteld publiek dat op zoek was naar een nieuwe eerlijke en moderne stijl voor 
hun huizen in de natuur, die toch ook een relatie had met het verleden. Zij hadden genoeg van 
het sleets geworden schema van opgelegde, schilderachtige opmaak in de vorm van sierend 
houtwerk, vakwerk en eindeloze reeksen van uitbouwsels met allerlei kapvormen. Zo bleek rond 
1900 de tijd rijp voor nieuwe modellen, met daarbij de grote vraag hoe de plattegronden zich tot 
deze veranderingen zouden verhouden. Van essentieel belang bij verbreding van de doelgroep 
voor het landhuis was de mogelijkheid om het type schaalbaar te ontwerpen. Dit kon dus gaan 
om een immens landhuis onder een rieten kap met tien tot vijftien vertrekken of een eenvoudig, 
klein landhuisje met twee woonvertrekken. Deze schaalbaarheid, de romantisch-landelijke en 
zeker ook de nationale uitstraling, maakten het succes van dit model mogelijk. Het achttiende-
eeuwse baksteenclassicisme echter, bleek veel minder aantrekkelijk over een langere periode. 
Dit had alles te maken met het feit dat een dergelijk landhuis, of kasteel, of villa, een minimale 
omvang diende te hebben. Een klein neoclassicistisch huis werd al snel een testamentum 
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paupertatis in plaats van een fraaie woning. Wat echter wel beklijfde en toekomst had was een 
sterk versoberd model vanuit het Hollandse baksteenclassicisme met schilddak, bakstenen 
muurvlakken en een uitgewerkte verdieping. Waren de eerste voorbeelden van de 
neoclassicistische herwaardering rond 1900 groot en kostbaar door allerlei extra werk als 
lisenen, erkers, bewerkte ingangspartijen, goten op klossen, sierend baksteenwerk en 
natuursteen, al snel bleek dat ook dit model gemakkelijk schaalbaar was en dus verkleind kon 
worden tot een voor een bredere groep opdrachtgevers handzaam en betaalbaar type. Dit kon 
eenvoudig door de kostbaarste onderdelen als sierend baksteenwerk te minimaliseren of weg te 
laten, waardoor er een vierkant of rechthoekig bakstenen blok onder een schilddak of een 
zadeldak overbleef. De omvang van de villa/het landhuis kon dan ook nog verkleind worden. De 
eventuele detaillering, vensterplaatsing en het vakmanschap van de architect moest dan de 
kwaliteit gaan maken. Een erker met balkon, een serre of loggia  hielp daar bij. Dit type woning 
vormde later, samen met de versoberde, landelijke modellen,  het uitgangspunt voor de meer 
klassiek-landelijke huizen in de nieuwe middenstandswijken met grote geschakelde woningen in 
een zorgvuldig vormgegeven omgeving voor een goed verdienende middenklasse. Een 
voorbeeld van een dergelijke opzet was het landhuisje te Heelsum van Van der Burgh (afb. 171) 
of dat van Van Bilderberg (afb. 201).  
 
In het verlengde hiervan werden als model de voorbeelden uit de landelijke baksteenbouw 
verder ontwikkeld tot landelijk ogende en zeer eenvoudige landhuisjes. De op landelijke 
architectuur teruggrijpende woningen van Herman van der Kloot Meijburg, die onderzoek had 
gedaan naar oude boerderijen en daar in 1908 het boekje Onze oude boerenhuizen, tachtig 
schetsen van boerenhuizen in Nederland over had gepubliceerd, waren hiervan goede 
voorbeelden (afb. 198). Het landhuisje ’t Hoveke te Sloterdijk, werd zonder plattegrond in Het 
moderne landhuis naast het landhuis te Rhoon, met plattegrond, afgebeeld. Het landhuisje met 
atelier te Sloterdijk werd ook in het Bouwkundig Weekblad van november 1909 uitvoerig en 
positief besproken; de bouwtekeningen werden daarbij ook afgebeeld (afb. 199).727  
 
De standaardconfiguratie vertrekken in een kleinere villa bestond meestal, maar niet altijd, uit 
ingang/hal/woonkamer/eetkamer/ keuken/bijkeuken met op de verdieping drie of vier 
slaapkamers en een badkamer. Dit op een meest vierkante of licht rechthoekige grondvorm met 
de verdieping volledig in de kap of volledig uitgewerkt. Deze standaardconfiguratie kon 
stilistisch op alle mogelijke wijzen gerealiseerd worden. En dit was dan ook het geval, zoals te 
zien bij de twee landhuisjes van B. van Bilderbeek (afb. 201a, b). Op de begane grond van het 
huis te Terborg, dat uitwendig een gemaskeerde symmetrie toonde, bevond zich een 
woonkamer, een eetkamer en een studeerkamer. De keuken lag aan de voorzijde naast de 
ingang. Boven: drie slaapkamers, een dienstbodekamer en een badkamer. Bilderbeeks 
landhuisje te Schoorl met als buitenmaten negen bij negen meter, had een woonkamer en een 
grote slaapkamer op de begane grond plus natuurlijk een keuken en hal met drie slaapkamers 
op de verdieping in de kap. Het werk van een traditioneel architect als Hanrath liet dezelfde 
stilistische verscheidenheid zien. Ook Hanrath ontwierp zowel landelijke landhuizen als grote 
neoclassicistische villa’s op een gevarieerde plattegrond. Op de verdieping drie slaapkamers, 
maar geen badkamer. Zijn neoclassicistische landhuisje mat elf bij 10 meter en had de 
gebruikelijke set vertrekken op de begane grond: woonkamer, eetkamer en, iets minder 
gebruikelijk, een studeerkamer. Op de verdieping drie slaapkamers, badkamer en een 
dienstbodekamer voor waarschijnlijk de ene inwonende dienstbode.  
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Afb. 198: Herman van der Kloot Meijburg, tekening van een boerderij te Staphors uit ‘Onze oude 
boerenhuizen, tachtig schetsen van boerenhuizen in Nederland’ (1908) 

        

Afb. 199: Herman van der Kloot Meijburg, Bouwtekeningen en tuinzijde landhuis met atelier ’t Hoveke te 
Sloterdijk (1908/1909) 

 

    
 
Afb. 200: Herman van der Kloot Meijburg, landhuis Mariahoeve met atelier te Rhoon en plattegrond (ca. 
1910)   
 

 

 

Afb. 201a: B. van Bilderbeek, landhuisje te Schoorl (ca. 1905) 
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 b   

Afb. 201b: B. van Bilderbeek, landhuis te Terborg (ca. 1905) 

Landhuis De Hazelaar van Jos. Cuypers en Jan Stuyt uit 1909/10 was ook ontworpen op een 
vrijwel vierkant grondplan van 11 bij 12 meter (exclusief de lage uitbouw)(afb. 202). Ook hier 
gemaskeerde symmetrie in de gevels en een plattegrond met een circulatiehal met trap, geen 
woonhal, waar alle vertrekken op uit kwamen. De vertrekken waren even formeel in opzet als de 
stijl van het landhuis. Zo was er een heerenkamer, een ontvangkamer (= salon) geheel 
traditioneel en suite met de eetkamer. Er was geen woonkamer. 
 
Verder eenvoudige landhuisjes als die van J.C. van Epen en Herman Everts met de twee 
standaard woonvertrekken voor de kleine villa en het kleine landhuis: eetkamer en huiskamer of 
zitkamer (afb. 203, 204). Het houten landhuisje van Herman Everts, hout omdat het binnen de 
zogenaamde verboden kring van de vesting Naarden stond en snel afgebroken moest kunnen 
worden, bood al zicht op wat na de eerste wereldoorlog als het moderne, landelijke landhuis 
gezien zou worden. Eenvoudig opgezette bouwdelen onder zadeldaken met pannen, geen 
bijzondere detaillering, maar grote vlakken met enkelvoudige of gekoppelde vensters en de 
verdieping grotendeels in de kap. Everts had hiermee een buitengewoon ontwerp gemaakt dat 
doet denken aan de eenvoudige schoonheid van de stenen landhuizen van J.B. van Loghem in 
Heemstede uit dezelfde periode. 

     

Afb. 202: Jos. Cuypers, Jan Stuyt, Landhuis de Hazelaar bij Overveen, plattegrond en tuinzijde  (1909/1910) 
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Afb. 203: J.C. van Epen, Landhuis de Bloemhof te Baarn (1906); voorzijde en plattegrond, woonkamer (rechts) 

       

Afb. 204:  Herman Everts, Houten landhuisje te Naarden (ca. 1913); voorzijde en plattegrond  

5.10 Naar het moderne landhuis in Nederland  

Het moderne landhuis en de moderne villa werden door Leliman en Sluyterman in hun  
verzameling vooral als zodanig gedefinieerd in relatie tot zowel de plattegronden en de stijl van 
de negentiende-eeuwse villa’s en landhuizen. Zij lieten zien dat vanuit het Engelse voorbeeld  
ook het Nederlandse landhuis zich had bevrijd van de symmetrie om tot praktische, 
pragmatische oplossingen te komen. Datzelfde Engelse voorbeeld had voor de stijl van de 
landhuizen bij de stad en in de natuur nieuwe modellen ontwikkeld vanuit de neogotiek, de 
vernacular en de vroeg achttiende-eeuwse architectuur. Het moderne Nederlandse landhuis had 
daarmee in de loop van de jaren negentig van de negentiende eeuw en vooral vanaf 1900 een 
eigen vorm ontwikkeld en geïnspireerd vanuit de Engelse voorbeelden. Het moderne landhuis in 
Nederland had als expliciete doel deze nieuwe landhuizen en hun plattegronden te tonen als 
goede Nederlandse voorbeelden voor architect en opdrachtgever.   
 
Tussen alle moderne landhuizen die Leliman en Sluyterman hadden verzameld, waren er een 
aantal die in hun opzet en vorm de basis zouden vormen voor de verdere traditionele 
landhuisontwikkeling in de twintigste eeuw en die gezien konden worden als de 
vertegenwoordigers van het typische traditioneel vormgegeven, maar verder in opzet moderne 
landhuis, de moderne villa van de twintigste eeuw: traditioneel van karakter en praktisch in 
plattegrond en comfortabel door techniek. Stijl werd daarmee eerder stijlloosheid en 
teruggebracht tot uiterste eenvoud en soberheid in detaillering, waardoor vorm en volume 
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bepalend zouden worden. Het interieur bleef daarbij schatplichtig aan en geïnspireerd door de 
Arts and Crafts uitgangspunten, maar dan toegepast vanuit de Nederlandse traditie.  
 
De nieuwe villa en het nieuwe landhuis werden gekenmerkt door de pragmatische plattegrond 
met de nadruk op comfort, niet op representatie en een vrije ordening van vertrekken met 
gevarieerde vorm. Het uitwendige was een combinatie van gestileerde bakstenen volumes onder 
eenvoudige kappen. Voor de landhuizen met landelijke kenmerken gold dat deze landelijke 
kenmerken steeds minder opvallend werden en abstracter onder een eenvoudig bakstenen 
volume en een zadeldak. De relatie met landelijke bouwkunst werd gevormd door een rieten kap 
en door landelijke details als wolfseindes. De gevarieerde aanbouwsels van de late negentiende 
en vroege twintigste eeuw maakten plaats voor een eenvoudige erker of een sober vormgegeven 
entree. Veranda’s, die het licht wegnamen van de kamer waar ze voor lagen, verdwenen. De 
villa’s in het bakstenen neoclassicistische idioom werden na de eerste wereldoorlog nauwelijks 
meer ontworpen. In plaats daarvan werd ook deze stijl gestript van alle extra ballast als lisenen, 
uitgewerkte ingangspartijen enz. Wat bleef was de vorm, een bakstenen vierkant of rechthoek 
onder een eenvoudig zadel- of schilddak en zo hier en daar een erker.   
 
De landhuisjes van architecten als Herman Everts (afb. 204) en Herman van der Kloot Meijburg 
(afb. 199) en J.H.W. Leliman boden goede voorbeelden. Dit gold ook voor het sobere landhuisje 
Spitshuizen van A.H. Wegerif (afb. 205). Eenvoudige zadeldaken, geen sierwerk, maar een 
degelijke schoonheid in eenvoud op een heldere plattegrond met twee forse woonvertrekken 
(woonkamer en eetkamer) en gangen uitgebouwde keuken, voor een woonhal was geen ruimte. 
Eigenlijk waren de zorgvuldig geplaatste vensters en de veranda met balkon de enige versiering 
binnen het muurvlak. Op de verdieping drie kamers en een badkamer en een trap naar de 
vliering. Meer was niet nodig. Het was in deze opzet van de landhuizen die alle terug te voeren 
zijn op de landelijke modellen. Bepalend werden waardes als licht, lucht, toegankelijkheid en 
comfort. Ruimte werd belangrijk en versiering verdween of werd teruggebracht tot abstracties.   
 

     

Afb. 205: A.H. Wegerif, Landhuis Spitshuizen te Apeldoorn (1911), tuinzijde en plattegronden 

Dit gold zeker voor de traditionele landhuizen ontworpen door de later streng nieuwzakelijk 
geworden J.B. van Loghem in Heemstede (vanaf 1927 gemeente Haarlem),728 waarvan een 
drietal in Het moderne landhuis afgebeeld werden: landhuis Zwanenhof voor zijn ouders uit 
1909 (afb. 206a, b) en zijn eigen woning met atelier De Steenhaag uit 1912 (afb. 208, 209).  Deze 
villa’s en landhuizen werden ontworpen voor een nieuw villapark op de oude buitenplaats 
Oosterhout aan de rand van Heemstede-Haarlem, ontwikkeld door de N.V. Haarlemmerhoutpark 
van de Amsterdamse zakenman R.A.M. Grippeling.729 Van Loghems landhuizen hadden een 
plattegrond die rondom de hal was gegroepeerd, een gebruikelijke opzet, met bij landhuis 
Zwanenhof een gaanderij op de verdieping. De hal had geen echte woonfunctie, want geen 
verwarming, maar was wel ruim en ruimtelijk door de omgang en hoogte. Ze was ook donker, 
doordat er nauwelijks daglicht in viel, een opzet die Van Loghem vermeed in het twee jaar later 
ontworpen landhuis Houtrust door via de vensters van het inpandige terras licht binnen te laten 
vallen. Verder de gebruikelijke vertrekken in een landhuis voor de betere middenklasse: 
woonkamer, zitkamer, eetkamer. Eetkamer in combinatie met keuken en in dit geval verbonden 
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door een naastgelegen gang in plaats van een dienkamer. Het kantoor van zijn vader lag op de 
plaats van de spreekkamer naast de ingang. De situering van dit landhuis aan de kop van de 
vijverpartij was zeer zorgvuldig gekozen als beëindiging van de zichtlijn. Hier lag ook de ingang 
in de lagere uitbouw die als het ware als centraal gelegen toegangsportaal fungeerde voor het 
erachter dwars geplaatste hoofdgedeelte. Alle onder eenvoudige zadeldaken. Hier werd de 
gestileerde eenvoud zichtbaar van een uiterst beknopte stijl die niet meer nodig had dan 
volumes en verhoudingen en een goede plattegrond. Eigenlijk alles wat Berlage in Bouwkunst en 
impressionisme al had aangegeven. 
   

 a  b 

Afb. 206 a, b: J.B. van Loghem, Landhuis Zwanenhof te Heemstede (1909); vooraanzicht en plattegronden 

Het landhuis Houtrust uit 1911 (afb. 207a-c) had een opvallend klassiek en formeel karakter in 
vergelijking met Van Loghems eerder ontworpen  landhuis De Zwanenhof (1909) voor zijn 
ouders, dat juist aansloot op de meer landelijke traditie. Dit formalisme kwam tot uitdrukking in 
de stijl en de toepassing van symmetrie bij de straatgevel, waar tussen de hoekkamers een 
teruggelegd terras met balkon lag, maar ook door de axiale relatie ingang-salon met erker, die op 
de klassieke plek achter de hal lag. Daarnaast en in open verbinding met de traphal lag een echte 
zithal als een apart vertrek, die als woonkamer fungeerde. Op de verdieping rond de traphal lag 
een open omgang. Het landhuis was daarmee in zijn plattegrondoplossingen veel meer open en 
ruimtelijk dan de buitenzijde en de hoofdvorm, een vierkant blok met een schuin geplaatst 
fietsenhok (afb. 207c), deed denken. De ingang, aan de zijkant, bood een aardige interpretatie 
van Queen Anne detaillering toegepast op een Hollands landhuis (afb. 207b).  
 
 

 a    b 

Afb. 207a, b: J.B. van Loghem, landhuis Houtrust te Heemstede (1911): straatzijde en ingang 
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Afb. 207c : J.B. van Loghem, landhuis Houtrust te Heemstede (1911); plattegrondenbegane grond en 
verdieping 

In De Steenhaag, Van Loghems eigen woning met kantoor, maakte Van Loghem een aantal 
fundamentele aanpassingen ten aanzien van de plattegrond (afb. 208). Stilistisch was De 
Steenhaag een doorontwikkeling van de Zwanenhof, maar dan met een groter gebaar. De 
baksteenvlakken waren groter, de daken steiler en hoger, maar ook hier een uiterste eenvoud in 
de behandeling van het uitwendige. Goed metselwerk bepaalde de uitstraling, niet versiering. 
Het landhuis werd in het Bouwkundig Weekblad  van 21 februari 1914 lovend besproken.730 De 
recensent noemde het een prachtig stukje baksteenarchitectuur, sober,  goed van verhoudingen en 
door zijn materialen rijk van effect. Bij het ontwerp waren er vijf eisen waaraan voldaan moest 
worden: 

1. grootst mogelijke eenvoud in verband met het onderhoud 
2. beschutting tegen de felle oostenwind uit de Haarlemmermeer 
3. veel zon, zonder grote hitte in de zomer 
4. dienst op de onvrije zijde, dus aan de weg en bij het aangrenzende perceel; woning en 

kantoor op de vrije zijde bij het Spaarne  
5. centrale verwarming in het huis, vaste wastafels met koud en warm water in de 

slaapkamers. Grenen vloeren en weinig onderhoud zodat zo min mogelijk personeel 
nodig was. 

 
Het landhuis met groen pannendak stond direct aan het Spaarne en keek er vanuit de 
woonkamer over uit. Het was dan ook de woonkamer die de plattegrond domineerde; zij 
fungeerde tegelijkertijd als eetkamer. Deze opzet was een bewuste keuze, niet door 
ruimtegebrek, maar juist om hier op de mooiste plek een grote ruimte met uitzicht op de rivier 
te maken en niet twee kleinere. De kantoren hadden een eigen ingang, naast die van de eigen 
woning. De ingang leidde in het geval van De Steenhaag niet naar een hal, maar naar een smalle 
traphal die weer toegang gaf tot de eigenlijke hal, die direct verlicht werd door venstertjes. De 
woonkamer/eetkamer had een echte haardplaats, een Engelse inglenook met schoon, 
Berlagiaans/Arts and Crafts aandoend, metselwerk (afb. 209). 
 
Interessant was wat Van Loghem, toen al een compromisloze nieuw-zakelijke architect, in 1930 
zelf vond van de periode voor de eerste wereldoorlog. In zijn lezing over de arbeiderswoningen 
in De Kiefhoek (Rotterdam) van J.J.P. Oud kwam hij er namelijk op terug: De architecten, die in de 
eerste jaren van deze eeuw de pioniers waren van de ver-nieuwing, hebben begrijpelijkerwijze 
gepoogd den draad te hervinden, waar deze tegen het einde der achttiende eeuw was verbroken. Zij 
zijn het geweest, die in de eerste jaren van deze eeuw de schoonheid van de oude boerenwoning aan 
de eene zijde en de deftige rust van de oude patriciërshuizen op het land, aan de andere zijde, 
weder hebben begrepen. Door hun onvermoeiden arbeid zijn de achter ons liggende jaren zooveel 
goede en echte landhuizen ontstaan.731 Waarmee Van Loghem in 1930 nog eens expliciet 
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onderstreepte waar het Leliman en Sluyterman bij hun opzet voor Het nieuwe landhuis in 
Nederland om te doen was geweest. 
 
 

        

Afb. 208: J.B. van Loghem, Landhuis De Steenhaag te Haarlem, aanzicht en plattegrond (1912) 

 

Afb. 209: J.B. van Loghem, Landhuis De Steenhaag te Haarlem, woonkamer (1912) 

5.11 Conclusie 
 
Wonen en woonplek heeft alles te maken met status en met comfort. Het woondomein is  met 
andere woorden onderscheidend en de Nederlandse elite in brede zin verbindt zijn woonsituatie 
in sterke mate met zijn identiteit.732 Waar ik woon en waarin ik woon bepaalt wie ik ben.  Zonder 
nu te spreken van een verregaande democratisering van het wonen in een villa of landhuis 
buiten de stad - het ging hier nog steeds om een beperkte maatschappelijke groep van niet meer 
dan ca. 15% van de totale bevolking - was er wel sprake van een constante groei van deze 
categorie. Zo waren steeds meer leden van de middenklasse in staat om een perceel grond 
buiten de stad te kopen en er een villa, landhuis of een dubbele villa of dubbel landhuis te laten 
bouwen. Een groot deel van deze nieuwe bewoners ging in de villaparken wonen die op enige 
afstand van de steden ontwikkeld werden, maar bleef in de stad werken. Het zich snel 
ontwikkelende spoorwegnet gecombineerd met het fijnmaziger tramwegennetwerk maakten dit 
zogenaamde allochtone forensisme ook steeds gemakkelijker tegen het einde van de 
negentiende eeuw.733 Dus verbreding van de maatschappelijke categorie bewoners, een 
ideaaltypisch denken over de natuur, welvaartsgroei en spoor-/tramwegen, waren de vier 
belangrijkste voorwaarden voor deze ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot wat in het grootste 
deel van de negentiende eeuw het geval was geweest waar de trek naar buiten beperkt bleef tot 
de welgestelde stedelijke elite en dan vooral de vorm had van seizoensbewoning in de 
zomermaanden.  
 
Een groeiende groep kon en ging het leven in de stad permanent verruilen voor een fijn leven in 
de natuur in een villapark onder gelijken, in een gezonde omgeving en afgeschermd van 
stedelijke problemen in fysieke en morele zin. Deze middenklasse had niet de noodzaak noch het 
geld om een klassieke, negentiende-eeuwse villa te laten bouwen met reeksen van woon- en 
ontvangstvertrekken, waaronder een salon en de noodzakelijke bediendenvertrekken. Zij wilde 
een respectabele villa die comfortabel en praktisch was op een niet te groot, want niet te 
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kostbaar, perceel. Een goede, gevarieerde plattegrond met logisch geordende vertrekken, die 
zonnig en licht waren. Allemaal elementen die al in het midden van de negentiende eeuw in de 
Engelse landhuizen gebruikelijk waren en die ook tot standaardeisen werden bij Nederlandse 
villa’s. Een villa waar men toe kon met één of twee dienstboden, met twee of drie 
woonvertrekken, waaronder in ieder geval een woonkamer en een eetkamer, en een keuken met 
bijkeuken. Op de verdieping de drie of vier slaapkamers met voldoende licht, lucht en rust en de 
kleine badkamer. Op zolder konden dan eventueel meer kamertjes afgeschoten worden voor 
kinderen en dienstboden. De nieuwe technische mogelijkheden als waterleiding, elektriciteit en 
de goedkopere arbeid, lagere kosten en lagere gemeentelijke belastingen op het platteland 
vergemakkelijkten de stap naar het platteland.  
 
De salon, het noodzakelijke, representatieve vertrek, verdween langzaam maar zeker uit de 
kleinere villa’s, want het sociale leven van de middenklasse bestond niet uit de gebruikelijke   
formele recepties en ontvangsten. Dat bleef voorbehouden aan de elite, de notabelen; in hun 
geval bleef de salon dus nog tot zeker in de jaren dertig van de twintigste eeuw gehandhaafd, 
want noodzakelijk. Soms was er een typische Engelse woonhal in de vorm van een aparte 
woonkamer terug te vinden in een villa of landhuis, maar in vrijwel alle gevallen was er in 
Nederland sprake van een hybride hal(l), die een woon- en circulatiefunctie combineerde. In de 
grotere villa’s en landhuizen werd dat daadwerkelijk een afgezonderd woongedeelte met open 
haard of kachel gerealiseerd buiten de looplijnen en soms met een inglenook en vaste zitbanken. 
In de kleine villa’s en landhuizen bleef de hal toch weer vooral een gewone circulatieruimte met 
de trap naar kelder en verdieping en een wc. Dit werd het beeld van de nieuwe villa en het 
nieuwe landhuis in de twintigste eeuw en dat kon ook een dubbele villa of een dubbel landhuis 
zijn. Het Prins Hendrikpark in Bussum tegenover het station, dat vanaf 1899 werd ontwikkeld, 
was hiervan een duidelijk voorbeeld: kleine villaatjes en dubbele villaatjes op kleine percelen 
van maximaal 300 tot 500 m2, maar wel op een eigen terrein en onder gelijken.  

 
In de loop van het eerste decennium van de twintigste eeuw werden twee stilistische afleidingen 
belangrijk: de landelijke woning gebaseerd op de nationale landelijke architectuur, nu 
landhuizen genoemd, en de villa’s gebaseerd op het achttiende-eeuwse Hollandse 
baksteenclassicisme. Van het eerste type was het eenvoudige, Gooise boerderijtje met 
laagkomende rieten kap of eenvoudige zadeldaken, baksteen en planken aan de verdieping de 
belangrijkste exponent. Van het tweede type de eenvoudige, bakstenen vierkante of 
rechthoekige villa’s, ontdaan van kostbare classicistische elementen, waardoor er alleen nog een 
sober bakstenen blok met verdieping onder een schilddak met nokschoorstenen overbleef.  Juist 
de vormgeving van het geheel was van groot belang. Eenvoudige en romantische landhuisjes, op 
landelijke bouwkunst geïnspireerd, met rieten kappen.  
 
Dit was de standaard geworden rond 1915 en vormde het referentiekader voor de landhuizen 
en villa’s voor de rest van de twintigste eeuw, waarbij het landhuis een doorslaand succes bleek; 
ook voor grote landhuizen. De plattegronden verschilden niet wezenlijk van elkaar. De 
woonvertrekken op het zuiden met zicht op de tuin, de keuken achteraan en bij voorkeur op het 
noorden. Een centraal gelegen hal waaromheen de woonvertrekken. Dit was het moderne 
Nederlandse landhuis.  
 
In de wat grotere  villa’s en landhuizen, in de categorie tussen de fl. 10.000 en fl. 15.000, was 
dezelfde ontwikkeling te zien. De formele vertrekken, in het bijzonder de salon, verdwenen, 
maar de hybride woonhal was in deze villa’s en landhuizen niet meer weg te denken. In de 
plattegronden  nam de woonkamer nu letterlijk de oude plaats van de salon in, wat 
onderstreepte hoe belangrijk de rol van het gezin en het huiselijke leven was geworden. Het was, 
naast de status, natuurlijk ook de wens van de middenklasse villa-eigenaar om zijn gezin een 
mooie en veilige omgeving te bieden. De nieuwe hybride woonhal/circulatieruimte was, met de 
opkomst van de woonkamer en het verdwijnen van de salon,  ook de motor achter de meer 
informele benadering van het wonen, want ook voor deze categorie bewoners waren de formele 
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sociale verplichtingen van een andere orde dan die van de elite. Met andere woorden die sociale 
druk tot representatie was veel minder, want voor deze categorie bewoners niet meer nodig op 
de negentiende-eeuwse manier; de sociale representatie en de status werd nu juist gevormd 
door het wonen in een villapark in een villa onder gelijken. Dat schiep vanzelf de vereiste en 
noodzakelijke fysieke en economische afstand tot de rest van het volk.  
 
De hybride woonhal fungeerde door zijn opzet ook als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke 
benadering van de plattegrond. Hier moesten immers verschillende functies als wonen en 
circulatie met elkaar verzoend worden. Dit vereiste een andere ruimtelijke benadering. In plaats 
van een verdeling van de plattegrond in reeksen van vertrekken, wat in de zeer grote villa’s en 
landhuizen geen probleem was en ook niet werd, werden er nu opties ontwikkeld om 
verschillende functies aan een vertrek te koppelen. Nu was het al langer bij de kleine villa’s en 
landhuizen zo dat de functies wonen en eten gekoppeld konden worden in de woonkamer- 
eetkamer, maar nu werd dit ook ruimtelijk aangegeven, zoals in Berlages eigen woning en vooral 
in de vakantievilla’s, voor fl. 4000 ontworpen en gebouwd, van Ed. Cuypers in Noordwijk aan 
Zee. Hij schiep één ruimte met meerdere functies. Dit was een fundamentele verandering, die 
vooruit wees naar de moderne landhuizen en villa’s van de jaren twintig en dertig.  
 
De echte vernieuwing in stijl en plattegrond van het moderne landhuis vond dus plaats in de 
kleinere villa’s en landhuizen. Voor de grote en zeer grote landhuizen en villa’s speelde dit 
nauwelijks. Zij vormden nog steeds het terrein van de stedelijke en provinciale financiële en 
maatschappelijke elite. Hier was het nog mogelijk om tot in de twintigste eeuw het oude 
negentiende-eeuwse model te handhaven met reeksen van vertrekken, onderverdeeld in dames- 
en herenvertrekken met als extreem doorgevoerd voorbeeld het enorme landhuis De Hooge 
Vuursche, dat opgebouwd was uit een damesvleugel, een herenvleugel en een eet- en 
ontvangstvleugel. Dit was een model dat als randverschijnsel bleef bestaan in een land dat 
verder vooral gedomineerd zou worden door het moderne Nederlandse landhuis voor de 
Nederlandse middenklasse die daarin én in het bijzondere woonmilieu van het villapark, als 
sociaal-maatschappelijke groep herkenbaar was. 
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Hoofdstuk 6: Continuïteit en ontwikkeling bij de vertrekken tussen 
1840 en 1916, een samenvattend overzicht 
 
De eerste zin van C.B. Postumus Meyjes’ artikel Onze Villa in De Opmerker uit maart 1887 luidt: 
De maatschappelijke positie van den bewoner onzer villa bepaalt allereerst de bijzondere eischen, 
die zoowel voor de indeeling, als voor ieder vertrek op zichzelf worden gesteld.734 Er volgen dus 
maatschappelijke eisen uit de maatschappelijke positie van de villabewoner. Dit geldt voor de 
plattegrond net zo goed als voor het sociale leven. Postumus Meyjes vervolgt:  Hier  [d.i. in de 
villa] toch worden feesten en groote partijen gegeven en daarvoor moeten de woningen der rijken 
worden ingericht met salons, groote en kleine receptiekamers, eetzalen enz. Op kleiner schaal 
wordt dit alles gevraagd in de buitenhuizen. Meestentijds verlangt men één of twee salons, een 
eetkamer, een huiskamer, kamer van den heer en de vrouw des huizes, en in bijzondere gevallen een 
spreekkamer, wachtkamer enz. 735 De woning is het zichtbare teken van status en stand en is het 
decor voor het maatschappelijke leven. Dit is sociaal-maatschappelijk in de negentiende en 
twintigste eeuw, globaal tot de tweede wereldoorlog, van essentieel belang. Postumus Meyjes 
beschrijft in zijn artikel de vertrekken met als logische consequentie dat hij veel aandacht 
besteedt aan de salon; het representatieve vertrek bij uitstek en daarmee dus ook het vertrek 
waar de eigenaar zich letterlijk toont. Dit is aan het begin van de negentiende eeuw al zo en dit 
verandert in de loop van de negentiende eeuw niet. De salon staat daarmee voor een hoge mate 
van continuïteit. Het is in dit opzicht interessant om het artikel van Postumus Meyjes uit 1887 
naast een uitgave uit 1818 te leggen. Het gaat hier dan om een populair Duits etiquetteboek 
getiteld Mann von Welt - oder dessen Grundsätze und Regeln - des Anstandes, der Grazie, der feinen 
Lebensart, und der wahren Höflichkeit, für die verschiedenen Verhältnisse der Gesellschaft van 
professor G.I. Wenzel dat in 1801 voor het eerst uitkomt, om bij de zesde (!) druk in 1818 
vertaald te worden in het Nederlands. 
 
In 1801 publiceert professor Gottfried Immanuel Wenzel (1754-1809), filoloog en filosoof, Mann 
von Welt. Deze handleiding voor etiquette biedt niet alleen een beschrijving en handleiding voor 
manieren aan, de etiquette dus, maar beschrijft ook in bredere zin de houding en het gedrag van 
beschaafde mensen ten opzichte van elkaar. Hoe moeten beschaafde mensen met elkaar omgaan 
en welk soort gedrag maakt iemand tot een beschaafd mens. Zijn publicatie voorziet duidelijk in 
een behoefte, want in 1818, negen jaar na zijn dood, verschijnt al de zesde Duitse herdruk en in 
1821 een zevende en aangevulde druk. Mann von Welt  wordt in de Duitstalige landen tot 
halverwege de negentiende eeuw voortdurend vermeerderd en herdrukt.736 Door Wenzels 
nadrukkelijke uitbreiding van het etiquettebegrip tot de manier waarop mensen met elkaar 
horen om te gaan en zich beschaafd dienen te gedragen, los van de regels, heeft hij in zijn 
etiquetteboek opvallende aandacht voor de vertrekken van een woning voor de middenklasse en 
hun inrichting. Ook daar toont de beschaafde mens zich immers aan de ander. In het boek komt 
zo een, voor etiquetteboeken afwijkend, want over kamers en kamerinrichting handelend, 
hoofdstuk voor met als titel Zimmereinrichtung. In zijn inleiding geeft Wenzel expliciet aan dat 
hij zich alleen op de woningen van de burger uit de betere middenklasse, de Mittelstand, zal gaan 
richten. Dus niet op die van de adel, die in Pruisen en de andere Duitse landen een grote rol 
speelt in tegenstelling tot in Nederland. Deze adel valt af, omdat die vooral veel ruimte nodig 
heeft voor representatie. Dat vindt Wenzel onnodig en ook onwenselijk voor burgers. De 
kamerinrichting die Wenzel beschrijft, is dus die van de groep, der Mittelstand, waartoe hij ook 
zelf behoort als professor. Wenzel beschrijft dan ook een klassiek Biedermeier burgerideaal 
zoals dat in de eerste decennia van de negentiende eeuw in de Duitse landen heerst.737  
 
In hoofdstuk 10 van Mann von Welt wordt de inrichting van de volgende vertrekken beschreven: 
eines Visitenzimmers, eines Wohnzimmers, eines Schlafzimmers, eines Studierzimmers, eines 
Domestikenzimmers.738  De Visitenzimmer, de ontvangstkamer en dus de salon, krijgt daarbij 
veruit de meeste tekst. Ervan uitgaande dat Wenzel hiermee ook een opsomming geeft van de 
belangrijkste vertrekken in een burgerlijke middenklassewoning wordt hiermee het 
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kamerprogramma van een vroeg negentiende-eeuws Duits woonhuis geschetst met een 
beschrijving van het vertrek, de rol van dat vertrek en de bijbehorende inrichting. De eetkamer 
ontbreekt in zijn opsomming. Dat is minder vreemd dan het lijkt, want de woonkamer heeft vaak 
ook de functie van eetkamer in de kleinere woningen. Uit tal van verwijzingen in negentiende-
eeuwse Nederlandse literatuur, te vinden via de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren 
(dbnl), blijkt dat in Nederland ook de eetkamer regelmatig fungeert als huiskamer, doordat er 
gemakkelijke stoelen in geplaatst worden.739  Het wordt daarmee een vertrek met een dubbel 
karakter. Dit is in de buitenhuizen voor de elite en adel anders, de aparte eetkamer is daar dan 
namelijk, als gevolg van de toenemende differentiatie naar specifieke functies van de vertrekken, 
al in de tweede helft van de achttiende eeuw een vast gegeven geworden.740  
 
De zesde herdruk van Mann von Welt wordt in 1818 in het Nederlands vertaald en gepubliceerd 
door W. Wouters te Groningen onder de titel De man die zijne wereld verstaat of grondstellingen 
en regelen van welgevoeglijkheid, bevalligheid en goede levensmanieren, beleefdheid en 
wellevendheid. Naar den zesden Hoogduitschen druk van den hoogleeraar G.J. Wenzel. 741 In het 
Voorbericht geeft de uitgever aan dat de vele Duitse herdrukken duidelijk maken dat het werk 
van belang is. Het wordt vertaald en bewerkt waar zulks, wegens het onderscheid der 
landsgewoonten, noodig was (…). In deze vertaalde uitgave blijft het hoofdstuk  over de Inrigting 
der kamers zonder wijzigingen gehandhaafd met daarin dus: Meubilering van eene visitenkamer, 
van het woonvertrek, van een slaapkamer, van eene studeerkamer, van een kamer voor 
bedienden.742 De vertaling toont aan dat het begrip woonvertrek, dus woonkamer, kamer al vroeg 
in de negentiende eeuw gebruikt wordt. Dat Visitenzimmer door een germanisme, namelijk 
visitenkamer, wordt vertaald en niet met ontvangstkamer of salon is een detail dat onverlet laat 
dat het hier dus om een vertrek gaat met een ontvangstfunctie en dus met representatie.  
 
Bij de beschrijving van de slaapkamerinrichting legt Wenzel de nadruk op de heldere eenvoud 
ervan, op een rustige ligging aan de tuinzijde en op de gezondheid en dus op het belang van een 
gezonde slaapruimte. Allemaal elementen die in 1801 niet anders worden gezien dan in 1900 en 
de jaren daarna. Vervolgens komen de slaapkamers, de keuken en de dienstvertrekken aan 
bod.743 Ook in de Nederlandse uitgave wordt dus aan de eetkamer geen aandacht geschonken.  
 
In het Theoretisch en Practisch Bouwkundig Handboek, deel 3, tweede verbeterde en 
vermeerderde druk, van W.G. Brade uit 1842 geeft Brade in het hoofdstuk Over het ontwerpen 
van particuliere gebouwen een korte inventarisatie van de aard van de particuliere gebouwen en 
hun samenstelling.744 Hij constateert dat de bouw afhankelijk is van het fortuin en de rang van 
de opdrachtgever en van diens smaak, zeden en gewoontes en wil dan ook niet anders dan 
algemene grondregels geven ten aanzien van bouw en opzet. De eenvoudige burgerwoningen 
bestaan uit twee of drie kamers die tot huishoudvertrek, tot gezelschapszaal en tot spreekkamer 
dienen en een keuken. De bovenverdieping wordt gereserveerd voor slaapvertrekken.  
 
De woningen van de rijkere burgers hebben de volgende vertrekken: een huishoudvertrek, een 
salon, een eetkamer en zijkamers tot antichambres dienende, met op de verdieping slaapkamers 
en logeerkamers.745 Brade vermeldt daarbij dat in Amsterdam, net als in België, gezinnen een 
verdieping, dus een appartement, kunnen bewonen. Dit zal overigens in Nederland tijdens de 
negentiende eeuw maar beperkt voorkomen.  
 
Bij de nog meer welgestelden is er een vestibule en onderscheiden antichambres, de 
gespecialiseerde vertrekken: één voor bedienden, één als spreekkamer voor de heer des huizes 
en één als eetzaal met een buffetkamertje. Achter de eetzaal ligt de salon, die alle weelde en 
rijkdom toont van de eigenaar. Dan een slaapkamer, kabinetjes, vooral elegant uitgevoerde 
boudoirs voor de dames, kleedkamers voor de heren en badkamers. In het bijzonder de 
aandacht voor dit laatste item is opvallend, aangezien badkamers maar zeer beperkt voorkomen 
in 1842 en de jaren erna. De badkamer moet volgens Brade wel in de buurt van de slaapkamer 
liggen. Bij de badkamer, in een apart vertrek, dient een fornuis met een ketel te komen, die voor 
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het warme water kan zorgen.746  Zeer geavanceerd, maar zelden uitgevoerd in Nederland, net als 
badkamers. Waar de man en de vrouw eigen vertrekken hebben, zo vermeldt Brade, moeten die 
vertrekken grenzen aan de vestibule, de antichambres en de salon. Die zijn namelijk 
gemeenschappelijk. Voor woningen, niet voor appartementen, geldt logischerwijs dat er een trap 
dient te zijn naar de verdiepingen. De woonvertrekken dienen op het oosten te liggen. Bij 
eenvoudige woningen bestaande uit een enkel blok (corps de logis) liggen de dienstbodekamers 
op zolder en ligt de keuken op de begane grond, maar als het even kan liever in een kelder, dus 
in het souterrain.747 De keuken kan een waschvertrek, eene provisiekamer, plaats voor 
brandstoffen en een spijsvertrek voor de dienstbodes hebben en ligt op het noorden. Er dient ook 
een office (= dienkamer) te zijn voor het fruit, zilver en dergelijke.748 Grote huizen hebben stallen 
met koetshuis en koetsierswoning. Deze liggen achter in de tuin en vooral op het oosten in 
verband met geur en vliegen. Brade geeft met zijn beschrijving een behoorlijk zicht op de 
woning van de redelijk en zeer welgestelde burger en de gebruikelijke vertrekken die nodig zijn. 
Deze verschillen in 1840 niet wezenlijk van de vertrekken aan het einde van de negentiende 
eeuw, waarbij de salon of ontvangstkamer probleemloos zijn positie houdt als show- en 
representatievertrek.  
 
Wolfgang Brönner in Die Bürgerliche Villa in Deutschland 1830-1890 beschrijft in het hoofdstuk 
Das bürgerliche Haus: Das Raumprogramm de Duitse Hauptrepräsentations- und Wohnräume. 
Deze overeen te komen met de Nederlandse vertrekken, zoals in het licht van de hiervoor 
vermelde vertaling van Wenzels Mann von Welt te verwachten valt. De belangrijkste 
representatie- en woonvertrekken zijn bij Brönner de salon, de eetkamer en de woonkamer; 
waarbij de salon der hervorragendste Raum, eindeutig vorrangig gegenüber dem Wohnzimmer  is. 
Dat is logisch, want de woonkamer is geen publiek vertrek, maar een privévertrek voor het 
gezin. Verder geeft Brönner aan dat in het Patrizierhaus, het huis van een welgestelde burger, de 
volgende vertrekken kunnen voorkomen: de herenkamer, het boudoir, de spreekkamer, 
slaapkamers, kinderkamers.749 Brönner constateert dat de exacte plaats van deze vertrekken 
binnen de plattegrond niet formeel is vastgelegd; uit de praktijk blijkt echter dat de woonkamer 
en de representatieve vertrekken aan de voorzijde van de woning liggen. Darunter sind Salon, 
Wohnzimmer, Empfangzimmer, Boudoir und Herrenzimmer in der Regel zu rechnen, die nach 
wechselndem Interessen hier in Dreiergruppen zusammengelegt wurden, maar steeds met de 
salon op de prominentste plaats.750 De eetkamer ligt dan aan de achterzijde bij de keuken.751  
Naar aanleiding van de discussie in Duitsland rond 1880 over de woonkamer als de echte Duitse 
Familienzimmer en daarmee de kern van de Duitse woning in plaats van de salon constateert 
Brönner dat die discussie over de positie en plaats van de salon nauwelijks weerklank vindt. 
Sterker nog, ook bij de eenvoudiger woningen wordt een aparte salon, of een gute stube, door 
iedereen als een noodzakelijk vertrek gezien.752  Sibylle Meyer formuleert dat in Das Theater der 
Hausarbeit – Bürgerliche Repräsentation in der Familie der wilhelminischen Zeit  voor de Duitse 
situatie eind negentiende eeuw in de relatie met de rol van de bürgerliche Hausfrauen: Zentrale 
Bedeutung muβ dabei die Trennung von Ӧffentlichkeit und Privatheit beigemessen werden, da sie 
den bürgerliche Lebensstil entscheidend prägte und einersets ein repräsentatives, standesgemäβes 
Auftreten nach auβen und andererseits ein sparsames, karges Auskommen nach innen erzwang.753 
Meyer lijkt hierbij wat te rigide in haar nadruk op de bürgerliche Trennung van publiek en 
privaat; deze scheiding is ook bij de woningen van de elite de norm. Die norm wordt 
doorvertaald naar de burgerlijke woning waar immers voldoende vertrekken zijn om deze 
norm, scheiding publiek-privaat, vorm te geven. De lagere middenklasse mist het geld om grote 
woningen te kopen of huren en daar zal die scheiding niet of moeilijk kunnen worden 
gerealiseerd. Zo wordt het onderscheid tussen de verschillende sociale klassen ook fysiek, dus 
via de woning, zichtbaar.  
 
In Jill Franklins The gentleman’s country house and its plan 1835-1914  worden rond 1835, de 
vroeg-Victoriaanse periode, en het begin van de door haar beschreven periode, a nucleus of five 
indispensable rooms on the ground floor gedefinieerd, waarbij het bij haar natuurlijk wel gaat om 
vertrekken in de grote country houses. Het zijn: drawing room and library, dining room, hall and 
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study. If more than five rooms were wanted there was a wide range of extras to choose from, of 
which the most usual were breakfast or morning room, billiard room and conservatory. One could 
also have a second drawing room, smoking room, ballroom, picture gallery or music room and, 
occasionally, a chapel.  Deze vertrekken zijn bestemd voor het gezin en de gasten, maar dan wel 
voor steeds één van de twee geslachten, to be used on occasion by the other but with permission 
rather than as of right.754  De drawing room blijft een vertrek voor de dames die er hun bezoek 
ontvangen en hun tea genoten; met de bibliotheek als het belangrijkste ontvangstvertrek en the 
family sitting room on common occasions volgens J.C. Loudon.755 Rond 1860 wordt de bibliotheek 
steeds meer een vertrek voor heren. Een uitgave als Robert Kerrs The Gentleman’s House, or, 
How to plan English residences, from the parsonage to the palace uit 1864 (eerste editie; 1865 
tweede, verbeterde, editie) biedt een compleet overzicht van alle mogelijkheden en 
moeilijkheden in bouw en planning in which he drew upon the buildings of William Burn and 
others to provide the most lucid and encyclopaedic account available of mid-Victorian domestic 
planning.756 Kerr beschrijft de bibliotheek als een vertrek waarin de heren des huizes hun 
correspondentie voeren, boeken lezen, en zich ontspannen – (…) and the Billiard-room, for 
instance, is not unfrequently attached to it.757    
  
Vrijwel direct na het verschijnen in 1878 van het boek Cultur und Kunst: Studien van Jacob von 
Falke, verschijnt in de Bouwkundige Bijdragen een Nederlandse vertaling van het hoofdstuk Het 
Engelsche Woonhuis uit Von Falkes boek.758 Deze snelle vertaling onderstreept nog eens hoe 
scherp de buitenlandse bouwkundige en bouwkunstige literatuur, vooral de Duitstalige, in 
Nederland werd gevolgd. Het is de eerste keer dat in Nederland in een bouwkundig tijdschrift 
een meer fundamentele, historische analyse van Engelse landhuizen wordt geplaatst. Het is 
duidelijk dat deze snelle vertaling onderstreept dat de redactie goed op de hoogte is van recente 
publicaties en kennis van de Engelse landhuisbouw van belang vindt voor de Nederlandse 
praktijk. De Oostenrijker Jacob von Falke is een uiterst invloedrijk publicist en één van de eerste, 
zo niet de eerste, echte cultuurhistoricus. Eric Andersons, gepromoveerd op Von Falke, noemt 
hem among the most widely read nineteenth-century authors on both dress and decoration. (...) 
From  1855 , Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg, until 1895, when he retired as director 
of the Österreichisches Museum für Kunst und Industrie in Vienna, Falke ranked among the most 
innovative and influential European writers in the field of applied arts. His books and essays were 
not only standard literature throughout German-speaking Central Europe, but were also widely 
read in translation from Boston to Budapest.759 In 1864 sticht Falke, samen met Rudolf 
Eitelberger von Edelberg, het Kaiserlich u. Königlich Oesterreichischen Museum für Kunst und 
Industrie te Wenen, dat gemodelleerd wordt naar het allereerste museum voor ambachten en 
kunsten (Arts and Crafts), het South Kensington Museum, in Londen (nu: Victoria & Albert 
Museum).760   
 
In zijn studie naar de plattegrond Engelse woonhuis constateert Von Falke allereerst dat men 
vrij algemeen het Engelse woonhuis bijzonder vindt en dat dit woonhuis erg verschilt van die op 
het continent. Vervolgens gaat Von Falke na wat het Engelse woonhuis zo bijzonder maakt en 
wat nu het verschil is met de continentale woonhuizen. Hij doet dit, op de klassieke Hegeliaanse 
wijze, door een lijn van onontwikkeld naar hoogontwikkeld te schetsen, en beschrijft zo hoe en 
waarom de Engelse eigenaardigheid is ontstaan en in het bijzonder de plattegrond. Uitgangspunt 
bij Von Falke is dus de stelling dat het Engelse huis, en vooral de plattegrond, inderdaad 
bijzonder is en dat die bijzonderheid ligt in de manier waarop de Engelsen vanuit de behoeften 
van de bewoners, afhankelijk van rang en stand, hun plattegronden scheppen en vervolgens 
vanuit die plattegrond verder werken. Hij geeft aan dat tallooze Engelse huizen in voorsteden en 
op het platteland met hunne phantastische onregelmatigheid, waarvan wij den sleutel niet kunnen 
vinden, op ons oog, zoo gewend aan vierkante gebouwen, minstens een buitengewoon zonderlingen 
indruk maken. En toch is juist in dat Engelsche huis een bepaald plan gelegen, dat steeds een 
duidelijken, stelselmatigen gang in zijnen geschiedenis des lands houdt; het heeft een vast geregeld 
grondplan in samenhang met het leven, den stand en rang zijner bewoners.  Von Falke stelt dat 
men op het continent een huis vanaf de straat beoordeelt, dus op basis van de voorgevel en dus 
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ook de stijl een oordeel velt over de waarde van een woning; Dit is niet het standpunt , waarvan 
de Engelschman uitgaat. Het huis van een Engelschman is door het inwendige ontstaan, en van 
daaruit moet men critiek voeren. Het grondplan, de inwendige verdeeling, dat alles is de hoofdzaak, 
want daarvan is alle gemak, alle nationale eigenaardigheid van het familieleven en van den 
gezelschapskring afhankelijk.  De architect op het vasteland  [bouwt] nog steeds volgens den regel 
het huis van buiten naar binnen (…), m.a.w. eerst den gevel maakt (en misschien aan den 
timmerman overlaat om het huis daarachter te bouwen – er zijn hiervan bepaalde voorbeelden). In 
plaats daarvan  (…) geldt als grondregel voor den Engelschen architect: “Zorg voor het inwendige 
en het uiterlijke zorgt voor zich zelf.” Juist deze consequentie in het huis van een Engelschman bij 
schijnbare willekeur, deze nauwe samenhang met het leven, die men in deszelfs gansche 
geschiedenis vindt en nog heden bestaat en heerscht, juist dit doet zich als het hoofdpunt van 
deszelfs belangrijkheid voor.761  Hoewel misschien wat over-idealistisch ten aanzien van de 
alledaagse praktijk in Engeland, benoemt Von Falke hier wel een fundamenteel punt. Dit 
betekent ook dat, en dit geeft Von Falke expliciet aan, de Engelse plattegrond niet zonder meer 
te kopiëren is naar woningen op het continent; Juist omdat het zo Engelsch is, zoo aansluitende 
aan het leven, juist daarom past het slechts daar, waar het leven en de zeden met hetzelve 
overeenkomen.762 Deze laatste kanttekening: de Engelse plattegrond is alleen logisch en 
bruikbaar in Engeland, komt steeds terug alle beschrijvingen van Engelse voorbeelden of 
Engelse landhuisbouw. Deze beperking gaat echter niet op voor de onderliggende 
ontwerpprincipes als de vrije, gevarieerde en pragmatische ordening van vertrekken, de nadruk 
op omgeving van het huis en een nadruk op comfort en gemak. De beperking geldt wel op het 
niveau van specifieke vertrekken, die ontstaan zijn vanuit typisch Engelse zeden en gewoontes. 
Het geldt ook voor imitaties van Engelse stijlen. Deze beperking geldt niet voor de toepassing 
van algemene ontwerpprincipes als een gevarieerde, niet-symmetrisch opgezette plattegrond. 
Het is in dit licht bezien opvallend, dat juist de hall, met in Engeland de functie van een centraal 
gelegen en vooral sekse-neutraal woonvertrek, dus waar mannen en vrouwen zich informeler 
met elkaar konden verstaan,763 op het continent een belangrijke rol gaat spelen binnen de 
plattegrond van landhuizen en villa’s tegen het einde van de negentiende eeuw. Ook in 
Nederland.  
 
Von Falke ziet op het land de rijke, statige heerenplaats en de eenvoudige villa. Ondanks de 
verschillen tussen de stadswoning, de heerenplaats en de villa gaan de plattegronden van alle 
drie uit van dezelfde Engelse zeden en gewoonten. De plattegrond is daarvan immers een 
logische weergave. Uitgaande van de villa en het landhuis ziet Von Falke drie specifieke 
eigenschappen waarop de Engelse eigenaardigheid van de plattegrond stoelt: 

1. scheiding van de vertrekken voor mannen en vrouwen 
2. scheiding van familie en dienst 
3. daaruit volgt: een noodzakelijk goede relatie tussen en toegang tot de verschillende 

vertrekken (dus goede interne verbindingslijnen).764 
 
Het kamerprogramma in het stadshuis is vrijwel gelijk aan het programma voor het landhuis en 
de villa, want volgt vanuit dezelfde zeden en gewoonten van dezelfde doelgroep uit dezelfde 
sociaal-maatschappelijke klasse. Von Falke geeft vervolgens een opsomming van de belangrijke 
vertrekken met hun functie en plaats in de plattegrond.765 Vier woonvertrekken: drawing room 
(salon) aan de voorzijde, de dining room (eetkamer) bij de keuken en de hall. Het vierde 
woonvertrek kan naar keuze een rookkamer zijn, een bibliotheek of een kantoor. Door beperkte 
perceelgrootte kan het stadshuis een souterrain met aparte dienstingang krijgen met daarin de 
keuken en de dienstvertrekken. Deze opzet is ook terug te vinden bij de Nederlandse 
stadswoningen, terwijl in Nederland het souterrain, met keuken en dienstvertrekken, ook bij de 
negentiende-eeuwse landhuizen en villa’s veel voorkomt. In Engeland, evenals in Nederland 
liggen op de verdieping de slaapkamers en op zolder de dienstbodekamers. Von Falke merkt op 
dat in de grote stadshuizen en in de grote landhuizen, het aantal drawing rooms toeneemt, 
waarbij hij drawing room ruim definieert als een vertrek bestemd voor de bewoners. Naast de 
family dining room is er rond 1875/78, ook regelmatig in de grote landhuizen en villa’s een 
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aparte eetzaal met een eigen dessertkamer. Men heeft dus de beschikking over twee eetkamers: 
één voor representatie en formele diners en één voor het gezin. De dessertkamer bij de eetzaal 
en de eetkamer, dient als sluis tegen geluid en geuren. De eetkamer ligt op het noord-oosten 
liggen, want dat is een koele plek. Wil men er ook ontbijten, dan is er de aangename ochtendzon.  
 
Eetzalen zien er qua vorm en inrichting in alle woningen ongeveer hetzelfde uit. Er is een 
rechthoekige tafel in het midden, een bay window , een schouw en een side-board, een buffet, 
waar servies wordt opgesteld en eten wordt klaargezet voor het opdienen. De eetzaal wordt 
opgevat als een mannelijk vertrek, vanwege de formele diners die er gehouden worden waarbij 
vooral representatie van belang is. In Nederland betekent dit dat de eetzaal gewoonlijk een 
zware, donkere stoffering krijgt en na 1860 bij voorkeur in eikenhouten, Hollandse 
renaissance.766 De salon is het belangrijke, representatieve vertrek en de vrouw des huizes 
ontvangt er de visites. Het vertrek moet op een gunstige plek, het zuid-oosten, liggen, dan was er 
’s ochtends aangenaam licht en was het er ’s avonds koel. Een terras verhoogde de 
aantrekkelijkheid ervan. Dans-, muziek- en biljartzalen, als extra woonvertrekken, komen steeds 
regelmatiger voor bij de Engelse landhuizen.  
 
Von Falkes studie naar het Engelse woonhuis benadrukt, naast de uitgebreide historische 
analyse van de plattegrondontwikkeling en de maatschappelijk-culturele context waarvan de 
plattegrond de weergave is, vooral het pragmatische karakter van de Engelse 
woningplattegrond. Zijn beschrijving gaat over vertrekken, rol van en relaties tussen vertrekken, 
de plaatsing van vertrekken vanuit functie en doelmatigheid. Hij biedt ook Nederlandse 
architecten hiermee de onderliggende concepten waarmee een nieuwe benadering van de 
villaplattegrond mogelijk wordt, los van symmetrie en opgelegde hiërarchie, maar ook los van 
willekeurige en opgelegde schilderachtigheid. Algemene en pragmatische ontwerpprincipes bij 
een villa of landhuis die uitgaan van comfort, licht, lucht en goede oriëntatie zijn per definitie 
ook toepasbaar in de Nederlandse situatie. Von Falkes analyse gaat geen moment over stijl; stijl 
is alleen van belang op het moment dat deze invloed heeft op de plattegrond, zoals de 
onregelmatige opstand vanuit een neogotische onregelmatige plattegrond. In een aantal 
Nederlandse voorbeelden zijn deze uitgangspunten al betrekkelijk vroeg terug te vinden. Het 
gaat dan in ieder geval om ontwerpen voor villa’s in het in hoofdstuk 2 al behandelde Album, 
verzameling van bouwkundige schetsen (1863-1866), te weten Lelimans pastorie (1861), 
Imminks italianiserende villa (vόόr 1863) en A.L. Van Gendts ontwerp voor een zomerverblijf 
(vόόr 1864) (zie afb. 39/40, 46/47, 50/51). Dit type meer gevarieerde plattegronden neemt dan 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw steeds meer toe om vanaf ongeveer 1900 de norm 
te worden.  

 
Vanaf 1870 is er een trend zichtbaar richting gemiddeld kleinere villa’s buiten de stad. De 
meeste, maar niet alle, grote villa’s zijn kleiner dan de meeste oude buitenplaatsen en hebben 
minder grote percelen. Villa’s, ook villa’s in de villaparken, kunnen nog wel bestemd zijn voor 
seizoenbewoning. De villa’s, een benaming die in de jaren zeventig meer en meer in zwang gaat 
komen, zijn geen klassieke buitenhuizen met uitgebreide, parkachtige gronden, zoals nog in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. De villa’s uit de jaren tachtig en negentig van de 
negentiende eeuw zijn gemiddeld ook weer kleiner dan die ervoor, om vanaf 1895-1900 uit te 
monden in een grote productie van villa’s of landhuizen, waaronder dubbele, tussen de 3.000 en 
de 10.000 gulden en villa’s en landhuizen tot zo’n 25.000 gulden. De algemene trend is er dus 
één van gemiddeld kleinere villa’s op kleinere percelen. Een trend die na 1900 gaat versnellen 
doordat de doelgroep, de middenklasse, zich verbreed en meer mensen zich een villa kunnen 
veroorloven,  terwijl de gemiddelde prijs die men dan kan betalen, lager wordt. Ondertussen 
stijgen de grondprijzen in de voorkeursgebieden enorm en ze blijven stijgen. Ook bij de villa’s en 
landhuizen ontstaat zo een vorm van massaconsumptie, zij het natuurlijk dat deze beperkt blijft 
tot de bovenste twintig procent van de samenleving. 
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De directe consequentie van het gemiddelde ‘downsizing’ van villa en landhuis is een afname 
van het aantal vertrekken en een verkleining ervan, of het terugbrengen van twee vertrekken tot 
één groot vertrek, zoals hiervoor beschreven in hoofdstuk 5.6 Nieuwe plattegrondoplossingen: 
van vertrek naar ruimte. Een strakker volgehouden specialisatie per vertrek, in de Nederlandse 
villa’s toch al niet zo extreem van karakter als in Engeland, wordt daarmee onmogelijk; er is niet 
langer de ruimte om een reeks aan verschillende vertrekken met een specifieke functie te 
realiseren zonder de plattegrond extreem te versnipperen; belangrijker nog, die noodzaak 
wordt niet gevoeld. Bij kleinere villa’s uit de periode voor de eerste wereldoorlog is dit ook al het 
geval, zoals is op te maken uit de voorbeelden uit Het moderne landhuis in Nederland uit 1916. 
Ook daar is ruimte voor twee, maximaal drie, vertrekken naast de hal/gang en de 
keuken/bijkeuken op de begane grond. De woonvertrekken worden vervolgens ook steeds 
minder vaak en suite opgezet; het blijven aparte vertrekken. De kamers en suite zijn daarmee 
een typisch negentiende-eeuws verschijnsel in de villa- en landhuisbouw geworden met de 
combinaties salon-woonkamer, grote salon-kleine salon en een huiskamer/woonkamer-
eetkamer, als de meest voorkomende koppels. De en suite oplossing, in Het Nederlandse interieur 
in Beeld omschreven als de belangrijkste vertrekken na 1850 en populair, want flexibel in te 
zetten, biedt ook het voordeel dat in de winter maar één vertrek verwarmd hoeft te worden.767 
Bij de voorbeelden van Leliman en Sluyterman in Het moderne landhuis in Nederland komen en 
suite vertrekken echter nauwelijks meer voor. In het licht van dit gegeven is het op zijn minst 
eigenaardig om te constateren dat juist in de klassieke middenstandswoningen van de twintigste 
eeuw, zoals gebouwd vanaf de jaren twintig in gemeentes als Bussum en Naarden, met het 
Brediuskwartier aldaar als één van de mooiste voorbeelden, de kamers en suite zo’n beetje tot 
het standaardmotief voor de woonvertrekken wordt. Dit heeft dus weinig meer te maken met 
imitatie en gezonken cultuurgoed, maar veel meer met de pragmatische negentiende-eeuwse en 
suite traditie in de stadswoningbouw om de mogelijkheid te hebben om meer ruimte te kunnen 
scheppen in kleinere, en, vooral, smallere en lange woningen zonder zijvensters. De oplossing en 
suite biedt ook een zekere mate van flexibiliteit, kamer dicht of open, met extra licht in beide 
vertrekken en leidt uiteindelijk tot de al even klassiek geworden doorzonwoning van de jaren 
zestig van de twintigste eeuw.  
 
De ontwikkeling in plattegronden verloopt dus van vertrekken met een specifieke functie in de 
grote en grotere villa’s, inclusief een effectieve scheiding tussen dienstvertrekken/bediendes en 
de woonvertrekken/bewoners, naar de beperktere of geen specialisatie van de vertrekken in de 
kleinere villa’s. In deze villa’s wordt dus niet meer een compleet woonprogramma gerealiseerd 
dat volledig teruggaat op dat van de oude negentiende-eeuwse buitens en villa’s, omdat het 
sociale leven van de bewoners dit niet meer vereist. Deze bewoners willen zich wel spiegelen 
aan de oude elite, maar hebben een andere maatschappelijke status. Het zijn de bewoners met 
een moderate income en van limited means, dus niet de rijke toplaag van adel, handel en 
industrie, want die blijft in ieder geval tot 1916 gewoon hun zeer grote landhuizen en villa’s 
bouwen met talrijke vertrekken, waaronder nog steeds salons en boudoirs. Een woonvertrek in 
de kleinere landhuizen en villa’s kan zo een eethoek, of een studiehoek, of een leeshoek krijgen, 
waarmee het vertrek binnen die villa ruimtelijk wordt gedifferentieerd. Het koppelen van 
functies, met name die van eetkamer en woonkamer, is al gebruikelijk.768 En na 1900 kan een 
salon ook gemist worden. Dit onderstreept nog eens dat de maatschappelijke norm hier bepaalt 
welke vertrekken aanwezig moeten zijn in de plattegrond en vooral ook, bij wie.  
 
Kunnen grote villa’s gemakkelijk schuiven met vertrekken, voor de kleine villa’s is dit 
onmogelijk. De ruimte ontbreekt, dus een dubbelfunctie of het verdwijnen van een functie is 
daar de enige optie om binnen de omvang, het budget en de wensen ruimte te creëren. Het 
voorbeeld van M.H. Baillie Scotts Ideal suburban house  uit The Studio van januari 1895, en al 
vlot in vertaling onder de titel Het ideale landhuis gepubliceerd in 1895 in Architectura, biedt, los 
van alle typisch Engelse elementen, een plattegrond die bij uitstek geschikt is voor de 
middelgrote villa op kleinere percelen.769  
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Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw is de driedelige plattegrond de 
standaardoplossing voor de villa. Dit houdt in dat de ingang in het midden van de villa ligt, 
waarachter een vestibule-gang tot aan de achterzijde (afb. 210). Het is de klassieke oplossing 
vanuit classicistische en neoclassicistische, symmetrische buitenhuizen. Links en rechts van de 
gang liggen dan de woonvertrekken en rechts-of linksachter de keuken, wanneer er geen 
souterrain is. Het voorbeeld voor een herenhuis of een villa uit de publicatie van Berghuis’ 
Bouwkundige Studiën uit 1880 ( afb. 210) dat als voorbeeldboek dient voor de vele praktisch 
opgeleide timmerlieden en aannemers laat dat zien, waarbij dit voorbeeld zelf is weer afkomstig 
is uit Duitse voorbeeldboeken, zoals Moises’ Taschen-Buch für die Baugewerke uit de jaren 
zestig.770 Berghuis’ voorbeeld voor een vrijstaand woonhuis biedt een traditionele plattegrond 
met de gebruikelijke verdeling in drieën, waarbij de entree-gang-trap de twee woonkamers links 
scheidt van de keuken/bijkeuken en het woonvertrek rechts voor aan de straat.   
 
 

                  
 
Afb. 210: Voorbeeld van een herenhuis met de gebruikelijke plattegrond in drieën in ‘Bouwkundige Studiën’ 
van F. Berghuis uit 1880 
 

Ook in de schilderachtige italianiserende of anderszins schilderachtige villa’s of villaatjes  blijkt 
vaak dat er in de plattegrond nog steeds sprake is van een driedeling met de ingang-vestibule–
gang in het midden. De villa Buen Retiro van Isaac Gosschalk in Hilversum uit 1875 is hiervan 
een voorbeeld, net zo goed als de pittoreske, houten villa Kortenburg,  maar ook nog een villa als 
villa De Hoeve uit 1906, de eigen woning van de architect A. Broese van Groenou in Wassenaar, 
is nog steeds volgens hetzelfde model opgezet, ondanks de bijzondere invulling met de grote, 
vierkante hal aan de linkervoorzijde (afb. 211, 212).  
 

            
Afb. 211: A. Broese van Groenou, Landhuis De Hoeve te Wassenaar (1906), plattegrond  en voorzijde 
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Afb. 212: F.W.M. Poggenbeek en B.J. Ouëndag, Villa Kortenburg te Doorn (1888). Driedelige opzet met 
vestibule-gang in het midden 

 
De fundamentele verandering die plaatsvindt vanaf 1860, zij het nog beperkt, is dat de vestibule 
tot het centrale vertrek binnen de plattegrond wordt waaromheen de vertrekken liggen. Tegen 
het einde van de negentiende eeuw wordt dit de standaard voor de grotere villa’s (zie afb. 226-
231), waarbij de vestibule dan hal of hall wordt. In de meer formele villa’s kan dit nog steeds tot 
een driedeling van de plattegrond leiden, zoals in landhuis D’Seventop (1903) te Hilversum door 
H.A.J. Baanders (afb. 213), waarbij de hal in het midden van de plattegrond ligt, twee haarden 
heeft en via het venster bij de bordestrap verlicht wordt. Een opzet die ook bij neoclassicistische 
villa’s voorkomt, maar waarbij de vestibule (het heet nog geen hal) door middel van een 
bovenlicht verlicht wordt. 
 

 

Afb. 213: H.A.J. Baanders, Landhuis D’Seventop te Hilversum (1903) 
 

Bij de kleinere villa’s en landhuizen wordt rond de eeuwwisseling en daarna de opzet gekozen 
om de dienstvertrekken en het halletje of gang aan één zijde van het huis te plaatsen, in de 
meeste gevallen als een afscherming van de woonvertrekken erachter. Een opzet die een north 
corridor plan of een daarvan afgeleide opzet vormt (afb. 214), zoals te zien is bij het landhuisje te 
Bussum (ca. 1913) door de architect J.C.O. Camman.  
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     woonvertrekken   dienstvertrekken  

 

  
Afb . 214: J.C.O. Camman,  Landhuisje te Bussum op een north corridor plan  (ca. 1913) 

 
6.1 De basisvertrekken 
 
De basisvertrekken binnen een villaplattegrond zijn de vertrekken die maatschappelijk 
noodzakelijk zijn en vertrekken die praktisch noodzakelijk zijn. Een voorbeeld van de eerste is 
de salon en van de tweede de keuken. De soorten vertrekken binnen de plattegrond van de villa 
vertonen gedurende de hele negentiende eeuw weinig variatie, omdat de categorie bewoners, de 
maatschappelijke bovenlaag waarvoor gebouwd wordt, zich per definitie conformeert aan wat 
maatschappelijk gewenst en gevraagd wordt en dat verandrt maar langzaam. Dit betekent 
natuurlijk niet dat elke villa gelijk is, want daar spelen stijl, vorm en smaak hun belangrijke rol, 
maar het betekent wel dat hoezeer villa’s en later de landhuizen ook verschillen in vorm, hun 
basisprogramma aan gewenste en noodzakelijke vertrekken op hoofdlijnen overeenkomt. 
Daaromheen kunnen dan extra vertrekken en ruimtes gecomponeerd worden al naargelang de 
financiële mogelijkheden, het grondstuk en specifieke wensen en maatschappelijke positie van 
de opdrachtgever. Het is daarbij van belang om te realiseren dat elke villa, naast de invloed 
vanuit sociale conventies en geld, het resultaat is van persoonlijke beslissingen en voorkeuren 
van de opdrachtgever. Dit betekent in concreto dat er potentieel in elke villa afwijkingen van de 
norm kunnen worden gevonden. Soms kunnen die afwijkingen groot zijn, soms is het slechts een 
detail, maar het ontwerp van een villa kan in hoge mate een persoonlijke keuze zijn. Een 
opvallend voorbeeld van een dergelijke eigenzinnige benadering is terug te zien in het ontwerp 
van Huize IJsselstein (1911-1912) te Oldebroek door architectenbureau Van Gendt;771 ook 
afgebeeld in Het moderne landhuis in Nederland (afb. 215, 216). Het heeft een lage vleugel met 
daarin een dubbele garage en een kinderkamer. Het huis is gebouwd op de fundamenten van het 
afgebroken buitenhuis en de garage op de fundamenten van het oude koetshuis, waarmee 
letterlijk de nieuwe tijd zijn intrede heeft gedaan.772 Verder liggen op de begane grond de 
eetkamer, de keuken/bijkeuken/dienkamer. De hal is vormgegeven als een woonvertrek met de 
trap in een apart trapportaal. De ingang opent direct op de hal, wat ook bijzonder is, want 
gebruikelijk is een vestibule of entree als tussenschakel. De huiskamer en een biljartkamer zijn 
op de verdieping van het hoofdblok geplaatst. Net als een slaapkamer. Op de verdieping van de 
vleugel liggen twee logeerkamers, een badkamer en een dienstbodekamer. Er is geen salon in dit 
landhuis. Een plattegrond dus met meer afwijkingen van de norm dan gebruikelijk, maar toch in 
alle opzichten een landhuis.  
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Afb. 215: Gebr. Van Gendt, Huize IJsselstein te Oldebroek (1911-1912), zijaanzicht met rechts in de lage 
uitbouw de dubbele garage  

  

Afb. 216: Gebr. Van Gendt, Huize IJsselstein te Oldebroek, plattegronden (1911-1912) 

Op het moment dat de villa voor een bredere, zij het nog steeds beperkte, doelgroep financieel 
bereikbaar is en permanent bewoond gaat worden, dus vanaf 1870/1880 in de nieuwe 
villaparken, blijken er veranderingen te ontstaan in het aantal en de aard van de vertrekken. 
Huiskamers of woonkamers komen dan steeds vaker voor, want de villa dient een gezin. De 
woon- of huiskamer in de plattegrond is daar het teken van, het ontbreken van een salon ook. 
Het moderne landhuis in Nederland  biedt voorbeelden van deze nieuwe opzet, zoals Samuel de 
Clercqs landhuis te Hattem uit 1908 (afb. 217), waar de woonkamer het dominante vertrek is en 
samen met de eetkamer meer dan de helft van de begane grond beslaat. In het landhuis De lange 
Hut te Arnhem (afb. 238) ligt de woonkamer in de as van de ingang en is aan de achterzijde 
prominent uitgebouwd. Hier heeft de woonkamer letterlijk de plaats en de prominentie van de 
salon overgenomen. Als rond 1900 een ware explosie plaatsvindt in de villaparkexploitatie en 
daarmee de villabouw, worden ook steeds meer in verhouding kleinere villa’s en landhuizen 
gebouwd. Dit is het moment dat de salon bij kleinere villa’s en landhuizen en vervolgens ook bij 
de grotere villa’s gaat verdwijnen. Bij de grote en de zeer grote villa’s en landhuizen is dat echter 
niet het geval. Maatschappelijke representatie en maatschappelijke conventies ten aanzien van 
de aard en daarmee de vorm van representatie spelen blijven hier een fundamentele rol spelen. 
Voor de nieuwe categorie villabewoners is een salon niet langer nodig, omdat in hun manier van 
leven de sociale representatie anders is vormgegeven. Zij komen niet meer uit de 
maatschappelijke elite en voelen dus geen noodzaak die levensstijl met bijvoorbeeld de formele 
visites in hun woning in een villapark mee vorm te geven. Hun sociale en maatschappelijke 
representatie bestaat juist uit het feit dat ze in een villa of landhuis op een eigen perceel in een 
villapark onder hun even welvarende, gelijken wonen. Moet er dus gekozen worden voor een 
vertrek om te verdwijnen, omdat de villa of het landhuis te klein is om alle vertrekken te 
accommoderen, dan is het de salon die gemist kan worden. Dit laat zien dat de algemene 
gedachte dat de middenklasse de levenswijze van de elite imiteert om er zo bij te horen, in ieder 
geval ten aanzien van dit onderdeel, de salon als belangrijkste representatieve vertrek, niet 
opgaat. De middenklasse schept uiteindelijk zijn eigen sociale normen en waarden, waarvan het 
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wonen in een villapark met de nadruk op het gezin als kern van de samenleving niet de minst 
belangrijke is.773 
 
De plattegrond van elke villa en elk landhuis wordt bepaald door het aantal en de soort van 
vertrekken die een opdrachtgever wil hebben en die hij vanuit zijn positie nodig heeft. Een villa, 
groot of klein, is immers per definitie de uitdrukking van de status van de bewoner en die status 
dient zichtbaar te zijn in vorm (villa als type, omvang van de villa, aankleding, de grootte van de 
vertrekken, enz.) en in functie (vertrekken die vereist zijn vanuit de sociale status van de 
bewoner, vertrekken die extra status bieden en vertrekken die technisch noodzakelijk zijn). Het 
spreekt vanzelf dat het aantal en de soort van vertrekken afhangt van de sociale categorie 
waartoe men behoort. Daarmee is het mogelijk om een basisset aan vertrekken te distilleren uit 
de gepubliceerde plattegronden uit de periode 1840 – 1916. Deze vertrekken zijn terug te 
vinden in veruit de meeste villa’s en landhuizen van enige omvang.  
 

                       

Afb. 217: S. de Clercq, landhuis te Hattem (1908).Het linkerdeel van de plattegrond bestaat uit de reeks 
bijkeuken-keuken-dienkamer-eetkamer. De eetkamer is alleen via de woonkamer te bereiken. 

 
Het hiervoor al vermelde artikel Onze villa van de architect C.B. Postumus Meyjes is in maart 
1887 gepubliceerd in De Opmerker.774  Postumus Meyjes (1859-1922) is als architect opgeleid 
aan de Polytechnische School te Delft en niet, zoals vaak gebruikelijk, bij een architect.775 In het 
artikel beantwoordt Postumus Meyjes de vraag: Welke zijn de eischen waaraan een villa moet 
beantwoorden, uit een practisch en esthetisch oogpunt beschouwd? 776 Dit artikel biedt zo inzicht 
in de stand van zaken rond de plattegrond en villa eind jaren tachtig van de negentiende eeuw. 
Ook in De Opmerker, maar dan in december 1887, volgt de weergave van een voordracht door de 
Haagse architect H.W.A. Croiset van Uchelen getiteld Het moderne woonhuis naar aanleiding van 
het plaatwerk Malerische Innenräume moderner Wohnungen von Ferdinand Luthmer uit 1885.777 
Het artikel van Postumus Meyjes en dat van Croiset van Uchelen zijn zeldzame voorbeelden van 
artikelen in de negentiende-eeuwse architectuurperiodieken die concreet over plattegronden en 
niet over stijl gaan. Dit geldt in mindere mate voor A.N. Godefroys artikel getiteld Inrigting van 
woonhuizen gepubliceerd in Bouwkundige Bijdragen van 1864 (zie ook hst. 2.3.6).  Dit artikel is 
de weerslag van twee lezingen gebaseerd op een tweetal Franse artikelen: Causerie artistiques 
van Ferdinand de Lasteyrie uit 1862, onder de titel De burger-bouwkunst in de negentiende eeuw 
in Frankrijk en de tweede lezing naar aanleiding van L. Reynauds tweede deel van de Traité d 
’architecture uit 1858 met de titel Inrigting van woonhuizen.778 Godefroys lezing blijkt niet veel 
meer dan een vertaling van de verhalen van De Lasteyrie en Reynaud.779   
 
Terug naar Postumus Meyjes. Hij verdeelt de villa's of buitenverblijven  in vier categorieën: 

1" de villa's, bestemd voor zomer- en winterverblijf; 
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2" de villa's uitsluitend voor zomerverblijf; 
3" de villa's, gelegen in de nabijheid eener stad; 
4" de villa's , op het platteland en op badplaatsen gebouwd. 

 
De villa's, die voor zomer- en winterverblijf worden gebouwd, moeten uit den aard harer 
bestemming zijn soliede, droge, comfortable ingerichte gebouwen, waar de bewoner des zomers al 
het aangename van een buitenhuis kan genieten, terwijl hem des winters door de hechtheid en het 
gezellige zijner woning moet vergoed worden, hetgeen hij daarbuiten in de natuur mist. Waar hij in 
een stadswoning door de belendende perceelen beschut is, moet hem hier in zijn woning het 
aangename gevoel van zoo volkomen mogelijke zekerheid door solieden bouw worden gegeven. 
Waar dus de villa's of buitenhuizen, wier bestemming het is den mensch uitsluitend des zomers in 
het zachtere jaargetijde ter beschutting te zijn, een meer tijdelijk karakter mogen hebben, zoowel 
door haar soliditeit als haar inrichting, moet de villa voor zomer- en winterverblijf degelijk 
gebouwd zijn en bij den bouw vooral  op doelmatigheid van inrichting en ligging gelet worden. De 
villa's, gelegen in de nabijheid onzer steden hebben, voornamelijk wat het uiterlijk betreft, een 
groot  verschil met die, gelegen op het platteland of in de zeeplaatsen. Wordt toch door hare ligging 
van de eersten een meer deftig karakter verlangd, de laatsten moeten geheel in overeenstemming 
met de omgeving worden behandeld. "Les villas subburbains", gelijk de Franschen de eerste soort 
villa's noemen, worden meer als vrijstaande woonhuizen opgevat en als zoodanig meer vierkante 
gebouwen, terwijl daarentegen de villa's, in de vrije natuur opgetrokken, als het ware met deze een 
geheel moeten uitmaken. Door een bekoorlijk silhouet, gepaard aan fijne kleurschakeering der 
bouwmaterialen, moet hierbij getracht worden geen contrasten tusschen natuur en kunst in het 
leven te roepen.780 Het is duidelijk dat het verschil tussen de urbane en de suburbane villa’s 
vooral een stilistisch verschil is en daarmee een verschil dat zich vooral richt op het uitwendige. 
Postumus Meyjes geeft wel aan dat de stadswoning meer of ruimere representatieve vertrekken 
nodig heeft in verband met de noodzaak tot het houden van formele ontvangsten en de feesten. 
In de praktijk blijkt dit in ieder geval voor de grote villa’s buiten de stad, dus de villa’s voor de 
maatschappelijke elite, niet het geval. De vertrekkenreeks in die villa’s verschilt niet wezenlijk 
van de vertrekkenreeks in een stadswoning, zoals ook Postumus Meyjes zelf constateert door 
zijn opmerking dat het verschil voornamelijk (…)het uiterlijk betreft. Postumus Meyjes refereert 
hier aan de villa’s voor de gegoede middenklasse, een maatschappeljke categorie die in 1887 
wanneer hij zijn artikel schrijft, een groeiend aandeel heeft in de aantallen gebouwde villa’s in de 
nieuwe villaparken. Deze villa’s zijn gemiddeld kleiner dan de buitenhuizen en grote villa’s van 
de elite, maar conformeren zich, voor zover mogelijk, met de woonvertrekken aan de vigerende 
maatschappelijke normen. En dat zijn dan nog steeds de normen van de elite, dus heeft elke villa 
in ieder geval tenminste één salon. 
 
Kleur, materiaal en silhouet dienen geheel in lijn met het gewenste en verwachte schilderachtige 
concept van een woning in de natuur te zijn en daarmede zoo uiterst harmonisch een geheel 
uitmaken. Dit in tegenstelling tot de woning in of bij de stad, die zoals hij in het begin van zijn 
artikel aangeeft een meer deftig karakter kan hebben; deze hoeft zich immers niet aan te passen 
aan omliggende natuur. Ten aanzien van de ligging van de vertrekken ten opzichte van de 
windstreken geeft Postumus Meyjes aan dat zij goed gelegen dienen te zijn, waarmee hij 
waarschijnlijk de plaats van de villa op het perceel en het uitzicht bedoelt, want vervolgens gaat 
hij in op de plaats van de vertrekken binnen de plattegrond. De vertrekken moeten 
oordeelkundig gegroepeerd zijn, dus er dient een logisch verband te zijn tussen de verschillende 
vertrekken en functies en elk vertrek dient goed ingericht te zijn, om daarmee dus te voldoen aan 
zijn specifieke functie. Gewenst is dan dat de vertrekken, die des daags en des nachts het meest 
bewoond zijn, in het algemeen steeds naar het oosten of zuiden zijn gekeerd, terwijl aan de noord 
en westzijden van het gebouw, die vertrekken worden gegroepeerd, waar slechts tijdelijk verblijf 
wordt gehouden en die ondergeschikt zijn. Daarom moeten alle slaapkamers en ook de 
kinderkamer op het oosten liggen, terwijl de ramen van de woonkamer, de kamer van den heer des 
huizes, het boudoir van mevrouw enz., op het zuiden worden geplaatst. De keuken met 
provisiekamer, in het algemeen de dienstvertrekken, benevens de eetkamer, als deze tenminste 
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uitsluitend als zoodanig wordt gebruikt, de hoofdingang, het traphuis , de privaten enz., beslaan 
dan de noord- en westzijden van het gebouw.781 Hiermee geeft Postumus Meyjes ook invulling aan 
een nieuwe positionering van de woonvertrekken. De woonkamer, het boudoir en de 
herenkamer liggen nu op het zuiden, de plaats met de meeste zon en het meeste licht; hier is 
ongetwijfeld sprake van inspiratie door de contemporaine Engelse landhuisbouw van Shaw en 
Webb. Ook het feit dat er door Postumus Meyjes expliciet wordt gesproken over een 
woonkamer, ondanks het feit dat de woonkamer op zichzelf geen nieuw fenomeen is, is 
opvallend in de genoemde reeks van vertrekken. Dit vertrek, het typische privévertrek voor het 
gezin, krijgt in deze opzet en de plattegrond dus een prominente plaats. De eetkamer wordt 
behandeld in directe relatie met de keuken en dat heeft weer te maken met wat  Postumus 
Meyjes  oordeelkundig gegroepeerd noemt.  De eetkamer en de keuken horen immers bij elkaar, 
zodat er sprake kan zijn van een korte en logische lijn tussen het bereiden van het eten en het 
eten ervan. De eetkamer ligt dan op het westen of het noordwesten en daarmee relatief koel; 
tegelijkertijd is het mogelijke uitzicht voor de eetkamer minder relevant, aangezien diners in de 
avond plaatsvinden. Bij de eetkamer is de opmerking  als deze tenminste uitsluitend als zoodanig 
wordt gebruikt, interessant, want duidt op de niet ongebruikelijke situatie in de negentiende 
eeuw, waarbij een eetkamer en een woonkamer gecombineerd worden om daarmee ruimte te 
winnen voor bijvoorbeeld een salon (zie ook 6.4).  
 
In de praktijk blijkt rondom de plaatsing van vertrekken in relatie tot de windrichtingen wel 
enige flexibiliteit, vaak bepaalt door de situatie ter plekke, maar is de plaatsing van de keuken en 
de bijkeuken op het noorden of het noord-westen een standaardoplossing. Alle woonvertrekken 
bevinden zich in de regel op de begane grond of de bel etage. Er zijn ook hierop, zoals altijd, 
uitzonderingen door de plaatsing van een woonkamer op de verdieping, zoals bij J.H. Lelimans 
ontwerpen voor een fabrikantenwoning te Almelo (1861-1862) en Meppel (ca. 1865) (afb. 61, 
62, 63), of een zogenaamde morning room of ontbijtkamer, of de plaatsing van een biljartkamer 
(zie afb. 53). De slaapvertrekken en de logeervertrekken bevinden zich in de regel op de   
verdieping en de zolderverdieping.782 Ook hier geldt dat er met enige regelmaat uitzonderingen 
op deze regel te vinden zijn met een slaapvertrek op de begane grond, maar dit is inherent aan 
het feit dat elke villa per definitie een persoonlijke invulling is van de individuele behoeftes van 
de opdrachtgever. De zolderverdieping is ook de gebruikelijke plaats voor de 
dienstbodekamertjes. Een dienstbodekamer kan ook op de eerste verdieping liggen, dus bij de 
familieslaapkamers, maar dan bij voorkeur aan de zijkant en afgescheiden van de 
familievertrekken en via de aparte diensttrap te bereiken. Dit laatste komt niet of nauwelijks 
voor in Nederland, maar is wel de oplossing  die Reginald Fry biedt in zijn winnende ontwerp 
van een middenklasse landhuis voor de Ideal Home Exhibition uit 1912 (afb. 139). 
 
Ten aanzien van de dienstvertrekken, en elke villa had in ieder geval een keuken en een 
bijkeuken, wordt ook in de Nederlandse villa’s in principe gezorgd voor een goede afscheiding. 
Plaatsing in het souterrain is tot ver in de negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw een voor 
de hand liggende oplossing. De woonvertrekken worden dan weliswaar iets hoger geplaatst en 
openen niet direct op de tuin, maar de scheiding wonen-dienst kan zo wel volledig zijn. Het is 
wel een kostbaarder oplossing, ook door het waterdicht maken, dan een keuken op de begane 
grond. Dit is ook precies wat Postumus Meyjes aangeeft: Zeer wenschelijk is het, indien de 
beschikbare bouwsom dit toelaat, het geheele gebouw van een sousterrain te voorzien. Daardoor 
toch zal het, vooral bij villa's voor zomer- en winterverblijf, aanmerkelijk warmer en droger zijn. Is 
er een sousterrain aanwezig, dan is dit de aangewezen plaats voor de keuken, bijkeuken, wijn- en 
provisiekelders, brandstoffenbergplaatsen, vertrek voor den knecht enz. Wanneer het om 
verschillende redenen niet mogelijk is een sousterrain te maken, dan is de ligging der keuken met 
bijkeuken op den begane-grond.783 Ook Croiset van Uchelen noteert in zijn artikel over Het 
moderne woonhuis, net als Postumus Meyjes, dat het gebruikelijk is om de keuken in een 
souterrain te plaatsen bij de provisie-, wijn- en brandstoffenkelders; toch ziet hij ook 
voorbeelden van villa’s waar de keuken in haar geheel uitgebouwd is.784 De keuken is daarmee  
een apart bouwblok. Een gemakkelijke scheiding tussen keuken met zijn geuren en lawaai en het 
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woongedeelte wordt dan eenvoudiger, zoals  dat veel voorkwam bij Engelse landhuizen. De 
nadelen van deze oplossing worden gevormd door het extra ruimtebeslag, maar dat is zelden 
een probleem op de grotere percelen,  en de extra kosten vanwege het meerdere aan muurwerk 
en kappen.  
 
Croiset van Uchelen beschrijft in zijn artikel Het moderne woonhuis ook de villa.785 Hij ziet dat het 
vrijstaande woonhuis, de villa, in de meeste gevallen slechts door één gezin bewoond wordt, wat 
nogal logisch is, om vervolgens te constateren dat de Nederlandse villa in hoofdzaak den 
grondvorm van een regelmatig of ook een langwerpig vierkant nabij [is], waarbij aan- en 
uitbouwen, terrassen of erkers den meest eigenaardigen indruk geven. Croiset van Uchelen ziet 
dus de Nederlandse villa als ofwel een eenvoudige rechthoek of als een eenvoudig vierkant, een 
basisvorm die door de talrijke gevarieerde aan- en uitbouwen gemaskeerd wordt. Deze aan- en 
uitbouwen maken de villa onregelmatig van silhouet; eene te strenge symmetrie moet vermeden 
te worden. De harmonie met de natuurlijke omgeving die de villa dient te hebben eist eene meer 
bevallige of schilderachtige groepeering en een gunstig silhouet met de omringende natuur (…).  
Dit uitgangspunt wordt de een standaard vanaf 1875-1880 voor de villa’s buiten de stad en het 
is natuurlijk de absolute tegenpool van Zochers neoclassicisme. Deze schilderachtigheid, die 
vooral wordt gedefinieerd vanuit het gevarieerde silhouet en het materiaalgebruik, is 
bijvoorbeeld ook de norm bij kasteel Oud Wassenaar (1876-1878) van C. Muysken die expliciet 
daarover zegt: de silhouette moest een worden met die van het omringende geboomte, de kleur 
moest harmonisch zijn met het landschap.786 
 
Op het moment dat er geen souterrain meer is, zodat een buitenhuis of villa rechtstreeks opent 
op de tuin, ontstaat er een nieuw planningsprobleem: waar moeten keuken en dienstvertrekken 
gesitueerd worden, opdat men er als bewoner het minste last van warmte, geuren en lawaai 
heeft? Daarnaast de praktische noodzaak de keuken niet te ver van de eetkamer te plaatsen. Een 
goede scheiding is daarbij cruciaal en die vereist de nodige inventiviteit. Het is een inventiviteit 
die in de Nederlandse villa’s lang niet altijd wordt gevonden. De scheiding tussen personeel en 
bewoners, dus de dienstvertrekken en woonvertrekken, is in de Engelse landhuis- en villabouw 
het belangrijkste planningsuitgangspunt. Juist de scheiding van personeel en bewoners en de 
praktische activiteiten in de werkvertrekken en de bewonersactiviteiten in de woonvertrekken 
ligt aan de basis van elk goed Engels landhuisontwerp. De beste oplossing is daar in de plaatsing 
van alle dienstvertrekken, inclusief de keuken, in een aparte dienstvleugel. Soms gegroepeerd 
rond een aparte diensthof waar dan tegelijkertijd de stallen en het koetshuis kunnen worden 
ondergebracht. Complexe en kostbare oplossingen die een buitengewone vaardigheid in het 
plannen van vertrekken veronderstelt van de architect. Phillip Webbs planning voor William 
Morris’ invloedrijke, suburban villa The Red House uit 1859 (afb. 19) is daar een goed voorbeeld 
van.  Architecten als Richard Norman Shaw, Philip Webb en later M.H. Baillie Scott en Edwin 
Lutyens bereiken hier buitengewoon goede resultaten in, wat in ieder geval een deel van hun 
succes verklaart. Consequentie van deze oplossing bij grote villa’s is wel dat eetkamer en keuken 
nogal eens ver van elkaar verwijderd kunnen liggen, wat weer een extra verwarmingsronde 
nodig maakt in de pantry naast de eetkamer. Uitgebouwde vleugels met dienstvertrekken 
komen in Nederland echter maar zeer beperkt voor. Een opvallende uitzondering is landhuis 
Schoonderlocht te Elst van de hand van J. Mutters jr. (afb. 218). Hier een groot landhuis met een 
aparte vleugel met daarin de tuinmanswoning via een poort gekoppeld aan het koetshuis, 
keuken en de rest van de woning. De opzet van dit landhuis laat ook het probleem zien van dit 
type plattegrond: de afstand keuken-eetkamer  is groot. 
 
Een situering op de begane grond wordt aan het einde van de negentiende eeuw een steeds 
gebruikelijker oplossing en na 1900 de standaard. Het probleem van de scheiding keuken- 
wonen wordt daarmee steeds pregnanter, zeker bij de kleine villa’s en landhuizen. Tegelijkertijd 
moet er een directe relatie keuken en eetkamer zijn, die logisch en praktisch moet zijn; met 
andere woorden de keuken en de eetkamer moeten in lijn liggen, zodat er niet met het eten door 
het woongedeelte, bijvoorbeeld de vestibule of hal, gelopen hoeft te worden door de bedienden. 
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Tussen de keuken en de eetkamer moet ook een sluis zijn die geur en geluid tegenhoudt en waar 
het eten klaargezet kan worden voor het serveren. Bij vrijwel alle villa’s, behalve bij de kleine, 
betekent dit dat keuken en eetkamer idealiter gekoppeld zijn via een dienkamer, ook office of 
service genaamd, tussen keuken en eetkamer. Ligt de keuken in het souterrain, dan ligt de 
dienkamer op de begane grond naast de eetkamer en wordt bereikt via een diensttrap vanuit het 
souterrain of met een etenslift van keuken naar dienkamer, die laat in de negentiende eeuw 
geëlektrificeerd wordt. Liggen keuken en eetkamer op de begane grond, dan is er gewoonlijk 
sprake van de vertrekkenreeks: keuken-dienkamer-eetkamer (zie ook paragraaf 6.5). Het is een 
vertrekkenreeks, die al halverwege in de negentiende eeuw na te wijzen is, zoals blijkt uit het 
landhuis Hartenlust (1847-1848). Uit de villaplattegronden blijkt dat in de Nederlandse situatie 
een logische combinatie keuken–dienkamer–eetkamer of de koppeling van eetkamer aan keuken 
vaak, maar lang niet altijd voorkomt. Er zijn gevallen waar de keuken zich diagonaal aan de 
andere zijde van de hal bevindt en het eten dus ongelukkigerwijs dwars door de hal naar de 
eetkamer moet worden gebracht, zoals bij K.P.C. de Bazels De Maerle uit 1906/1907 (zie afb. 
150a, b) en H.A.J. Baanders’ villa Duinrand (1910) uit het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 
(afb. 219).                                               

koetshuis 
    tuinmans-            huiskamer 
    woning       poort                     keuken                                eetkamer            

 
                                 ontvangstkamer  

vestibule      hal 

       

  c 
Afb. 218: J. Mutters jr., Landhuis Schoonderloo te Elst (1901); plattegrond begane grond en de voorzijde  
 

Elke villa, ongeacht de omvang, heeft een aparte dienstingang. Deze leidt direct naar de keuken 
of naar de bijkeuken en is bestemd voor het personeel en de leveranciers. Deze dienstingang 
bevindt zich over het algemeen aan de zijkant of aan de achterzijde; bedienden en 
middenstanders zijn niet welkom aan de voorzijde. Toch zijn ook hier weer uitzonderingen, 
zoals bij Berlages eigen villa in Den Haag (1913/1914) waar de keuken en de dienstingang juist 
aan de voorzijde zijn geplaatst (afb. 162b), net als de keuken bij zijn eerdere ontwerp voor de 
villa Parkwijck (1900) in Amsterdam (afb. 167b). Dit zijn echter uitzonderingen. Toch wordt 
over het algemeen ook in Nederland de scheiding bewoner–bediende strikt gehandhaafd en 
vormgegeven door de scheiding van dienst en wonen. Bij de grotere en grote villa’s en 
landhuizen wordt dit onderscheid benadrukt door de aparte diensttrap, die daar standaard 
voorkomt. Bedienden kunnen dan, zoals in de klassieke zeventiende en achttiende-eeuwse 
buitenhuizen met hun dubbele gang/trap-structuur voor bewoners en bedienden, ongezien 
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overal komen om te bedienen. Het is duidelijk, ook in de negentiende eeuw en twintigste eeuw 
worden bedienden behandeld als bedienden en niet als gelijken, dus moeten ze zo min mogelijk 
gezien en gehoord worden.787  
 
De meeste Nederlandse villa’s hebben in ieder geval na 1870 een vaste badkamer, al worden in 
de slaapkamers nog vaak lampetkannen gebruikt.788 Deze badkamer ligt gewoonlijk op de 
slaapverdieping, is tot in de twintigste eeuw zelden groot en heeft plaats voor een bad en een 
vaste wastafel. Er zijn ook hier voorbeelden van een badkamer op de begane grond, zoals in het 
ontwerp voor een zomerverblijf van A.L. van Gendt in Lelimans Album (zie hiervoor 2.3.4 
Ontwerp van een zomerverblijf, afb. 51). Deze opzet volgt het model van de oudste nog bestaande 
badkamer in Nederland in kasteel Heeze, waar de badkamer bij de modernisering van het 
kasteel door de nieuwe eigenaar Jan Diederik van Tuyll van Serooskerke in 1795 om praktische 
redenen, namelijk het gewicht, op de begane grond wordt aangelegd.789 Er wordt ook een aparte 
trap gemaakt van de slaapkamer van zijn vrouw Johanna van Westreenen naar de badkamer, 
zodat zij niet door de hal hoeft te lopen.790  
 
De wc ligt eerst bij en niet in de badkamer en is via de gang te bereiken. Is de wc in de badkamer 
geplaatst, dan meest in een aparte nis en zelden vrijstaand in de ruimte. Dit laatste vindt pas op 
grotere schaal plaats na 1900 en ook dit is een gevolg van effectief ruimtebeheer in de kleine 
villa. Gebruikelijk is altijd één aparte wc op de verdieping, die bereikbaar is via de gang of hal. 
Zelden is er een aparte wc voor de dienstbodes op zolder bij hun slaapkamers, maar dit komt 
wel voor. Er is in elke villa wel een bedienden-wc of een bediendeprivaat. Deze ligt in of bij de 
bijkeuken, of als aparte ruimte buiten het huis op een plaatsje.  
 
Elke negentiende-eeuwse villa heeft minimaal een salon voor de meer formele ontvangsten, een 
woonkamer voor de familie en een eetkamer. Voor de kleine villa’s constateert Postumus 
Meyjes: De eigenlijke woonkamer, waarvoor bij villa’ s van kleine afmetingen de eetkamer tevens 
dienst doet, doch die bij grootere huizen een afzonderlijk vertrek is, moet , zooals vroeger is gezegd, 
steeds op het oosten of op het zuiden zijn gelegen.791 Salon, woonkamer en eetkamer vormen de 
drie basisvertrekken in de grotere villa en salon met woonkamer/eetkamer voor de kleine villa 
tot de eeuwwisseling, waarna de salon plaats maakt voor woon- of huiskamer. Hier blijkt wel 
een verschil te ontstaan met de grote representatieve villa’s en de kleinere. De eerste hebben 
nog steeds een salon, de kleinere zelden. Verder is er een entree met daarachter een vestibule 
die vanaf 1890 tot een hybride hall  met de combinatie van circulatie en haardzitje wordt. Bij de 
ingang ligt eveneens de combinatie van garderobe/ toilet/wc, waarbij het toilet voor het op orde 
brengen van kapsel en kleding is bestemd, het zogenaamde toilet maken; in de kleinere villa’s 
vaak teruggebracht tot alleen een wc. Bij de meeste, iets grotere villa’s ligt gedurende de 
negentiende eeuw naast de ingang vrijwel altijd een spreekkamer. De keuken met bijkeuken, 
ruimte voor brandstoffen en provisie completeren de reeks basisvertrekken. De salon-
woonkamer of woonkamer-eetkamer zijn vrijwel altijd en suite, behalve in de zeer grote villa’s 
en landhuizen. Daar zijn de vertrekken verbonden door een deur. De en suite opzet verdwijnt 
langzaam maar zeker vanaf de vroege twintigste eeuw in de villa’s.  
 
Het voorbeeld van J.W. Hanraths villa Hoogh Duyne, een grote villa uit 1901 op de duinhelling 
van het villapark Duin en Daal, laat een souterrain zien bij een vroeg twintigste-eeuwse grote 
villa, toen deze oplossing eigenlijk al steeds minder wordt toegepast (zie afb. 220a-d). Hoewel 
het terrein ruimte genoeg biedt voor de alternatieve oplossing met een uitgebouwde 
dienstvleugel wordt daar, geheel in lijn met de Nederlandse traditie van compacte buitenhuizen, 
niet voor gekozen. Een compact bouwblok onder een eenvoudig zadel- of schilddak, geen 
souterrain, en de dienstvertrekken afgescheiden van de woonvertrekken op de begane grond, 
wordt wel de regel in de loop van het eerste decennium van de twintigste eeuw. Het voordeel is 
dat er flink op bouwkosten kan worden bespaard, aangezien een compacte bouw in de hoogte de 
minste extra kosten met zich meebrengt en de meeste m3 oplevert. Dit verklaart in ieder geval 
ook dat veruit de meeste villa’s terug te voeren zijn tot een redelijk compacte hoofdvorm: 
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vierkant of rechthoek, zoals ook Croiset van Uchelen hiervoor al heeft geconstateerd.792 In de 
twintigste eeuw wordt deze variatie teruggebracht tot een enkele serre, een erker met balkon of 
mogelijk een ingestoken zadelkap. 
 

                                  
 

  N 

Afb. 219: H.A.J. Baanders, villa Duinrand te Bloemendaal (1910), maten: 12 x 16 meter; keuken (8) 
afgescheiden van de eetkamer (4) door de hal (2), (zie pijl) 

 

           
 
Afb. 220a: J.W. Hanrath, Villa Hoogh Duyne te Bloemendaal (1901), voorzijde (ca. 1915) 
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Afb. 220 b-e: J.W. Hanrath, Villa Hoogh Duyne te Bloemendaal (1901), een voorbeeld van een grote villa in de 
categorie rond de fl. 40.000 bouwkosten. Bouwtekening met plattegronden souterrain, begane grond, eerste 
etage en zolder   

 
Afb. 221: J.W. Hanrath, landhuisje Hof en Haerd in villapark Diergaardepark te Hilversum (1906) in opdracht 
van jhr. E. Lopes Suasso voor het pasgetrouwde echtpaar (1906) Henri van Booven en dochter jonkvrouwe 
Selima Lopes Suasso. 793  

 
Tegen het einde van de negentiende eeuw komt het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme als 
stijl in de mode. Symmetrie of gedeeltelijke symmetrie komt terug, net als achttiende-eeuwse 
detailleringen als hoekblokken, sluitblokken, pedimenten, vensters met roedeverdeling, 
schilddaken met nokschoorstenen. Het werk van Hanrath vanaf 1904 biedt daarvan voorbeelden 
te over (afb. 221, afb. 142-144), net als dat van een architect als K.P.C. de Bazel. Er wordt ook 
zichtbaar hoe sommige architecten steeds gemakkelijker in staat zijn met de plattegrond te 
spelen en dus gemakkelijker, logischer en speelser vertrekken in de plattegrond weten onder te 
brengen. Ook hier biedt Hanraths werk een opvallende casus. In 1901 ontwerpt Hanrath het 
grote landhuis Hoogh Duyne in het nieuwe villapark Duin en Daal te Bloemendaal (afb. 220a-e) 
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en in 1904 een vergelijkbaar landhuis, De Vuurdoorn, in Helmond (afb. 222). Beide landhuizen 
hebben veel overeenkomsten in vorm en uitwendige met onder meer de twee hoge, Voysey-
achtige bay windows die doen denken aan C.F.A. Voyseys landhuis Lowicks uit 1894.794  
 
Hanraths landhuis De Vuurdoorn te Helmond is een opdracht van Pieter Fentener van Vlissingen 
uit Helmond; een opdracht ver buiten Hilversum die hij waarschijnlijk via zijn familierelatie 
heeft gekregen.795 De Vuurdoorn lijkt uitwendig sterk op Hoogh Duyne uit 1901. Eenzelfde 
rechthoekig, bakstenen bouwblok met een, typisch Hollandse, volledig uitgewerkte verdieping 
onder een enorm schilddak, waar de hoge, Engelse schoorstenen doorheen steken. Halfronde 
bay windows die à la Voysey over de verdieping gaan. De plattegronden van De Vuurdoorn en 
Hoogh Duyne verschillen echter fundamenteel. Heeft Hoogh Duyne een traditioneel souterrain 
met daarin de dienstvertrekken, De Vuurdoorn heeft geen souterrain, opent direct op de tuin en 
heeft achter de eetkamer met inglenook, aan de voorzijde, een dienstafdeling met keuken, 
bijkeuken en dienkamer die een derde van de plattegrond van de begane grond in beslag neemt, 
wat veel is. Ook bij de ontwikkeling van de plattegrond en van de vertrekken zijn grote 
verschillen te constateren. Hoogh Duyne heeft een strakke plattegrond waarbij de vertrekken als 
min of meer rechthoekige onderdelen stijf rond de woonhal gelegen zijn. Ook vertonen de 
woonvertrekken in Hoogh Duyne een nogal traditionele opzet: een herenkamer naast de ingang; 
een boudoir, dat te doen gebruikelijk naast de ontvangstkamer (= salon) ligt, een hybride 
woonhal met haardplaats en groot venster, de biljartkamer zonder uitzicht aan de achterzijde bij 
de duinhelling. De eetkamer ligt aan de voorzijde naast de ontvangstkamer, beide met de 
halfronde bay windows vanwege het uitzicht over de duinvallei. De aanrechtkamer achter de 
eetkamer staat via een lift in verbinding met de in het souterrain gelegen keuken. 
 

     

Afb. 222: J.W. Hanrath, Landhuis De Vuurdoorn voor P. Fentener van Vlissingen te Helmond (1904); voorzijde 
en plattegrond begane grond 

De plattegrond van het landhuis De Vuurdoorn oogt drie jaar na het ontwerp voor Hoogh Duyne, 
ondanks dezelfde hoofdvorm, al direct volkomen anders. Niet alleen ontbreekt een souterrain en 
ligt de keuken op de begane grond, met een trap naar de kelder waarin berging, cv-kachel, 
brandstof, maar de vertrekken variëren veel meer in vorm en omvang. De plattegrond is 
vloeiender, natuurlijker. De Engelse invloed wordt door Hanrath in dit landhuis op een veel 
natuurlijker wijze verwerkt dan in Hoogh Duyne. De centraal gelegen hybride woonhal heeft een 
ruim apart zitgedeelte bij de haardplaats met een rij van vier gekoppelde vensters. Deze plek ligt 
uit de loop en is afgezonderd van het circulatiegedeelte. Aan de voorzijde een grote kinderkamer 
met daarachter, van de straat afgescheiden en dus zeer privé, de grote woonkamer met 
ingebouwde zitjes bij en langs de haard. In dit landhuis geen salon of ontvangstkamer meer en 
dus een fundamentele verandering in de opzet van de vertrekken van een groot landhuis en dus 
van de sociale conventies. Dit ondanks het feit dat het bij De Vuurdoorn gaat om een groot 
landhuis voor een welgestelde notabele in Helmond. Wat het landhuis mist aan salon wordt 
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vervolgens meer dan goed gemaakt door de in twee delen ontworpen hal in het midden van de 
begane grond. In de ontwikkeling van Hanrath tonen deze twee landhuizen duidelijk zijn steeds 
lossere en vooral pragmatische benadering van de plattegrond, terwijl zijn landhuizen in hun 
vorm een steeds formeler, meer achttiende-eeuws karakter kunnen krijgen. Het uitwendige dat 
het beeld van het landhuis bepaalt, blijkt zo zelden meer de plattegrond weer te geven, die 
vrijwel altijd geworteld is en blijft in het Engelse pragmatisme gepaard aan de Nederlandse 
maatschappelijke eisen en woontradities. 
 
6.1.1 Vertrekken in de zeer grote villa’s en landhuizen 
 
Het is duidelijk dat de zeer grote laat-negentiende en vroeg twintigste-eeuwse landhuizen in hun 
grote landschapsparken alleen gebouwd kunnen worden door een zeer beperkte groep zeer 
rijken met vrijwel onbeperkte middelen. Geld speelt bij deze huizen geen rol, ruimte ook niet. 
Voorbeelden daarvan zijn kasteel Oud Wassenaar (1876) met landgoed door C. Muysken voor de 
miljonair C.J. van der Oudermeulen; het immense landhuis Hydepark te Doorn (1885 –1888) 
door architect J.N. Landré ontworpen voor de bankier jonkheer Henri van Loon en zijn vrouw 
Louise van Loon-Borski met 97 vertrekken in een landschapspark van 114 hectaren en een 
complete Engelse staf (afb. 223);796 Duin en Kruidberg met landgoed in Santpoort (1907-1909) 
door de architecten J., M.A. en J.J. van Nieukerken voor J.T. Cremer, de schatrijke ex-planter, ex-
directeur van de Deli Maatschappij en ex-minister van Koloniën; landhuis De Hooge Vuursche  
 

 

Afb. 223: J.N. Landré, Hydepark te Doorn (1885-1888) extreem groot landhuis met 97 kamers voor jhr. Van 
Loon dat meer weg heeft van een hotel dan een woning (1942 door brand verwoest en gesloopt) 

                                                                                                      eetzaal      dienkamer  

              entree 
                                  salons 
 
Afb. 224: J.M. van Binsbergen/J.C. Bellingwout, Villa Maaslust te Rotterdam, voorzijde en plattegrond bel 
etage (1874-1876). Neoclassicistische villa aan de Westerhaven met de klassiek driedeling, aan voor- en 
achterzijde uitgebouwde middengang geflankeerd door woonvertrekken aan weerszijden. 
 

met landgoed (1910-1912) door architect Ed. Cuypers voor J.A.L. van den Bosch en diens tweede 
vrouw Ernestine Louise barones van Hardenbroek van Lockhorst op de plek van het oude 
buiten. Deze zeer grote landhuizen, die in omvang en opzet kunnen wedijveren met de grote 
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Britse country houses, hebben uit de aard der zaak alle voor de villa en buitenhuizen 
gebruikelijke vertrekken, als salon, eetzaal/-kamer, hal of vestibule, woonkamer, spreekkamer, 
slaapkamers met kleedkamers, maar dan veel groter, in grotere aantallen en luxueuzer.  
 

Daarnaast zijn er een reeks van meer gespecialiseerde woon- en verblijfsvertrekken, zoals 
boudoir, biljartkamer, ontbijtkamer. Meer dienst- en werkvertrekken waaronder zilverkamer, 
pantry’s, linnenkamer, mangelkamer, dienstbodeslaapkamers, een zitkamer voor het personeel 
en de aparte diensttrap. Deze nieuwgebouwde landhuizen zijn voorzien van alle moderne 
gemakken als stromend koud en warm water vanuit een eigen waterleiding, telefoon, centrale 
verwarming met water of hete lucht via calorifères, elektriciteit via eigen centrale, badkamers en 
wc’s. Het landhuis fungeert als de sociale habitat voor de bewoners om niet alleen comfortabel 
te wonen, maar tevens de mogelijkheid te bieden de rijkdom en de sociale status te 
onderstrepen door middel van een ‘notabele’ levensstijl en de noodzakelijke grote feesten en 
ontvangsten. Voor deze extreme levensstijl, gekoppeld aan enorme vermogens en de sociale 
noodzaak om dit ook te tonen, is een groot en rijk uitgerust landhuis dat geschikt is voor grote 
ontvangsten en feesten een noodzaak. Net als de wens om zich duidelijk sociaal te 
onderscheiden en dit ook te tonen in de woning, ook al is men er zelden, zoals in het geval van 
Louise van Loon-Borski die haar enorme buitenhuis Hydepark alleen bezoekt als ze niet aan de 
Côte d’ Azur verblijft of in het eigen Amsterdamse stadshuis aan de Herengracht domicilie 
houdt.797 
 
Binnen een semi-stedelijke context, uitkijkend over het water van de Westerhaven te Rotterdam, 
is  de neoclassicistische, monumentale villa van de bankier Rudolf Mees (1874-1876) op de plek 
van het gesloopte oude buiten Maaslust een goed voorbeeld van een forse semi-urbane villa (afb. 
224). De neoclassicistische villa wordt aangenomen voor het bedrag van fl. 83.500, maar kost 
uiteindelijk fl. 107.828,27.798  De villa had gasverlichting en electrieke bellen voor het 
personeel.799   
 

6.1.2 Vertrekken in de kleine villa’s en landhuizen 
 
Villa Dalhoeve (1900) van de Haarlemmer architect J.A.G. van der Steur, een vroeg werk van 
deze latere hoogleraar bouwkunde en ontwerper van onder meer het Museum Boymans van 
Beuningen te Rotterdam, wordt gepubliceerd in de eerste uitgave van Het moderne landhuis in 
Nederland uit 1916 (afb. 225). Het villaatje meet 11 bij 12,5 meter en ligt aan de rand van het 
villapark Duin en Daal op de grens met het oudere villapark Het Bloemendaalsche Park. Het 
bezit twee grotere woonvertrekken, de salon en de eetkamer en een kleiner vertrek, de 
heerenkamer. Deze neemt, gezien zijn plek direct naast het ingangsportaal, de plaats in van de 
spreekkamer. De woonvertrekken, met salon, zijn niet en suite opgezet, wat voor een dergelijke 
kleine villa opvallend is. Ze zijn wel met elkaar verbonden door middel van een deur. De keuken 
is klein en is zonder bijkeuken; dit laatste komt zelden voor. Aan de achterzijde liggen de 
bergingen; ze zijn alle vanaf de buitenzijde toegankelijk. Dit geldt ook voor het bediendentoilet, 
een privaat, zoals uit de tekening blijkt en niet, zoals in het huis zelf een wc. Het is duidelijk dat 
het Van der Steur moeite kost om praktische oplossingen te vinden voor de plaatsing van de 
vertrekken. Er is een onlogische scheiding tussen keuken en eetkamer, de circulatieruimtes van 
ingang en trapportaal zijn over twee ruimtes verdeeld waardoor beide te klein worden. De 
keuken ligt op het noordoosten, de koele plaats, en de hele oostkant, waar het perceel grenst aan 
de Saxenburgerweg, is vrijwel gesloten waarmee de privacy aan die zijde gewaarborgd blijft. 
Zowel de salon als de herenkamer hebben een erker die uitziet over de vallei met het weiland in 
het midden van Duin en Daal en de duinen: het mooiste uitzicht.  
 
Alle vertrekken worden als het ware in een vierkant geperst, waarmee de veel vrijere opties die 
een vrijstaande woning op een redelijk perceel bood, nauwelijks gerealiseerd worden, anders 
dan in de variatie in de vorm en omvang van de vertrekken en vooral, het gevarieerde 
uitwendige. Het is duidelijk dat de eenvoudige, kleinere villa’s gekenmerkt worden door een 
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beperkt kamerprogramma van maximaal drie, en meestal twee, woonvertrekken. Kleinere villa’s 
vallen in de categorie villa’s met bouwkosten van fl. 4.000 tot 10.000 gulden. In deze villa’s 
komen gewoonlijk de volgende vertrekken voor: salon met woonkamer dan wel huiskamer en 
eetkamer of een salon met gecombineerde woonkamer/eetkamer, meestal en suite. Of geen 
salon, maar dan een eetkamer en een woonkamer.  In het midden van de plattegrond een niet te 
grote vestibule/hal met steektrap of scheluwe trap en een keuken met bijkeuken. Woonkamer 
op het zuiden of westen en de keuken aan de koele noordzijde. Onder de keuken een 
provisiekelder. Deze kleine villa’s hebben nooit een souterrain, aangezien dit een kostbare 
oplossing is voor alleen een keuken en bijkeuken, en niet nodig omdat de twee woonvertrekken 
en de keuken/bijkeuken binnen de begane grond hun plaats kunnen vinden. Het gaat dan bij 
kleine villa’s dan ook om kleine vertrekken.  

 

            
 

Afb. 225: J.A.G. van der Steur, ‘villa’ Dalhoeve in Duin en Daal te Bloemendaal (1900; plattegrond en foto 
voorzijde bij de vallei) 

 
Drie slaapkamers op de verdieping, waaronder een logeerkamer, een aparte wc. Verder een 
kleine badkamer en soms een kleinere dienstruimte als een linnenkamer. Er is bij dit type villa 
nooit sprake van een uitgewerkte bedroom-suite bestaande uit zit-/slaapkamer/ kleedkamer/ 
badkamer. Die ruimte is er niet. Alle villa’s hebben een kap, waarbij de meeste de verdieping 
volledig of deels in de kap hebben. Er is niet altijd ruimte voor een zolder, hooguit voor een 
vliering. Dit geeft het huis een laag silhouet. Bij een volledig of deels uitgebouwde verdieping 
krijgt de villa  een hoger silhouet, er is dan ook een aparte zolderverdieping. Daar kunnen zich 
dan wat bergruimtes bevinden en eventueel, indien er geen dagmeisje, maar een inwonende 
dienstbode is, een dienstbodekamer. In het hele huis zijn er inbouwkasten.  
 
Dit kamerprogramma blijft vanaf 1860 betrekkelijk constant. Het toepassen van één of meerdere 
houten serres of een veranda met erop een balkon wordt de standaardpraktijk. De vertrekken 
kunnen alle verschillen in vorm en omvang: behoefte bepaalt de grootte en de vorm; dit geldt 
ook voor de vensters, waarvan de grootte afhankelijk is van het soort vertrek dat verlicht moet 
worden. De vestibule, na 1895 steeds vaker hall of hal, is in veruit de meeste gevallen centraal 
gelegen en biedt toegang tot alle vertrekken op de begane grond. De salon verdwijnt rond 1900 
waarmee er ruimte komt voor een aparte woonkamer en eetkamer, of een combinatie 
woonkamer/eetkamer en een tweede vertrek zoals een studeerkamer.  
 
6.1.3 Vertrekken in de middelgrote en grote villa’s en landhuizen  

 
De categorie middelgrote en grote villa’s is de opvolger van de kleinere en middelgrote 
buitenhuizen met vier woonkamers. Het gaat hier om villa’s met een bouwsom tussen de fl. 
10.000 en de fl. 45.000 gulden. Een ruime bandbreedte en een categorie waarin tot 1916 veel 
villa’s gebouwd worden. Het kamerprogramma bestaat gewoonlijk in ieder geval uit 
woonkamer, salon, eetkamer, hybride hal(l) en verder mogelijk een boudoir, spreekkamer, soms 
een bibliotheek of herenkamer of biljartkamer. In zijn algemeenheid volgen de middelgrote en 
grote villa’s een kamerprogramma van tenminste vier grote woonvertrekken met een vestibule 
en na 1895 met een hybride woonhal. Naast de ingangspartij of de hal liggen een garderobe, een 
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toilet en een wc meestal als een gecombineerde set van vertrekken. Naast de ingang ligt altijd de 
spreekkamer, zodat de bezoeker niet het huis hoeft binnen te komen. In het villapark Duin en 
Daal worden vanaf de stichting in 1896 door een aantal vooraanstaande landhuisarchitecten als 
Baanders, Hanrath, Muller, Van den Ban, Wolbers, een reeks van villa’s gebouwd die in deze 
categorie vallen. 800 Hanraths chalet-schilderachtige villa Duinhoeve uit 1896 heeft een apart 
gelegen salon naast de ingang/vestibule, een grote hybride woonhal met een apart gelegen 
haard met zitbank, de steektrap tegen de muur, een werkkamer en suite met de 
huiskamer/eetkamer met serre en een blok keuken-bijkeuken- fietsenhok (afb. 226). Tussen 
keuken en huiskamer/eetkamer ligt als sluis de provisiekamer. De villa Louise State uit 1900 
ontworpen door J. van der Ban heeft een vestibule/spreekkamer/wc en grote centrale hal, een 
grote salon met daarnaast een aparte kamer dochter, een grote eetkamer en een blok keuken-
bijkeuken-dienkamer (afb. 227, 228). De plattegrond is een mooi voorbeeld van een gevarieerde 
plattegrond waarbij de vertrekken als het ware in een vrije vorm om de centrale hal 
gecomponeerd zijn. De verdieping van Louise State laat zien hoe villa’s op basis van individuele 
wensen kunnen worden ingericht. De opdrachtgever heeft namelijk naast haar slaapkamer-
kleedkamer en de badkamer, nog een aparte donkere kamer met spoelruimte om foto’s te 
ontwikkelen en af te drukken. Dan nog een slaapkamer juffrouw, waarschijnlijk de gouvernante 
voor de dochter of gezelschapsdame, een slaapkamer dochter en een logeerkamer. Op de 
zolderverdieping liggen twee dienstbodekamers voor drie inwonende dienstboden, een linnen-, 
strijk- en mangelkamer en nog een logeerkamer. Villa Karmel uit 1899 ontworpen door J. 
Wolbers heeft een salon en suite met huiskamer/serre, een eetkamer, een centrale hall, vestibule 
als ingang, en een apart blok keuken/bijkeuken (afb. 229). De dienst- en werkvertrekken, 
mangelkamer, strijkkamer, poetskamer, provisiekamer e.d., bevinden zich bij een villa met 
souterrain in principe alle in het souterrain. Net als de wijnkelder, de verwarmingsketel en de 
brandstofopslag. In de grote villa zonder souterrain liggen de linnenkamer en de strijkamer 
gewoonlijk op de verdieping en de mangelkamer op zolder. Net als de berging. De wijnkelder, de 
verwarmingsketel en de wijnkelder bevinden zich dan in de kelder. Dit geldt ook voor de 
provisiekamer. 

      

Afb. 226: J.W. Hanrath, plattegrond begane grond villa Duinhoeve te Bloemendaal (1896/97). Rechts opname 
villa op duintop (ca. 1910) 

      
 
Afb. 227: J. van den Ban,  Villa Louise State in villapark Duin en Daal te Bloemendaal (1900);  links tuinzijde, 
midden de hal met open haard, rechts de woonkamer.801 
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Afb. 228: J. van den Ban, plattegronden villa Louise State te Bloemendaal (1900) 

 
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

Afb. 229: J. Wolbers, plattegrond begane grond villa Karmel te Bloemendaal en foto buitenzijde (1899). Deze 
villa werd  boven op het duin gebouwd en had ook een stal voor twee paarden en berging voor een rijtuig. 
Aanneemsom voor villa en koetshuis/stal was fl. 25.978.802  
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Het voorbeeld van een landhuis te Hilversum (ca. 1901) van J.F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag 
vormt met zijn uitwaaierende vertrekken het andere, moderne, uiterste (afb. 230, 231). 
Opvallend aan dit landhuis is niet zozeer de stijl, die is nogal laat negentiende–eeuws landelijk, 
maar wel de plattegrond. Bij Klinkhamer en Ouëndags ontwerp is er in het geheel geen sprake 
meer van een eenvoudige rechthoek. Hier steken de vertrekken letterlijk vanuit de centraal 
gelegen hal de tuin in. De studeerkamer, de combinatie keuken/dienkamer/eetkamer en de 
huiskamer vormen aparte blokken die koppelden aan de hal die fungeert als scharnierpunt. De 
plattegrond steekt logisch in elkaar; de relatie keuken, dienkamer en eetkamer is efficiënt; de 
hybride woonhal heeft een groot venster en het zitgedeelte is zorgvuldig uit de loop gehouden. 
De eetkamer en de huiskamer liggen en suite aan de achterzijde. De opzet van Klinkhamer en 
Ouëndag is natuurlijk wel kostbaar. Meer muuroppervlak en kappen betekenen een duurdere 
bouw. Al met al is dit een villa met een zeer opvallende plattegrond die daadwerkelijk en nog 
meer dan de villa Louise State uit het vierkant breekt en de nieuwe mogelijkheden voor de 
landhuisarchitect en de landhuisarchitectuur toont.   
 

                                                  

Afb. 230: J.F. Klinkhamer  en B.J. Ouëndag, landhuis te Hilversum (ca. 1901), voorzijde 

Afb. 231: plattegrondenbegane grond en verdieping 

6.2 De kamers en suite 
 
In Nederland wordt het plaatsen van twee achter elkaar gelegen vertrekken die aan elkaar 
gekoppeld zijn door vleugeldeuren en later door schuifdeuren, de norm vanaf 1800 voor de 
representatieve/publieke vertrekkenreeks van het huis (afb. 232, 233).803  Dit is de zogenaamde 
kamers en suite oplossing, een pseudo-Franse uitdrukking, aangezien het begrip en suite in het 
Frans niet bestaat. Dit geldt ook voor de in Nederland veel gebruikte benaming porte-brisée, 
letterlijk gebroken deur, voor vouw- of vleugeldeuren tussen de twee vertrekken. Alleen de 
grote en zeer grote villa’s onttrekken zich aan het en suite-fenomeen, want hebben zelden of 
nooit vertrekken en suite. Daar is immers ruimte genoeg. Het concept van kamers en suite is een 
maatschappelijk geaccepteerde plattegrondoplossing en wordt vervolgens vanuit de 
zeventiende-eeuwse enfilade en het stadswoonhuis meegenomen naar de kleinere en 
middelgrote vrijstaande woning. Daar speelt immers ook de opdracht om in het kader van een 
beperktere ruimte toch zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor sociale activiteiten. Hier zijn 
niet de belendende percelen het probleem, maar de extra kosten voor een groter buitenhuis. Een 
imposant buitenhuis als kasteel Oud Wassenaar uit 1876 (afb. 83-86) heeft niet alleen fors 
bemeten vertrekken, maar ook een grote vestibule die ruim genoeg is om met de aanpalende 
vertrekken vele tientallen gasten op een fatsoenlijke manier te ontvangen. In dit geval is zelfs de 
hele begane grond opgezet en ingericht om op een riante wijze gasten te ontvangen en te 
amuseren, waarbij de rondom de vestibule gelegen salon, eetkamer en zaal een eigen rol spelen. 
En suite speelt hier dan ook geen rol. In vrijwel alle andere villa’s en landhuizen, dus met 
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uitzondering van de zeer grote, wordt de kamer en suite in de negentiende eeuw toegepast. Dit 
is ook wat Croiset van Uchelen in zijn artikel Het moderne woonhuis constateert wanneer hij 
schrijft dat de moderne woningen, het gaat dan om 1887, niet meer de omvang hebben van de 
vroegere buitenhuizen, wat ook geldt voor de vertrekken. Om toch grote ruimtes te kunnen 
maken, wanneer nodig, wordt daarom gebruik gemaakt van schuifdeuren en portes-brisées, die 
van twee naastgelegen vertrekken één groot vertrek kunnen maken; de bewoner verliest wel 
een wand waar een kast zou kunnen staan.804 Het is duidelijk dat het voordeel van de en suite 

               
Afb. 232: Links de ‘klassieke’ kamer en suite: twee gekoppelde vertrekken gescheiden door de in de 
negentiende eeuw gebruikelijke dubbele schuifdeuren. Daarnaast een weinig voorkomende toepassing met 
drie vertrekken en suite  in de stadsvilla uit 1876 voor P. Goedkoop te Amsterdam van de architect A.L. van 
Gendt aan de Plantage Franschelaan (nu: Henri Polaklaan).805 

 
oplossing, grotere ruimtes wanneer noodzakelijk en verder gescheiden woonvertrekken met een 
eigen karakter, de en suite oplossing populair maakt. Beide vertrekken en suite kunnen verder 
verlengd worden, doordat de kamer aan de achterzijde een serre of een veranda kan krijgen. De 
scheidingswand tussen de twee en suite vertrekken is nooit dragend, aangezien de balkenlaag 
van de verdieping rust op de gemetselde lengtemuren van de begane grond. Dit maakt het 
mogelijk om getimmerde kasten te maken naast de schuifdeuren waardoor die in een sleuf 
tussen deze kasten geschoven kunnen worden. Dit wordt de volgende decennia, na 1850, de 
standaardoplossing bij de kamers en suite. Vleugeldeuren en vouwdeuren verdwijnen na 1830 
uit het beeld.806 De woonvertrekken worden betreden door een deur in de gang of de vestibule; 
de vleugel- en schuifdeuren tussen de twee vertrekken vormen dus geen toegangsdeuren. Zo is 
in Nederlandse villa’s niet het individuele woonvertrek, maar twee met vleugeldeuren of 
schuifdeuren gekoppelde woonvertrekken de norm gedurende de hele negentiende eeuw.807 
 

         
Afb. 233: Herman Everts, landhuisje te Bussum (1913); plattegrond begane grond en opname tuinzijde 

 
Naast de schuifdeuren, die bestemd zijn om twee vertrekken te scheiden of te verbinden, zijn er 
de gewone kamerdeuren naar een gang of een naastliggende kamer. Voorbeelden hiervan 
worden in vrijwel alle villa’s gevonden. Zo is een boudoir vrijwel altijd via een deur vanuit de 
salon te bereiken en de dienkamer of servieskamer vanuit de eetkamer en vice versa.  
 
Uit de plattegronden van de periode 1880-1916 blijkt, dat het overgrote deel van de en suite 
vertrekken bestaat uit een combinatie eetkamer-woonkamer, eetkamer-salon of woonkamer-
salon. Voor 1885 zijn er met enige regelmaat twee salons en suite te zien. De ene is dan iets 
groter dan de ander, meestal in de verhouding van circa 1/3 : 2/3. In enkele gevallen, en alleen 
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in de grote villa’s, zijn er zowel twee salons en suite als een aparte woonkamer of huiskamer. De 
eigen zomervilla te Baarn van A.L. van Gendt met sierend houtwerk aan de kappen en overstek, 
lijkt stilistischniet op de traditionele italianiserende villaatjes op T-vormig grondplan, maar 
blijkt inclusief een porticus, hier veranda,  geheel volgens hetzelfde stramien te zijn opgezet (afb. 
234). Hij heeft twee salons en suite links van de middengang. De keuken ligt aan de achterzijde 
achter de eetkamer die naast de ingang ligt. 
 

 
 
Afb. 234: A.L. van Gendt, eigen villa Torenzicht te Baarn (1876); voorzijde en plattegrond begane grond   

 
Voor de sociaal-maatschappelijke bovenlaag is het sociaal absoluut noodzakelijk om met enige 
regelmaat grote en kleine feesten, recepties, diners en soirees, al dan niet ‘dansants’, dus met de 
mogelijkheid om te dansen, te geven. Op deze formele gelegenheden worden dan vrienden, 
kennissen en relaties formeel uitgenodigd. In Een heel lieve soirée van Johannes Kneppelhout uit 
1846, wordt door de huisknecht in livrei een gedrukte uitnodiging op blank papier gebracht naar 
de zestig genodigden namens de wethouder en zijn vrouw. Men wordt om acht uur ’s avonds 
verwacht. Een grote ontvangst is een bijzondere aangelegenheid. In de ironische beschrijving 
van deze avond, die overigens desastreus verliep voor de gastvrouw, gaf Kneppelhout ook een 
beschrijving van de kamers en suite van de wethouder waar het feest gehouden werd: De beide 
kamers zijn vrij kostbaar en toch smaakvol gemeubeld; van beide is de grondtoon donkerblauw; 
tapijt, gordijnen, behangsel, zittingen en ruggen der stoelen, van diezelfde kleur. Verder alles van 
palissanderhout. Beide vertrekken vormen, om zo te zeggen, maar één kamer, door een muur op 
een derde afgescheiden.808  Het toepassen van eenzelfde basiskleur, donkerblauw, en de 
toepassing van palissanderhout in beide vertrekken geeft eenheid in de beide vertrekken zonder 
ze identiek te maken, zodat beide vertrekken in gesloten toestand toch een eigen karakter 
kunnen uitstralen.  
 
 6.3 De salon of ontvangstkamer of visitekamer 

 
De benaming salon voor het representatieve ontvangstvertrek, het mooiste vertrek, is afkomstig 
uit het Frans en komt daar al vanaf 1650 als vertaling van het Italiaanse sala voor.809  Naar het 
vertrek wordt in het midden van de achttiende eeuw in Holland verwezen als sallon, zoals in de 
woning van Anthony Patras uit 1760 te Den Haag; ontworpen door Pieter de Swart, die een deel 
van zijn opleiding bij Jean-François Blondel in Parijs heeft genoten.810 In de achttiende en vroege 
negentiende eeuw heeft het salon nog een tweede betekenis namelijk dat van tuinhuisje; als 
zodanig gebruikt in het verhaal, Bettina uit 1808: Op zekeren avond zaten zij te zamen in eene 
kleine salon aan het einde van den tuin; een orgel liet zich op straat hooren. 811 Deze betekenis 
verdween echter uit het gebruik in de loop van de eerste decennia van de negentiende eeuw. 
‘Het’, later ‘de’, salon is een vertrek met een publiek-representatieve functie in de zin dat daar 
het bezoek en de visites ontvangen worden. Het kan een bredere ontvangstfunctie krijgen, 
doordat het, als groot vertrek en in de achttiende-eeuwse betekenis van Saal, ook gebruikt kan 
worden voor groots opgezette maaltijden en soirees, de avondontvangsten. Die meer algemene 
rol wordt in de loop van de eerste twee decennia van de negentiende eeuw steeds meer beperkt 
tot alleen die van een representatief ontvangstvertrek, zoals ook blijkt uit de talrijke literaire 
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teksten afkomstig uit de digitale bibliotheek der nederlandse letteren (dbnl), waarin het salon 
een rol speelt. Een voorbeeld uit 1824: Na nog een half schoft in het voorportaal te hebben staan 
wachten, kwam eindelijk de geridderde heer bij mij. Ik maakte mijn compliment, sprak van oude 
relatiën, herinnerde hem vroegere beloften, en - summa summarum, het gelukte mij, de oude kennis 
te vernieuwen, en ik werd geinviteerd, om in het salon te komen en wat te praten.812  De toegang tot 
het salon is in dit fragment dus een bewijs van de status van de bezoeker. Een bezoeker met een 
lage status, dus niet min of meer gelijk aan of hoger dan die van de eigenaar, komt de salon niet 
in. Die bezoeker blijft in de vestibule of de entree. In De mode een weergave van een satirische 
voordracht die de arts J.W.E. de Man heeft gehouden voor een departementsvergadering van de 
Maatschappij tot het Nut van het Algemeen, met dames, en gepubliceerd in de Vaderlandsche 
Letteroefeningen, jaargang 1836, worden deze verandering als volgt beschreven: Treedt men 
sommige groote huizen (“hôtels” had ik moeten zeggen) binnen, dan komt men niet meer, als 
weleer, in het voorhuis, maar in de vestibule; men wordt niet gelaten in de voor- of spreekkamer, 
maar in de receptiekamer of antichambre; van daar gaat men niet naar de woon- of dagelijksche 
kamer, maar naar de eetzaal; bij plegtige partijen wordt men niet meer ontvangen in de groote of 
beste kamer, maar in het “salon”. 813 

 
Het etiquetteboek van Wenzel, hiervoor al genoemd, is niet alleen van belang door de bijna halve 
eeuw aan herdrukken en heruitgaven. Blijkbaar blijft er een niet-aflatende drang naar kennis 
van de gedragsregels en maatschappelijke regels, waaraan in ieder geval Wenzels boek, nog lang 
na zijn dood in 1809, voldoet. Wenzel beschrijft dan ook in de vertrekken een klassiek 
Biedermeier burgerideaal zoals dat in de eerste decennia van de negentiende eeuw in de Duitse 
landen heerst.814 Natuurlijk begint de beschrijving met het belangrijkste vertrek, de 
Visitenzimmer, dus de salon. Aangezien het boek aangeeft wat er wel en niet mag, wat wel of niet 
welgevoeglijk is en voor wie, is het natuurlijk ook van belang hoe de vertrekken worden 
ingericht. Ook daar toont zich de beschaafde burger. In de Visitenzimmer mag volgens Wenzel 
niet staan: een eettafel of andere grote tafel in het midden, een kommode, kasten, een passpiegel 
en een bed. Waarbij het laatst genoemde meubel nog een verwijzing is naar de zeventiende en 
achttiende-eeuwse praktijk om in het belangrijkste ontvangstvertrek een statiebed te hebben 
staan. In 1809 misschien nog een begrijpelijke verwijzing. De Visitenzimmer moet wel direct zijn 
functie duidelijk maken door de meubilering en decoratie. Dus wel: een sofa, een ottomaan, een 
divan, een canapé, een damspiegel, een staande klok, een kaarttafel, bijzettafeltjes met een vaas 
erop. Maar alles wel naar de laatste mode! De Visitenzimmer, de ontvangstkamer, heeft dus veel 
comfortabele en gevarieerde zitmeubelen. De wanden kunnen geschilderd zijn, maar dat moet 
dan wel mooi gedaan zijn; ze kunnen ook met doek behangen worden. In de visitekamer moet 
één kleur dominant zijn die overal terugkomt: in de gordijnen, in de bekleding van sofa’s en in de 
bekleding van de andere meubelen. Het vertrek krijgt zo één hoofdkleur; een uitgangspunt dat 
nog rechtstreeks afkomstig is uit de achttiende-eeuwse Frans classicistische traditie.815 Alle 
meubelstukken, ook de stoelen tegen de wand, moeten zorgvuldig symmetrisch geplaatst 
worden. Aan de lange wand zonder deur kan een siertafel met vaas of tafelklok staan. 
Schilderijen zijn toegestaan, mits klein en van hoge kwaliteit; maar geen (familie)portretten, dat 
wordt te persoonlijk en daarvoor is de salon te publiek. In alle opzichten dus een inrichting die 
nauw aansluit bij de achttiende-eeuwse classicistische traditie. De ontvangstkamer moet een 
burgerlijke edle Einfalt, stille Größe uitstralen. De status en de smaak van de bewoner 
onderstrepen zonder een luxe overdaad ten toon te spreiden. Althans in de klassiek-Duitse 
opvatting van Wenzel, want de Visitenzimmer blijkt in alle opzichten het tegendeel van een sober 
vormgegeven esthetica en veeleer een mogelijkheid om, afhankelijk van status en vermogen, 
flink uit te pakken.  
 
De salon, de visitekamer, blijft een representatief vertrek met een uitgesproken publieke en 
representatieve functie.816 Hier komt het bezoek en hier krijgt men de eerste indruk van de 
bewoner. Dit is in een samenleving, waarin stand en standsgerelateerd gedrag en dus ook 
representatie tot de sociale essentialia behoren, een volstrekte noodzaak dus: Die 
Repräsentation als Zwang.817 Een representatie die niet strookt met de maatschappelijke positie 
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van iemand, brengt die persoon in grote verlegenheid en heeft consequenties voor de 
maatschappelijke acceptatie. Met andere woorden, dat is onmogelijk, dus wordt er per definitie 
geïnvesteerd in de publieke ruimtes van een huis. De salon krijgt een presentabele inrichting; na 
1860 regelmatig in de vorm van één van de meer pompeus uitgevoerde Lodewijk-stijlen. Het 
salon is daarmee het visitekaartje van de bewoner, zoals ook blijkt uit het volgende citaat uit 
1838: Aldaar wierden ze voor eerst door haar knegt in een Salon geleid, die behalven dat ze 
kostbaar gemeubileerd was, van veele onbekende Zeldzaamheeden was voorzien.818  
 
Ook als men minder geld heeft, maar wel een zekere status wil ophouden, wordt er altijd in de 
salon geïnvesteerd. Uit de populaire roman Hollandsch Binnenhuis  uit 1888 blijkt dit onder meer 
uit de moeite die een pasgetrouwd stel zich getroost om de inrichting van hun ontvangstkamer 
voor elkaar te krijgen; Het tapijt hadden we, evenals de zwartmarmeren pendule met coupes, het 
eerst gekocht, en er veel meer voor uitgegeven dan goed was voor onze andere noodzakelijke 
aankoopen, maar zij voldeden beide uitstekend, en in die eerste dagen liepen we over het kleed niet 
anders dan op onze kousen. De tafel en zes stoelen - splinternieuw, waarschijnlijk afkomstig van 
een meubelmaker, die om geld verlegen was - hadden we voor weinig geld op een verkooping 
aangeschaft; dat was een geheim. De prachtige spiegel was een cadeau van mijne schoonmoeder en 
het canapétafeltje had reeds jaren bij haar dienst gedaan, maar wijl we 't opnieuw hadden doen 
politoeren, kon niemand dat weten. De gordijnen hadden geld gekost, maar hingen ze daar nu ook 
niet sierlijk en rijk? Op de hanglamp had Truus een rijksdaalder afgedongen, iets, waarop zij 
verbazend trotsch was. (…) Dan had Truus' papa nog voor een zeer fraai bonheur du jour gezorgd, 
en daarom was het gelukkig dat vrienden en familie het hunne bijdroegen om de ledige planken er 
van te vullen. Daar kwamen karaffen, en zilveren serviesbenoodigdheden, en trommeltjes, en 
gebakschaaltjes, en wijnglazen, in één woord, al die kleine en groote overtolligheden, welke nu 
eenmaal behoefte zijn geworden in een modern huishoudentje, en waarin vooral een jonge vrouw 
zooveel behagen schept.  En dan gaat het hier nog om een klein huisje met twee kamers op de 
begane grond, waarvan er dus één de ontvangstkamer wordt. De andere kamer is dan de 
eetkamer/huiskamer.  
 
Ook in de beschrijving van Postumus Meyjes uit 1887 is het de salon, die de meeste aandacht 
krijgt. Welk huis heeft geen salon? Niet in de beteekenis van een prachtzaal, maar van een vertrek , 
dat door bestemming en versiering tot het pronkvertrek of het salon wordt verheven. In dit vertrek 
worden alle voorkomende feestelijkheden gegeven, bezoeken ontvangen van vrienden en magen; 
hier vindt de vrouw des huizes in een bescheiden hoekje een plaatsje, dat zij, bij gebrek aan een 
boudoir, als haar speciaal territoir in beslag neemt en op haar origineele wijze weet bekoorlijk te 
maken. In het salon, zegt Falcke in "Die Kunst im Hause", mag men glans en pracht ontwikkelen. 
Het salon is de plaats der gezelligheid, de plaats van samenkomst van de familie met de 
buitenwereld; daarom kan hier het glanspunt van het huis zijn. Het salon vormt een sterk contrast 
met de eetkamer. Hierin wordt rondom één tafel alles saamgetrokken, alle personen, al het licht is 
hier geconcentreerd, het overige in het vertrek werkt als achtergrond. Het licht is in het midden, de 
aangezichten worden allen van voren verlicht, de donkere achtergrond, waartegen zij afsteken, dat 
alles geeft een indruk in den geest van een Rembrandt. Hoe verschillend is het salon! Daar toch is 
alles verspreid en in bevallige losheid dooreen. Het gezelschap is in groepjes verdeeld, de meubels 
eveneens, het licht, op verschillende plaatsen boven tafels en langs de wanden aangebracht, geeft 
geen donkere hoeken, maar vroolijkheid en leven door het geheele vertrek. De wanden kunnen 
hierdoor levendiger en kleuriger zijn, het plafond rijk decoratief behandeld; kunstvoorwerpen van 
allerlei aard zijn hier en daar verspreid, busten op consoles, prachtwerken en albums op tafeltjes en 
in kasten, rijke brons- of koperwerken op den schoorsteen, goede schilderstukken tegen de wanden, 
in één woord een verzameling van kunstproducten wordt in het salon gevonden. Ledige tafels, 
naakte wanden en ongezelligheid maken in een salon een scherpe tegenstelling met een hartelijke 
ontvangst van gasten en vrienden. Doch noodzakelijk is het, dat een kunstvol oog een salon inrichte 
en dat er vóór alles goede smaak op den voorgrond trede, want menig rijk parvenu zal zijn salon 
vullen met de kostbaarste kunstproducten en toch geen harmonisch geheel samenstellen, omdat 
hem goede smaak en edel kunstgevoel vreemd zijn. Er zijn menschen, die gevoelloos schijnen voor 
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het schoone, en vermeenen dat zaken, die zeer kostbaar, d. i. duur zijn geweest, mooi moeten zijn. 
Uit deze bijna poëtische beschrijving van de salon komt duidelijk naar voren dat de salon als 
vertrek met een specifieke functie en een rijke stoffering in 1887 niet wezenlijk anders is dan de 
salon of visitekamer van zeventig jaar daarvoor zoals hij door Wenzel beschreven is. Dit 
betekent ook dat in die tijd de functie en de maatschappelijke context niet wezenlijk is 
veranderd.  
 
Croiset van Uchelen ziet hier graag een reeks van vertrekken door de spreekkamer, als een 
antichambre voor de salon te beschouwen, Zooveel mogelijk zijn de kamers onderling in 
gemeenschap, eene reeks vormende, waarvan het het middelpunt uitmaakt; in Duitschland en 
Engeland is het eene vaste gewoonte (…).819 De salon dient in veel gevallen ook als de eetzaal voor 
bijzondere gelegenheden. Alleen bij de grote huizen is er een aparte eetzaal, waaraan eene 
ereplaats [wordt] toegekend. Deze heeft dan een dessertkamer die in verbinding staat met de 
keuken, rechtstreeks of via een lift. Bovendien worden in deze grootere villa’s nog vele andere 
vertrekken aangetroffen, waarvan het niet mogelijk is in ’t algemeen de plaats aan te geven, zoo als 
biljart- en danszalen, rooksalons, muziekkamers en dergelijke.820 Croiset van Uchelen duidt hier 
dus expliciet op de grote en de zeer grote huizen die uit de aard der zaak een veel breder en 
completer vertrekkenschema hebben, aangezien daar de sociale representatie een essentiële 
functie is. Het huis, de villa, het buiten maken immers een wezenlijk onderdeel uit van de 
notabele levenswijze van de haute bourgeoisie en geld was de eerste voorwaarde voor deze 
levenswijze, zoals is gedefinieerd door Van der Laarse en Kuiper in Beelden van de  Buitenplaats – 
elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw.821  

 
In elke villa en elk landhuis, maar ook in stadswoningen voor de middenklasse, is dus in principe 
de salon aanwezig als een apart ontvangstvertrek. In de grotere en de grote villa’s kunnen twee 
salons voorkomen. Een plattegrond zonder salon is dus in de negentiende eeuw een 
uitzondering. Dat verandert in de twintigste eeuw. In het geval van het landhuis dat H.P. Berlage 
in 1902 ontwerpt voor Richard Roland Holst, is het weglaten van de salon een bewuste keuze 
geweest als een vorm van maatschappijkritiek, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven. In een reeks 
van ontwerpen van kleinere landhuizen tussen 1904-1907 uit het archief van J.H.W. Leliman 
voor verschillende opdrachtgevers in Bloemendaal, Baarn en Zandvoort is geen salon meer 
aanwezig. Wel een woonkamer en een eetkamer. Het gaat hier om landhuizen met twee of drie 
woonvertrekken, keuken en hal. De aanneemsommen liggen tussen de 5.000 en de 15.000 
gulden.822 Precies het type landhuizen voor de nieuwe doelgroep uit de middenklasse, die geen 
salon meer nodig had voor formele ontvangsten. 
 
De situering van de salon is niet eenduidig. Hij kan aan de voorzijde van de villa liggen, naast de 
ingang, maar ook aan de achterzijde met uitzicht op de tuin. Er kan ook een serre aan gekoppeld 
zijn of een veranda. De salon ligt in principe altijd op de begane grond en kan altijd direct vanuit 
de vestibule of hal(l) bereikt worden. Een uitzondering hierop is te vinden in Berlages villa 
Sonnenheuvel te Hilversum uit 1896 waar naast een salon op de begane grond er ook een salon 
op de verdieping ligt.823 In alle gevallen is de salon het grootste dan wel één van de grootste 
vertrekken met de prominentste status, onderstreept door een flinke schouw met kachel. De 
aankleding, met lambrisering, straalt luxe en voornaamheid uit. 
 
6.4 De woonkamer, de huiskamer 

 
De benaming ‘woonkamer’ wordt in het Nederlands in ieder geval vanaf 1802 gebruikt. Het 
woord komt dan namelijk voor in een tekst in de uitgave van de Vaderlandsche Letteroefeningen, 
jaargang 1802, bij de beschrijving van een reis naar Spanje.824  In 1804 in het toneelstuk De 
beloonde trouw in het citaat: Eindelyk werd hy binnen gelaten; en toen hy in de woonkamer trad, 
lag de Heer van Wildenfels nog op de sofa, leunende met het hoofd op de hand, 825 wat op een 
huiselijke, informele setting duidt. In de Nederlandse Wenzel uit 1818 is woonkamer de vertaling 
van het Duitse Wohnzimmer, dus het begrip mag dan als bekend worden verondersteld. Uit de 
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brievenreeks De kleine Pligten, eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling in brieven uit het begin 
der negentiende eeuw  van Margaretha Jacoba de Neufville uit 1824 (deel 1) en 1827 (deel 2) 
blijkt ook de huiselijke, niet-formele positie van de woonkamer en wordt het dagelijkse, gewone 
gebruik ervan benadrukt: Dus heb ik, toen ik hier terug kwam, de dagelijksche woonkamer, onze 
slaapkamer en het daar naast zijnde kamertje, nieuw opgemaakt, en met naar den laatsten smaak 
bewerkte meubelen versiert gevonden.826 Het begrip huiskamer komt in negentiende-eeuwse 
teksten in ieder geval vanaf 1818 voor, zoals blijkt uit het gebruik ervan in de talrijke literaire 
teksten in de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Het duidt explicieter dan woonkamer 
op een vertrek bestemd voor de familie in huiselijke kring, dus zeer privé.827 Ook de volgende 
beschrijving uit De kleine Pligten van Neufville laat dit zien en maakt tegelijk gebruik van de 
maatschappelijke conventies gekoppeld aan de verschillende vertrekken, salon en 
woonkamer/met de haard aan of niet, om de aard van de ontvangst in een huis te duiden. De 
hoofdpersoon is ziek geweest en gaat, zoals gebruikelijk en voorgeschreven is, in persoon door 
middel van een visite bedanken voor de getoonde aandacht tijdens de ziekte. De ene keer wordt 
ze ontvangen in een huiskamer en een andere keer in een ‘salet’  (de salon en dus de formele 
ontvangstkamer). Het verschil in gevoel en benadering wordt letterlijk zichtbaar door de aard 
van de vertrekken waarin ontvangen wordt: Maar hoe onderscheiden is bij zulk eene gelegenheid 
niet de manier, op welke men opgewacht wordt, en den stand der zaken zoo als men die in het eene 
of andere huis aantreft. Hier wordt men gul en vriendelijk ontvangen in de gewone huiskamer; 
daar komt mevrouw bij u in een salet-vertrek (waar somtijds wel geen vuur aanligt) en gij merkt 
terstond aan hare houding, dat uw bezoek niet al te wel van pas komt. 828  
 
Wenzel (Nederlandse uitgave 1818) geeft aan dat voor de woonkamer een eenvoudige inrichting 
gewenst is. Het woonvertrek is immers het familievertrek bij uitstek. Hier komen geen 
vreemden en hier hoeft niet gerepresenteerd te worden. De meubelen kunnen van ongeverfd 
kersenhout zijn en de wanden licht om de kamer groter te laten lijken. Verder staan er een  
kommode, een secretaire, een klavier of forte piano als men muzikaal is, sofa, stoelen, kleine 
ronde bijzettafeltjes en wandtafeltjes voor servies en zilverwerk en een grote hangspiegel. 
Indien mogelijk, dan de sofa met een tafeltje bij de kachel plaatsen, waarmee het meubel los van 
de wand komt en hiermee een zelfstandige rol binnen het vertrek met een eigen plaats krijgt; dit 
in tegenstelling tot meubels die neutraal tegen de wand worden geplaatst en pas een rol gaan 
spelen op het moment dat ze van de wand in het vertrek geplaatst worden om te gebruiken. Dit 
komt overigens, uitgaande van de eerste Duitse uitgave uit 1809 en de eerste Nederlandse 
vertaling uit 1818, overeen met wat hierover in Het Nederlandse interieur in beeld 1600 – 1900, 
wordt geconstateerd.829 Dit meer informele vertrek, waarin de meubilering, door afwerking en 
plaatsing, het informele karakter onderstreept, is een vertrek voor het gezin en is vooral 
geïnspireerd door het Engelse voorbeeld van huiselijkheid.830 De wooncultuur tijdens de 
‘Biedermeier’ periode (1800-1850), is er één waarin, constateert Eliëns in Het Nederlandse 
interieur in beeld 1600 – 1900, een steeds verdergaande trend van informalisering van het 
wonen, en dan vooral rond het gezin, plaatsvindt; met het gezinsleven geconcentreerd rond de 
ronde tafel in de woonkamer of huiskamer.831 Het is ook deze ‘burgerlijke’ cultuur die in het 
door en door burgerlijke Nederland de woonsituatie bepaalt met als consequentie dat daar waar 
een woonkamer mogelijk is, deze er ook komt; inclusief de bijpassende huiselijke inrichting. Al 
blijkt uit de voorbeelden van Nederlandse woonkamers op schilderijen en prenten dat die 
inrichting in ieder geval tot ver in de negentiende eeuw eerder spaarzaam, dan overdadig is.  
 
In plattegronden komt vóór 1870 de benaming woonkamer zeer beperkt voor. In J.H. Lelimans 
eerste Album uit 1862 wordt een plattegrond, in tamelijk klassieke, symmetrische hoofdvorm, 
afgebeeld van een buitenverblijf, waarin een woonkamer aan de voorzijde ligt met aan de andere 
zijde van de gang twee kamers en suite (zie afb. 43). Hoewel de plattegrond aangeeft dat het zich 
hier om een woonkamer handelt, lijkt het gezien de directe verbinding tussen de woonkamer en 
de keuken in ieder geval te gaan om een vertrek met de dubbelfunctie van eetkamer en 
woonkamer. Erg consequent wordt er overigens ook niet met benamingen omgegaan, want 
onderaan de afbeelding wordt aangegeven dat het bij deze plattegrond gaat om 3 woonkamers 
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en dat is weer niet logisch. Hoewel de expliciete benaming woonkamer beperkt blijkt voor te 
komen op de plattegronden, bestaat de woonkamer met haar specifieke functie wel degelijk, 
zoals hiervoor is aangegeven vanuit de talloze referenties aan woonkamers in negentiende-
eeuwse literaire teksten. Een oplossing voor deze paradox ligt waarschijnlijk in het feit dat 
vooral op de oudere negentiende-eeuwse plattegronden vaker gesproken wordt van  ‘kamers’, 
en daar vielen dan alle soorten kamers voor de bewoners, dus ook de woonkamer, onder. In de 
loop van de negentiende eeuw na 1860/70, wordt woonkamer of huiskamer regelmatig en suite 
gekoppeld aan de grotere salon. Vaak ligt de salon aan de voorzijde en de woonkamer, ook met 
serre of veranda, aan de tuinzijde, maar het omgekeerde komt ook regelmatig voor. Daar is dus 
geen wetmatigheid in te vinden. Ditzelfde geldt ook voor de eetkamer, zo blijkt uit tal van 
literaire verwijzingen. Deze kan, naast de functie van eetkamer voor het gezin, ook die van 
woonkamer hebben. Er staan dan bijvoorbeeld een paar gemakkelijke stoelen in waar een boek 
of een courant in gelezen kan worden.  
 
6.5 Eetzaal, eetkamer, keuken-dienkamer 

 
Vrijwel elke villa en elk landhuis heeft een eetkamer; eten, en zeker dineren met genodigden, 
vereist een apart vertrek. Dit blijft ook in de vroege twintigste eeuw de regel. De eetkamer heeft, 
uit de aard der zaak, een nauwe relatie met de keuken, maar moet er geen last van hebben. 
Geurtjes, geluiden en personeel moet buiten de waarneming van de bewoners blijven. Daarvoor 
dient de dienkamer als sluis (afb. 235a). Vrijwel alle grotere villa’s en landhuizen hebben een 
dienkamer waar het eten voordat het wordt opgediend wordt klaargezet, waar borden en 
servies staan. Ook als de keuken in het souterrain ligt, is er naast de eetkamer een dienkamer 
geplaatst met eind negentiende eeuw regelmatig een etenslift naar de keuken. Veel buitenhuizen 
en de negentiende-eeuwse villa’s hebben een souterrain met daarin de dienstvertrekken plus de 
keuken, maar ook huizen zonder souterrain, die dus direct op het maaiveld openen, komen al 
vanaf de zeventiende eeuw voor, zoals Philip Vingboons ontwerp voor het buiten Gansenhoef  
(ca. 1655) aan de Vecht bij Maarssen laat zien (afb. 25).  
          
De in de hele negentiende eeuw populaire classicistisch-italianiserende villaatjes voor de 
middenklasse met gewoonlijk drie woonvertrekken en een keuken aan een gang op de begane 
grond hebben zelden of nooit een souterrain. De kleine keuken ligt dan meestal aan de 
achterzijde. De afgebeelde italianiserende villaatjes in alle drie van J.H. Lelimans  Album, 
Verzameling van bouwkundige schetsen (1863-1866) zijn daarvan voorbeelden (zie 2.3). Het 
landelijk woonhuis te Ginneken zonder souterrain uit 1842/43, met drie woonvertrekken, heeft 
de keuken aan de voorzijde naast de ingang (afb. 22, 23). Daar bevindt zich namelijk de 
openbare weg, terwijl de achterzijde het mooie uitzicht heeft over de rivier. Duidelijk is hiermee 
dat een pragmatische aanpak in ieder geval bij deze villa de voorkeur heeft. Ditzelfde  geldt ook 
voor de souterrainloze landhuizen Lindenheuvel en Hartenlust uit 1840 respectievelijk 1847 
(afb. 28, 29, 34,36). Bij beide landhuizen heeft expliciet het perceel en het uitzicht de plaats van 
de dienstvertrekken bepaald: Lindenheuvel heeft de keuken en de dienkamer aan de 
ingangszijde, waar een duinhelling lag met bomen en dus geen uitzicht, Hartenlust had alle 
dienstvertrekken in een rij achter elkaar aan de achterzijde en de woonvertrekken aan de 
voorzijde met het uitzicht op het de duinvallei voor Haarlem.   
 
De grote landhuizen kunnen een veel uitgebreidere set aan dienst- en woonvertrekken hebben, 
zoals vooral duidelijk wordt in de ruime opzet van landhuis Hartenlust met zijn gekoppelde 
dienstgedeelte met keuken, bijkeuken, dienkamer en eetzaal. Hoewel in omvang en in de grootte 
van de vertrekken natuurlijk een uitzondering, want buitengewoon kostbaar, is de 
plattegrondopzet bestaande uit het kwartet bijkeuken-keuken-dienkamer-eetkamer voor de wat 
grotere negentiende en twintigste-eeuwse villa’s en landhuizen in principe de 
standaardconfiguratie. Bij de kleine villa’s en landhuizen is er geen ruimte, maar ook geen 
noodzaak om meer een dienkamer te hebben. De scheiding keuken woonvertrekken wordt  dan 
gemaakt door om de keuken de vestibule en het trapportaal te leggen. In plaats van de 
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dienkamer kan ook een doorgeefluik gebruikt worden, zoals in het woonhuis voor de hoofd-
directeur der Rijks-Museumgebouwen (1876) van Pierre Cuypers (afb. 88a). Een voorbeeld van 
de eerste opzet is al terug te vinden in J.H. Lelimans ontwerp voor een buitenhuis uit 1860-1862 
(afb. 235b). De keuken is bij de kleinere villa’s en landhuizen altijd klein en ligt met de eveneens 
kleine bijkeuken die zelden ontbreekt, aan de achterzijde. Ook bij de grotere villa’s en 
landhuizen is de omvang van de combinatie bijkeuken/keuken beperkt en varieert tussen de 15 
en de 20% van het totale vloeroppervlak op de begane grond. Voor de zeer grote landhuizen, 
zoals De Hooghe Vuursche (afb. 188a), geldt dat de keuken en bijbehorende vertrekken veel 
groter zijn, omdat daar vanuit de sociale representatie de noodzaak bestaat om regelmatig voor 
grotere gezelschappen te koken. Daar is dus een grote, volledig geoutilleerde keuken met een 
groot fornuis noodzakelijk (zie afb. 234b). Aan de opzet en inrichting van de keuken wordt in de 
Nederlandse landhuis- en villabouw minder aandacht besteed dan in Engeland, zoals onder 
meer blijkt uit de beschrijving van Reginald Fry’s modelwoning voor de Ideal Home Exposition 
(1912) in De Opmerker waar de recensent constateert: aan de inrichting van keuken en bijkeuken 
met de bijbehoorende ruimten is groote zorg besteed. De Engelschen zijn niet gewoon de keuken als 
een lokaal van ondergeschikt belang te beschouwen en men vindt haar hier dan ook van alle 
gemakken voorzien.832   
 

 
 
Afb. 234b: P.H.J. Cuypers, Kasteel De Haar, Haarzuilen (bouw vanaf 1892), het grote fornuisin de keuken 
 

Het belangrijkste voorwerp in de keuken van de negentiende-eeuwse villa is ongetwijfeld het 
gesloten fornuis, dat tot eind negentiende eeuw gestookt wordt met hout, turf, kolen en rond 
1900 ook met petroleum.833  Het gesloten fornuis, in plaats van de gebruikelijke open vuren, 
werd eind achttiende eeuw uitgevonden door de uitvinder en natuurkundige sir Benjamin 
Thompson, graaf van Rumsford, om het brandstofgebruik flink terug te brengen door gebruik te 
maken van convectorwarmte. In de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, jaargang 1800, 
wordt dat in het artikel getiteld Bericht, aangaande de nieuwe uitvindingen van de heeren 
Rumford en Voght, tot het bespaaren der brandstoffen, vooral in de keukens  breed uitgemeten:  In 
eenige laatere onlangs uitgekomene stukjes zyner Verhandelingen heeft de  verdienstelyke 
rumford zich voornaamelyk bezig gehouden met het overweegen van het gebrekkig maakzel der 
Keukens en Fornuizen, door eene betere inrichting van welke eene aanzienlyke hoeveelheid van 
brandstoffen zou kunnen worden bespaard. Teffens handelt hy over een aantal misbruiken in de 
Keukens, door welker verbetering insgelyks veel voordeel zou kunnen worden behaald.834 
 
De fornuizen hebben een rookafvoer nodig, evenals een opslagplaats voor de brandstof. Flavels 
kitchener uit 1830, de zogenaamde Leamington Kitchener, vervolmaakt Rumfords 
oorspronkelijke concept. William Flavels fabriek in Leamington produceert een serie van 
fornuizen voor kleine en grote woningen (afb. 235d, 254).  Hoewel al vanaf 1826 in Engeland 
een gasfornuis op stadsgas wordt ontwikkeld, duurt de introductie in woonhuizen in Engeland 
en ook Nederland lang vanwege conservatisme in de keuken en de hoge kosten van het gas; na 
1900 wordt stadsgas goedkoper en neemt het gebruik van gasfornuizen toe.835                                             
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  Een aantal grote villa’s en landhuizen heeft niet alleen een eetkamer maar ook een eetzaal. De 
benaming eetzaal duidt op de representatieve rol ervan en staat in de traditie van de achttiende-
eeuwse eetzaal in buitenhuizen en grote stadswoningen voor de representatieve diners en 
soupers. Het landhuis Hartenlust (1847) met zijn grote en luxe uitgevoerde eetzaal met exedra is 
een goed voorbeeld van een dergelijke zaal, die, geheel binnen de traditie, in de middenas van de 
plattegrond ligt. De exedra heeft een buffet waarop de verschillende gangen van het diner 
kunnen worden klaargezet, evenals de drank. Deze opzet past bij de in de loop van de 
negentiende eeuw veranderde manier van dineren en serveren. De eeuwenlang gebruikelijke  

service à la Française, waarbij alle eten per gang in één keer op tafel wordt gezet en iedere 
aanwezige zelf zijn eten en drinken pakt, wordt langzamerhand vervangen door de zogenaamde 
service à la Russe, waarbij gang voor gang door personeel wordt opgediend. Dit is een 
vernieuwing uit Rusland die na ca. 1860 de standaard serveermethode wordt.836  Dit betekent 
wel dat er in de eetzaal of eetkamer altijd een buffet aanwezig moet zijn voor het voorbereiden 
van de borden voor het opdienen en de plaatsing van de schalen met het eten, aangezien niet alle 
schalen meer tegelijk op tafel worden gezet. Het betekent ook de noodzaak van een groot aantal 
bedienden om het eten en drinken op te dienen. Andrea Broomfield in Food and cooking in 
Victorian England ziet in deze overgang van een wat minder formele eetstijl naar een sterk 
geformaliseerde eetstijl een mogelijkheid voor de nieuwe, welgestelde middenklasse om zich 
door middel van deze verfijnde eetrituelen te onderscheiden van het gewonere volk, iets wat 
juist door de fluïder geworden sociale verhoudingen van de Victoriaanse tijd als een noodzaak 
wordt gezien.837                  

           gootsteen met pomp             turfhok 

   a    b            c        fornuis      

           
Afb. 235a, b, c: J.H. Leliman, de keuken uit het schetsontwerp voor een niet uitgevoerd ‘buitenverblijf’ (a) en 
(b)  de scheiding tussen keuken ‘woonkamer’/tevens eetkamer d.m.v. een trapportaal (ca. 1860-1862). (c) De 
keuken uit landhuis Hartenlust (1847-1848) met vijfpitsfornuis, aanrecht-pomp,  turfhok 
 

     
 
Afb. 235d: De Patent Kitchener van William Flavel uit een brochure uit 1848. De kitchener maakte gebruik 
van een gesloten systeem, kon uitgebreid worden en was daarmee geschikt voor kleine en grote huizen (zie 
ook afb. 254) 
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Afb. 235e:  J.Stuivinga, landhuis Anderstein (1914/1915), bijkeuken (12)- keuken (11)-dienkamer/provisie 
(9/10)-eetkamer (8) 
 
keuken         dienkamer  eetzaal 

 eetkamer             
 
Afb. 235g: A.R. Freem, villa te Arnhem (niet uitgevoerd ontwerp, 1894). In Italiaanse renaissance ‘ontworpen 
voor een zeer boschrijk terrein in de omgeving van Arnhem (…)’. 

 
Een niet veel voorkomende vorm van specialisatie is het duo eetzaal voor het representatieve 
eten en de eetkamer voor het eten met het gezin (afb. 235b). Dit type opdeling van vertrekken 
vereist per definitie een grote villa. 

6.6 De herenvertrekken: herenkamer, werkkamer/studeerkamer, billiardkamer, 
rookkamer, bibliotheek 

De herenkamer voor wat betreft de exacte functie een enigszins diffuus vertrek, maar niet ten 
aanzien van degene die haar gebruikt: dat is de heer des huizes. Het vertrek kan fungeren als 
werkkamer, kantoor of studeerkamer, of als een combinatie daarvan. De herenkamer is in de 
veel negentiende-eeuwse villa’s en landhuizen meer of minder prominent aanwezig en is altijd 
een substantieel vertrek op de begane grond. Zij is gewoonlijk aanzienlijk groter dan het 
typische damesvertrek: het boudoir. In de grote villa’s en landhuizen kan de herenkamer een 
onderdeel van een complex van herenvertrekken vormen bestaande uit een keuze uit 
herenkamer, biljartkamer, spreekkamer, bibliotheek, rookkamer, kantoor. Een voorbeeld van 
een dergelijke combinatie is te vinden in het landhuis De Hooghe Vuursche (1910-1912) met 
herenkamer/biljartkamer en kantoor (zie afb. 187b). Bij het eveneens forse landhuis De 
Wittenberg (1899-1900) is sprake van dezelfde combinatie van vertrekken (afb. 237). Ook hier 
liggen de herenkamer en biljartkamer naast elkaar, verbonden door een deur. De Wittenberg is 
ook één van de weinige voorbeelden van een landhuis met een hal als echte woonkamer met 
twee haarden, de trap ligt daar in een aparte traphal (zie ook afb. 245). In het grote landhuis 
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Duin en Kruidberg (1906-1908) liggen de herenkamer (met kluis) en het kantoor naast de 
ingang (afb. 184a). Opvallend hier is de plaats van het boudoir tussen herenkamer en salon in en 
via een deur openend naar beide vertrekken. In de kleinere, maar nog steeds grote villa’s als 
Hoogh Duyne (1901) te Bloemendaal is de grote herenkamer met forse schouw direct naast de 
ingang gelegen (afb. 220b); eigenlijk de plek van een spreekkamer. Aan de andere zijde ligt het, 
opvallend grote, boudoir dat weer een toegang heeft tot de ontvangstkamer (= salon). Hoogh 
Duine heeft ook een aparte biljartkamer aan de andere zijde van de begane grond achter de hal.  
 
Het belang van de herenkamer tot in de twintigste eeuw wordt onderstreept door het feit dat in 
1912 de Herrenzimmer, dat als tweede deel in de serie Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur 
van Alexander Koch wordt gepubliceerd, uitvoerig besproken wordt in De Opmerker.838 De 
recensent constateert dat de heerenkamer (…) in het organisme van de nieuwerwetse woning een 
belangrijke rol [speelt]. Juist door de opvoering van het zaken- en gezelschapsleven, dat 
tegenwoordig zulke hooge eischen stelt , heeft de heer des huizes behoefte aan een verblijf buiten 
het onrustige familieleven, een ruimte voor rustigen arbeid of ongestoorde verpoozing. Hier 
ontvangt de heer ook zijn bezoek en zakelijke contacten. 
 
Biljartkamers komen, zeker in de grotere negentiende en vroeg twintigste-eeuwse villa’s, vaak 
voor. Ze vormen een onderdeel van de herenvertrekken. Het biljartspel zelf is dan al vele 
decennia een bekend en populair spel. Billard komt als lemma voor in de eerste editie van de 
Dictionnaire de l ’Académie Française uit 1694. Biljartkamers in buitenhuizen komen in 
Nederland ook al vroeg voor. Zo heeft het Huis te Aduard in 1735 een biljartkamer en zijn er al 
in 1712 in Nederland openbare billiardhuysen waar men kon drinken en biljartspelen.839 Het 
spel is gedurende de hele negentiende eeuw populair. Het vereist in de villa’s wel een flinke 
ruimte, een biljartkamer neemt door de aard van het spel per definitie veel ruimte in beslag en 
die moet er wel zijn. Hoewel de billiardkamer gewoonlijk op de begane grond is gelegen, zijn er 
genoeg voorbeelden van villa’s voorhanden waar deze kamer op de verdieping geplaatst is. Bij 
de grote villa’s en landhuizen is een biljartkamer gemakkelijk te plaatsen, daar is in principe 
ruimte genoeg, maar bij de kleinere betekent een biljartkamer een groot ruimtebeslag. De 
oplossing is dan om de biljartkamer op de verdieping te plaatsen. Zo ligt bij de stadsvilla uit 
1874-76 voor J. Coninck Westenberg aan de Plantage Lepellaan te Amsterdam de biljartkamer 
op de verdieping bij de slaapkamers en bij Berlages villa Sonnenheuvel uit 1896 te Hilversum 
ligt zij, zeer uitzonderlijk, op de tweede verdieping.840 In Huize IJsselstein ligt de biljartkamer 
eveneens op de verdieping (afb. 216). Bij de villa voor Gerard Heineken is de biljartkamer op de 
begane grond, naast de ruimte voor de calorifère, gesitueerd, maar is dan wel van de 
dienstvertrekken gescheiden, doordat de traphal en de gang met een deur zijn afgescheiden van 
het dienstgedeelte (afb. 241).  
 
De rookkamer, in de Engelse country houses  de smoking room geheten, is het exclusieve domein 
van de heer. Het is gewoonlijk een meer informele kamer met brede leunstoelen en tafeltjes, niet 
een strakke, representatieve ruimte. In Engeland is het roken binnen de landhuizen niet 
toegestaan vanwege de geur en de angst voor vervuilen van de gordijnen en bekleding van de 
stoelen.841 Rond 1850 verandert dit enigszins en wordt het roken toegestaan binnen landhuizen, 
mits in een aparte kamer: de smoking room. Deze wordt regelmatig gekoppeld aan de 
biljartkamer; Jill Franklin ziet in deze voortgaande koppeling van herenvertrekken, inclusief de 
plaatsing van een aparte garderobe, wasgelegenheid, wc, en studeerkamer vanaf 1850 de start 
van wat later in de negentiende-eeuwse Engelse landhuizen de gentleman’s suite gaat worden.842 
Alleen in de hall, het enige vertrek waar mannen samen met vrouwen mogen verblijven zonder 
zich al te veel om het strakke decorum te hoeven bekommeren, is het heren toegestaan te roken 
in het gezelschap van dames.843 Een situatie die nogmaals onderstreept hoe belangrijk de hall en 
zijn rol in Engelse landhuizen is geweest.  
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Afb. 236: C. Muysken, buitenplaats Oud-Wassenaar te Wassenaar, uitsnede met grote billardkamer in de 
hoektoren op de bel etage (1876 -1878) 

  

 
Afb. 237: J.J., M.A. en J. van Nieukerken, Kasteel De Wittenburg te Wassenaar (1901), combinatie 
billardkamer-heerenkamer-kantoor (8-9-10); de keuken ligt in het souterrain en wordt bereikt via de 
diensttrap naast de dienkamer (11) 

Hoewel het roken van sigaren in Nederland al vroeg in de negentiende eeuw voorkomt, vindt er 
vooral vanaf 1850 een continue stijging van zowel de productie als van de binnenlandse 
consumptie plaats.844 Het is daarmee een bloeiende bedrijfstak, waarmee onder meer Jacob 
Nienhuys, oprichter van de Deli Maatschappij en Jacob Cremer, zijn opvolger, ongekende 
fortuinen verdienen met hun tabaksplantages op Sumatra.845  Pas tegen het einde van de 
negentiende en vooral in het begin van de twintigste eeuw gaat de sigaret als populair en 
goedkoop alternatief voor de sigaar steeds meer het beeld bepalen.846 Rookkamers zijn echter 
zeldzaam in de Nederlandse villa’s, ook in de zeer grote. Het is dan ook opvallend dat Berlage bij 
zijn ontwerp voor de prijsvraag voor Een schildersatelier op het platteland  (1888/89) op eigen 
initiatief een kleine rooksalon naast de eetzaal toevoegt,847 zodat de heren binnen kunnen roken. 
In de negentiende-eeuwse jaargangen van het Bouwkundig Weekblad, Bouwkundige Bijdragen en 
de Opmerker, wordt er maar één keer een villaontwerp, het châlet Rozendael  van A.R. Freem, 
met een fumoir (= rookkamer) gepubliceerd en wel in De Opmerker van december 1886.848  Voor 
beschaafde dames is roken ongebruikelijk, zeker in gezelschap van heren en in het openbaar, en 
heren roken niet in het gezelschap van dames. In het door Berlage ontworpen jachtslot Sint 
Hubertus (1914-1916) voor de familie Kröller-Müller is er ook een kleine rooksalon voor de 
heren gecombineerd met de kleine bibliotheek direct naast de eetzaal.849 In de schouw ervan is 
een fraai bewerkte ventilator weggewerkt die, heel praktisch, de rook van sigaren en sigaretten 
afvoert. In de meer dan 180 verzamelde villa’s en landhuizen in de eerste druk van Het moderne 
landhuis in Nederland  (1916) is er alleen in het landhuis De lange Hut (1914) sprake van een 
rookkamer (afb. 238).850 Ook in de zeer grote landhuizen als Duin en Kruidberg, landhuis van de 
oud-tabaksplanter en minister van Koloniën Cremer, of Ma Retraite, komt een rookkamer niet 
voor, terwijl er in die tijd toch behoorlijk gerookt wordt. Waarschijnlijk wordt de rookfunctie, 
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want die moet wel degelijk een plek krijgen, dan gekoppeld aan de herenkamer of de 
biljartkamer; een apart vertrek is dan niet nodig. Een vroeg literair voorbeeld van dit 
dubbelgebruik is te vinden in de roman Elize uit 1839: Ook de jonge heeren verhuisden met 
wijnfles en sigaren naar de billartkamer, terwijl de Baron zijn middagslaapje ging nemen. En in de 
novelle Majoor Frans uit 1875 van A.L.G. Bosboom-Toussaint: (..) hij stopt zijne groote duitsche 
pijp, en waggelt naar de billartkamer om in zijn eentje te smoken.851 
 
In de tweede druk van Het moderne landhuis in Nederland uit 1917 wordt het landhuis Groen en 
Hout te Baarn (ca. 1908) van de architect C. de Groot Jnz. afgebeeld (afb. 239). Dit landhuis heeft 
een flinke rookkamer met erker en die opvallend geïsoleerd wordt door de dienstvertrekken en 
de ingangspartij met wc. 
 
 

             

Afb. 238: W.J. Gerretsen, Landhuis De lange Hut te Arnhem (1914), rookkamer (8) 

 

Afb. 239: C. de Groot Jnz. Landhuis te Baarn (ca. 1908) met zitkamer (3) en grote rookkamer met erker (4) 

6.7 Het boudoir  

Het boudoir is, net als de naam, van Franse oorsprong. Het begrip en dus de functie van het 
vertrek komt in ieder geval voor in de Dictionnaire de l’ Académie Française (4 ème edition, 1762, p. 
198) onder het lemma boudoir met als betekenis Petit cabinet où l’on se retire quand on veut être 
seul. “Elle est dans son boudoir.” Il est du style familier.852 Hoewel het voorbeeld in het lemma 
aangeeft dat het bij dit woonvertrek, style familier, om een vrouw gaat die zich in het boudoir 
terug kan trekken, is dit hier nog niet expliciet aangegeven, want où l’on se retire. Dit wordt dit 
anders in de zesde editie (1832-1835). De beschrijving bij het lemma is dan veel specifieker: 
Sorte de cabinet orné avec élégance, { l’ usage particulier des dames, et dans lequel elles se 
retirent, lorsqu’ elles se veulent être seules ou s’entretenir aves des personnes intimes. “Madame est 
dans son boudoir. Un joli boudoir. Un boudoir élégant.” 853  Het boudoir krijgt gedurende de 
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periode 1762 – 1832 dus een specifiekere functie, rol en betekenis. Het wordt nu direct 
gekoppeld aan een dame en is het damesvertrek bij uitstek geworden; de vrouwelijke 
tegenhanger van typische herenvertrekken als herenkamer, spreekkamer, bibliotheek of 
studeerkamer. Het boudoir als specifiek vertrek voor de vrouw is ook in Nederland bekend, 
want in 1847 komt het voor in J. Kramers Algemeene Kunstwoordentolk met de bijna letterlijke 
vertaling vanuit de zesde editie van de Dictionnaire: Klein, elegant ingericht damesvertrek in 
heerenhuizen e.d., inz. bestemd voor dames , om er zich alleen of in het gezelschap van vertrouwde 
personen in terug te trekken.854 In een samenleving waarin vrouwen slechts een beperkte 
publieke rol mogen vertolken en getrouwde vrouwen feitelijk geen enkele, is dit een plek waar 
een man alleen op invitatie binnen kan komen. Het boudoir is dus een vertrek dat uit de Franse 
achttiende-eeuwse plattegrond is overgenomen. Het dient een duidelijk doel voor een duidelijke 
doelgroep: de dames. Dit vertrek blijft ook een standaardvertrek binnen de Nederlandse 
plattegrond en is dus niet Engels, maar Frans van oorsprong.  

             
Afb. 239a: Afbeelding van een boudoir uit ‘L’Art dans la maison’ (1884) 

eetzaal         boudoir 

             b                          c    salon 
Afb. 239b: J.J., M.A. en J. van Nieukerken, Landhuis De Wittenburg te Wassenaar (1901),  salon (5)-boudoir (6)  

Afb. 239c:  M.G.  Tétar van Elven, Landhuis Hartenlust, Bloemendaal ( 1847): boudoir tussen eetzaal en salon 

Het boudoir is een vertrek dat in ieder geval  in de grotere villa’s veel voorkomt; al is de trend 
dat na 1900 de boudoirs in aantal afnemen om na de eerste wereldoorlog nog maar beperkt te 
verschijnen. In de kleinere villa’s is het vertrek zelden aanwezig. Het boudoir is gewoonlijk 
verbonden met de salon, maar nooit en suite. Dit heeft te maken met het feit dat de vrouw des 
huizes gewoonlijk de salon als ontvangstruimte gebruikte met het naastgelegen boudoir als 
privévertrek. Kasteel De Wittenburg (1899-1900) volgt daarin keurig de norm (afb. 237). Het 
boudoir heeft de opzet om in de decoratie en meubilering met een zekere bescheiden lieflijkheid 
het lieftallige karakter van de vrouw te onderstrepen. Dit in tegenstelling tot het zware 
eikenhout en donkere kleuren van de herenkamer. 

6.8 Van vestibule tot hybride hall/hal; garderobe-toilet-wc  

In de zeventiende en vroege achttiende eeuw is het gebruikelijk om via het ‘voorhuys’  of de 
’voorcamer’ een huis te betreden. Philip Vingboons gebruikt beide termen: ‘voorhuys’  past hij 
toe bij het dubbele koopmanshuis, Herengracht 386 in Amsterdam voor Carel Gerards uit 1664- 
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1665 (afb. 240); ‘voorcamer’ bij het huis Gansenhoef uit 1655 te Maarssen. Zowel de ‘voorcamer’ 
als het ‘voorhuys’, geflankeerd door twee kamers, fungeren als de vestibule, daarachter loopt 
dan de gang tot aan de achterzijde van het huis. De vestibule is daarmee het eerste vertrek waar 
bezoeker en bewoner het huis binnenkomen. 
 
            Saal                                  gang  

          voorhuys 

Afb. 240: Philips Vingboons, Herengracht 386, Amsterdam 1663-1665; stadshuis op klassieke 17e eeuwse 
plattegrond in drieën met de ingang in het midden;  vier vertrekken links en rechts van de ingang met  een  
‘voorhuys’  (zie pijl) en gang naar tuin in lijn.  

Het woord vestibule staat al in de eerste uitgave van de Dictionnaire de l'Académie Française uit 
1694. De betekenis ervan, het vertrek waar men het huis betreedt en dat toegang geeft tot alle 
andere vertrekken, verandert in de loop der jaren niet en vestibule heeft benamingen als 
’voorcamer’ en ‘voorhuys’  tegen het eind achttiende eeuw vervangen. Het centreren van de 
circulatie (vestibule-gang) in het midden van de woning met daaromheen de vertrekken, is in 
Nederland ook in de achttiende eeuw gebruikelijk.855 Het is natuurlijk ook logisch, aangezien in 
de zeventiende en achttiende-eeuwse  classicistische buitenhuizen en stadswoningen de ingang 
gewoonlijk in het midden van de gevel ligt. De vestibule met gang volgt dit patroon, ligt in het 
midden met aan beide zijden de ontvangstvertrekken en in een aantal gevallen aan het einde de 
representatieve Saal.  
 
In de periode tot 1890 is de rol van de vestibule vooral gericht op de ontvangst van bezoek en is 
het de ruimte via welke de woon- en ontvangstvertrekken bereikt kunnen worden.  Hier ligt ook 
de trap, al dan niet in een apart trappenhuis of trapnis. De vestibule, meest vooraf gegaan door 
de entree, fungeert daarmee als een representatief vertrek en is verfraaid met marmeren 
vloeren, gestuukte plafonds of cartouches met schilderingen. Het is geen woonvertrek, maar een 
passage. De vestibule is in vrijwel alle villa’s, of het nu ging om de neoclassicistische villa’s met 
hun symmetrische plattegronden, of de schilderachtige villa’s met hun gevarieerde, 
asymmetrische plaatsing van de vertrekken, het centrale punt in de plattegrond waaromheen of, 
in het geval van een vestibule als een gang, waarlangs alle vertrekken geplaatst werden. De 
vestibule wordt in de villa’s met een ‘vrij’ geordende, dus gevarieerde, plattegrond nog 
belangrijker omdat de vestibule als koppeling tussen de gevarieerd geplaatste vertrekken gaat 
fungeren. C.B. Postumus Meyjes noemt dit in zijn artikel Onze Villa uit 1887 de functie van de 
vestibule als centraal-ruimte, waaromheen de vertrekken zijn gegroepeerd.856 Voorbeelden 
hiervan zijn al in de jaren zestig zichtbaar in J.H. Lelimans Album, Verzameling van bouwkundige 
schetsen met min of meer schilderachtige of italianiserende villavoorbeelden als Lelimans eigen 
ontwerp voor een pastorie uit 1861 (afb. 39), Imminks ontwerp voor een villa (afb. 47) en het 
ontwerp voor een zomerhuis van Van Gendt (afb. 51), waarbij de vestibule ook via vensters 
direct verlicht wordt. In hetzelfde Album staan ook voorbeelden van neoclassicistische villa’s 
met een centraal gelegen vestibule, al zijn die gewoonlijk midden in de plattegrond geplaatst en 

worden via een bovenlicht verlicht, zoals H.W. Vets ontwerp van een landelijk woonhuis (vόόr 
1864) (afb. 53).  
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De hall komt niet voor op het Continent en dus ook niet in Nederland. Het vertrek dat er, wat de 
plaats betreft op lijkt, is de hiervoor genoemde centraal gelegen vestibule als middelpunt van de 
villaplattegrond. De op Engelse voorbeelden teruggaande woonhall wordt daarmee een typisch 
importproduct en een modeartikel, dat in de meeste villa’s en landhuizen, zeker de kleinere, 
nauwelijks een echte woonfunctie ontwikkelt door een gebrek aan omvang en/of de plaats van 
de looplijnen. In vrijwel alle gevallen is er in Nederland sprake van een voornamelijk hybride 
hal, zoals hiervoor in hoofdstuk 4.1 Het Engelse voorbeeld na 1890 is besproken. De nieuwe hal 
combineert namelijk een woon- of zitfunctie met een circulatiefunctie. Alleen in de handen van 
zeer competente landhuisarchitecten ontstaat er een praktisch woondeel met haard binnen de 
hal buiten de looplijnen. Dat dit ook kan werken voor kleinere villa’s laat Berlage zien in zijn 
ontwerp voor de villa voor Frederik van Eeden uit 1892 (afb. 111).  
 

 
Afb. 240a: Ed. Cuypers: hybride woonhal villa Geradts te Roermond (1908)  
 

De nieuwe rol van de hal maakt ook dat er een oplossing moet worden gevonden voor de trap. 
Deze speelt in de vestibule een belangrijke rol als blikvanger, maar kan dat niet bij de woonhal 
zijn; daar doet de trap afbreuk aan het woonidee en moet vooral niet het woonelement in de weg 
zitten. Dus de trap wordt in de kleinere villa’s zoveel mogelijk compact aan de zijkant geplaatst. 
Bij grote villa’s kan de trap groot blijven, als hij maar apart van het zitgedeelte geplaatst kan 
worden, zodat de loop, de circulatie, buiten het zitgedeelte om kan gaan. In andere villa’s en 
landhuizen, mits ruim genoeg, kan de trap in een aparte traphal geplaatst worden en is de hal 
zelf daadwerkelijk een centraal gelegen woonvertrek geworden (voor voorbeelden zie afb. 241-
247). Het probleem is dan wel dat de hall  in Engeland, door de heersende conventies aldaar, 
binnen de grote landhuizen een logisch woon- of verblijfsvertrek is, zoals ook blijkt uit het citaat 
uit De Opmerker, maar dat in Nederland de hall als importproduct nauwelijks een eigen functie 
heeft die iets toevoegt aan de bestaande functie van de woonkamer.  Bij de grote en middelgrote 
landhuizen en villa’s kan, mits goed aangepakt, een extra zitgedeelte ontstaan bij een haard, bij 
de kleinere en kleine landhuizen en villa’s blijkt de hal niet meer dan een andere , modernere, 
benaming voor een vestibule met stoelen en een  trap. Door de trap naar de verdieping aan een 
buitenwand te plaatsen kan deze direct verlicht worden door een eigen hoog venster..  

Een bijzondere opzet is terug te vinden bij het landhuis te Wassenaar uit ca. 1910 van de 
architect J. Limburg (afb. 248). Dit is één van de zeldzame voorbeelden van een landhuis  (zie 
ook afb. 215 Huize IJsselstein) waarbij de bezoeker direct in de hal, met haard en inglenook, 
binnen komt. Deze hal vormt binnen het symmetrisch opgezette landhuis  met de achterliggende 
eetkamer de middenas die aan voor- en achterzijde geaccentueerd wordt door de uitgebouwde 
middenpartij.  De rieten kap op het volledig symmetrisch uitgevoerde bakstenen bouwblok 
refereert direct aan een zogenaamde cottage ornée of cottage villa. Het vormt daarmee de 
stilistische mengvorm, ook toegepast door een architect als De Bazel, tussen het landelijke en het 
Hollandse baksteenclassicisme. 
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Afb. 241: A.L. van Gendt, villa Heineken (1890); stadsvilla te Amsterdam met de klassieke lange as door het 
midden van het huis gevormd door entree-vestibule-trapportaal (met bordestrap) die de plattegrond in 
tweeën deelt.  

        242              243 

Afb. 242: H.P. Berlage, villa Van Eeden te Bussum met hybride woonhal en in nis weggewerkte bordestrap, 
1892 

Afb. 243:  M.H. Baillie Scott, ontwerp voor een ideaal landhuis met de hall als apart woonvertrek. De 
steektrap is in  de gang tegen de binnenwand gesitueer  ( 1894) 
 
 

  

Afb. 244: A. Salm, Villa Ma Retraite te Zeist, hal (2) met in nis weggewerkte bordestrap en grote haard (1897)
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Afb. 245: J.J., M.A. en J. van Nieukerken, Landhuis De Wittenburg te Wassenaar (1901): één van de weinig 
voorbeelden in Nederland  van een hal als woonkamer  voorzien van twee (!) haarden (4). De trap ligt in de 
apart gelegen traphal (2), waarop de ingang (1) opent. Naast de ingang de gebruikelijke spreekkamer (3). 

 

 
 
Afb. 246: Ed. Cuypers, de hybride woonhal van villa Simpang te Dordrecht met positie meubelen (1903/1904) 
 

 

Afb. 247: J.A.G. van der Steur, Villa Het witte Huis te Scheveningen ( 1908) met een portiek (1) die leidt naar 
de ingang (2) die leidt naar een voorhal die in open contact staat met de hybride woonhal met inglenook, 
halfronde erker en weggewerkte trap in de linkerhoek.  

                   

Afb. 248: J. Limburg, Symmetrisch opgezet landhuis onder rieten kap te Wassenaar (ca. 1910) met grote hal 
zonder aparte entree.  Rechts afbeelding van de voorzijde 
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   249                         249a 

Afb. 249: J.W. Hanrath, Kasteel De Wijchert te Berg en Dal met ingang (1), garderobe (3), de apart van de 
garderobe gelegen wc/toilet  grenst direct aan de hal, wat zelden voorkomt (2) en de spreekkamer (6) ligt naast 
de ingang, de gebruikelijke plek.    

Afb. 249a: J.J., M.A. en J. van Nieukerken, Landhuis De Wittenburg te Wassenaar (1901) met combinatie 
ingang (1), spreekkamer (3) en garderobe/wc (4) 
 

Vaste combinaties van vertrekken worden gevormd door vertrekken die logisch met elkaar 
samenhangen en functioneel gekoppeld zijn. Een fatsoenlijk Nederlands huis heeft dus een 
entree en daarna een vestibule. Na 1895 een vestibule/entree en daarna een hal. De entree is de 
eerste stap binnen de woning en houdt wind, regen en kou uit die woning, zoals de Duitse 
benaming Windfang voor entree helder aangeeft. De enige twee uitzonderingen in Het moderne 
landhuis in Nederland worden gevormd door Huize IJsselstein (1911/1912) en het landhuis te 
Wassenaar van de architect J. Limburg. In Nederlandse villa’s is er vrijwel altijd een aparte 
entree die op de vestibule, later de hal, opent. Dit kan een axiale relatie zijn of een gehoekte. Een 
andere vaste combinatie met de entree is de spreekkamer. Hier kan men ontvangen worden 
zonder het huis binnen te hoeven gaan. Zo blijft de juiste distantie bestaan tussen publiek en 
privaat. 
 
De combinatie garderobe, toilet, wc hoort bij de vestibule/hal. Hier kan men de jas kwijt, kan 
men zich fatsoeneren bij spiegel met wastafel en is de wc. Deze drie onderdelen zijn vaak aan 
elkaar gekoppeld, maar blijven wel eigenstandige vertrekken/vertrekjes. In de kleine villa’s van 
de vroege twintigste eeuw wordt dit al snel vereenvoudigd tot alleen een wc. Meer ruimte is er 
niet.   

6.9 De vertrekken op de verdieping 

In Wenzels Der Mann der Welt  (1801) en de opvolgende herdrukken, en dus ook in de 
Nederlandse vertaling van 1818 en bewerkingen, wordt aandacht besteed aan de slaapkamer, zij 
het kort. De meubilering van de slaapkamers bestaat uit bedden en vierkante kastjes tussen de 
bedden. Meerdere bedden per slaapkamer is dus de regel. Wanden grijs en de gordijnen 
lichtgroen: eenvoud en rustige kleurvlakken. Op tafeltjes kunnen vazen staan. De 
familieportretten mogen hier hangen, want dit zijn privévertrekken, waar een buitenstaander 
niet komt. De slaapkamers moeten aan de rustige zijde liggen, niet te klein zijn, licht, zonlicht en 
frisse lucht genoeg hebben en bij voorkeur op de tuin uitkijken.857 Het zijn verbazingwekkend 
praktische opmerkingen, die zowel in de negentiende als de twintigste eeuw de plaats en de 
inrichting van de slaapvertrekken zullen blijven bepalen. En nog in 1913 is dit niet anders. In De 
Opmerker, jaargang 1913, wordt geconstateerd dat voor slaapkamers de hygiëne belangrijk is en 
dat het er vooral om gaat om het lichaam te ontspannen; het nachtverblijf is dus uiterst sober.858  
  
Ook Postumus Meyjes koppelt in 1887 het slaapvertrek aan gezondheid. Reeds sedert onheuglijke 
tijden is als een onomstootelijke eisch vastgesteld, dat de vensteropeningen van elk vertrek , dat in 
het bijzonde is bestemd voor zieken, slechts op het oosten, zuidoosten of zuiden mogen gelegen zijn, 
ten einde daardoor de ziekekamer op de zon- en lichtzijde te plaatsen. Welnu, hetgeen in dit opzicht 
den zieke nuttig en dienstig is voor zijn genezing, moet den gezonden mensch tot bewaring zijne 
gezondheid tevens wenschelijk zijn. Daarom plaatse men, zooveel dit met de situatie eene villa ten 
opzichte de omliggende gebouwen en wegen, waaraan zij grenst mogelijk is, haar steeds zoodanig , 
dat de vertrekken , die des daags en des nachts het meest bewoond zijn, in het algemeen steeds naar 
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het oosten of zuiden zijn gekeerd, terwijl aan de noord en westzijden van het gebouw, die 
vertrekken worden gegroepeerd, waar slechts tijdelijk verblijf wordt gehouden en die 
ondergeschikt zijn. Daarom moeten alle slaapkamers en ook de kinderkamer op het oosten liggen, 
terwijl de ramen van de woonkamer, de kamer van den heer des huizes, het boudoir van mevrouw 
enz., op het zuiden worden geplaatst.859 
 
In de regel bevinden alle slaapkamers zich op de verdieping, waarmee een logische en heldere 
scheiding ontstaat tussen wonen en slapen. De verdieping is al tegen het einde van de achttiende 
eeuw de gebruikelijke plaats voor de slaapvertrekken geworden, nadat het statiebed uit de 
woonvertrekken is verdwenen.860 Slaapvertrekken zijn in alle opzichten de meest persoonlijke 
vertrekken waar alleen de direct betrokkenen, en hun personeel, komen. Het aantal 
slaapkamers, en logeerkamers, varieert en is afhankelijk van de villa, de eigenaar en zijn functie. 
Gemiddeld gaat het om twee tot vijf slaapkamers. Deze slaapkamers moeten bij Croiset van 
Uchelen zoveel mogelijk op het zuiden liggen.861 Doordat een villa zich bij de bouw geheel kan 
plooien naar de wensen van de bouwer, komen binnen dit algemene beeld eindeloze varianten 
voor. Zo zijn er slaapkamers met een daaraan gekoppelde zitkamer, kinderslaapkamers met een 
speelkamer, slaapkamers voor gouvernantes, slaapkamers met een garderobe of kleedkamer en 
zeer regelmatig een slaapkamer gekoppeld aan een badkamer. Soms bevindt zich op de 
verdieping een biljartkamer, soms een herenkamer of studeerkamer, soms een morning room. 
Hoewel Croiset van Uchelen een ontbijtkamer op de verdieping die vanuit de slaapkamers te 
bereiken is, gewenst vindt, komt deze in de Nederlandse villa’s zelden voor. Hij constateert ook 
dat het streven in den laatsten tijd om in de huizen eigen badkamers te maken nuttig is.862 Dit is 
ook een indicatie dat de badkamer als standaard onderdeel van de villa pas in de tachtiger jaren 
gaat voorkomen. Verder dient er op elke verdieping een wc te zijn voor de bewoners, die 
toegankelijk is via de gang. 
 
Alles bij elkaar kunnen bij de kamers op de verdieping nogal wat varianten gevonden worden, 
maar de basis wordt daar in het overgrote deel van de gevallen gevormd door slaapkamer, 
logeerkamer, kleedkamer/garderobe, badkamer (na 1880). Daarnaast de gebruikelijke 
circulatieruimtes als verdiepinghal, gaanderij of gang. Onder de kap, dus de tweede verdieping, 
kunnen nog afgetimmerde slaapkamers en logeerkamers liggen, en vertrekken als berging, 
strijkkamer, mangelkamer en dienstbodekamer(s).  
 
De belangrijkste en dus ook grootste slaapkamer is die voor ‘mijnheer en mevrouw’. Zijn aan 
deze slaapkamer in het midden van de negentiende eeuw bij de grote villa’s en landhuizen 
regelmatig een garderode of een kabinet gekoppeld, tegen het einde van de negentiende eeuw, 
rond 1900, kreeg een nieuw fenomeen ook in Nederland meer aandacht. Dit is de zogenaamde 
bedroom suite, een uit de Verenigde Staten en Engeland overgekomen vorm van luxe die de 
slaapkamer koppelt aan badkamer, garderobe en toilet, en soms nog aan een aparte zitkamer. 
Het is een concept dat sterk lijkt op de suites in de luxe hotels. In het door Abraham Salm 
ontworpen landhuis Ma Retraite te Zeist (1894/1895) is dit concept terug te vinden in het 
rechter deel van de slaapverdieping met een combinatie van slaapkamer, kleed-/zitkamer, 
garderobe en badkamer (afb. 250). Hoewel Ma Retraite een zeer groot landhuis is, heeft hij maar 
één badkamer die toegankelijk is via de garderobe (6) en de gaanderij. De drie logeerkamers in 
het linkerdeel hebben geen aparte badkamer.   
 
Eduard Cuypers, een man zeer goed op de hoogte met nieuwe ontwikkelingen, publiceert in 
1905 in zijn tijdschrift Het Huis, Oud & Nieuw een dergelijke opzet in een appartementcomplex 
aan de Roemer Visscherstraat in Amsterdam (afb. 251).863  
Op de verdieping is gewoonlijk in de grote villa’s ook plaats voor een linnenkamer of een 
linnenkamer annex strijkkamer. De mangelkamer bevindt zich meest op zolder net als alle 
bergzolders voor spullen. In  grote villa’s met een souterrain bevinden de dienst- en 
werkvertrekken zich gewoonlijk alle in het souterrain.  
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Afb. 250: A. Salm, plattegrond  verdieping Ma Retraite te Zeist (1894/1895) met rechts de uitsnede van het 
slaapgedeelte met de suite van slaapkamer (4), kleed-/zitkamer (5), garderobe (6), badkamer (7)  

 

Afb. 251: Ed. Cuypers,  ‘Plan, slaap-, bad- en toiletkamer R. Visscherstr.  Amsterdam’ (1904); een bedroom 
suite in een nieuw luxe appartementencomplex in de Roemer Visscherstraat te Amsterdam 

6.9.1 Badkamers 

Voor ca. 1870 zijn vaste badkamers geen standaardvoorziening, eerder een vorm van luxe dan 
wel een curiosum voor de zeer welgestelden en ook bij hen zijn vaste badkamers maar beperkt 
aanwezig. 864  Men wast zich in ieder geval niet veel en had lang genoeg aan draagbare baden en 
lampetkannen. Een aardige illustratie daarvan vormt Buckingham Palace, waar, als koningin 
Victoria er in 1837 gaat wonen, geen enkele badkamer is.865  Toch worden badkamers met enige  
regelmaat, zij het niet altijd, genoemd in de bestekbeschrijving bij prijsvragen door een 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst als één van de vereiste vertrekken voor woningen 
voor de gegoede klasse. Dit blijkt ook uit de lezingen uit het jaar 1864 van A.N. Godefroy voor de 
Maatschappij over het burgerlijke woonhuis.866 In Brades Theoretisch en Practisch Bouwkundig 
Handboek uit 1842 geeft hij aan dat bij de particuliere gebouwen voor de rijkeren op de 
slaapverdieping ook badkamers dienen voor te komen.867 Desondanks worden badkamers in de 
praktijk lang niet altijd toegepast en zijn ze geen standaardvoorziening. Dit wordt ook zichtbaar 
in de resultaten van de prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uit 1878 
voor het ontwerpen van een zestal gekoppelde stadswoonhuizen voor den deftigen stand.868  De 
prijswinnaar Henri Evers heeft daarvoor vier brede en duurdere woningen en een tweetal 
smallere, kleinere  ontworpen, waarvan de vier grote wel een badkamer op de verdieping 
hebben, maar de twee kleinere woningen niet. In Gugels plattegrondtypologieën van de 
Ingebouwde woonhuizen – Familiehuizen in zijn Architectonische Vormleer uit 1887 heeft maar 
één van de negen plattegrondtypen van stadswoningen voor de welgestelde middenklasse een 
badkamer.869 
 
In het laatste kwart van de negentiende eeuw krijgt de vaste badkamer bij villa’s wel langzaam 
maar zeker een vaste plaats op de slaapverdieping van de villa. In ieder geval is vanaf de jaren 



301 
 

negentig de vaste badkamer met bad een standaardvoorziening, zoals blijkt uit de talrijke 
villaplattegronden. De echte hausse in badkamers ontstaat na 1900, doordat er steeds meer  
 

 

Afb. 252: Jacob Nienhuys’ Moorse badkamer met verzonken bad op de slaapverdieping van Herengracht 380-
382 te Amsterdam (1888-1890) 

technisch mogelijk wordt en het aanbod enorm toeneemt tegen lagere prijzen.870 Producenten 
en leveranciers leveren allerlei nieuwe badkamerproducten, variërend van wastafels en 
gasgeisers tot douchecabines en tegels. Badkamers blijven echter bij uitzondering grote en luxe 
vertrekken; meestal zijn het betrekkelijk kleine betegelde ruimtes met een bad, wastafel en niet 
veel meer. De badkamer lijkt eerder een wat technisch vertrek, dat handig is in het licht van de 
nieuwe ideeën en opvattingen over hygiëne, maar waar men blijkbaar toch nog lang een zekere 
schroom bij heeft om uitbundig uit te pakken.871 De Moorse badkamer met verzonken bad (afb. 
252) in het Amsterdamse grachtenpand van de schatrijke Jacob Nienhuys is daarbij net zo’n 
exotische uitzondering als zijn elektrische centrale om de 300 elektrische lampen van zijn huis 
en tuin te kunnen verlichten.  
 
De standaardoplossing is één badkamer, zelfs bij grote villa’s met vier- of vijf slaapkamers, zoals 
hiervoor al aangegeven bij het landhuis Ma Retraite (1894/1895) waar drie logeerkamers en 
drie slaapkamers het moeten doen met één badkamer. Ook dit verandert langzaam na 1900. Er 
komen dan vaker twee badkamers in de grotere villa’s en landhuizen voor, maar zelden meer. 
Naast het bad wordt dan ook een wastafel met stromend warm en koud water, soms een 
dubbele wastafel, een standaardvoorziening. Een mooie en functionele badkamer wordt dan een 
onderdeel van de gebruikelijke levensstandaard van de gegoede burgerij; Possession of bathroom 
fixtures was a factor of money and, as such, a bathroom helped to define class.872  
 
Essentieel bij de acceptatie en plaatsing van badkamers zijn de nieuwe technische 
mogelijkheden rond warm water en verwarming, de prijs van een complete badkamer, maar ook 
met de door de welgestelde middenklasse gevoelde behoefte aan lichaamshygiëne die in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw toeneemt, mede onder invloed van alle medische 
ontwikkelingen rond besmettelijke ziektes en lichaamsverzorging. Natuurlijk ontkomen ook de 
bestaande negentiende-eeuwse villa’s en buitenhuizen niet aan de nieuwe badkamers. Daar 
moeten ze dan aangelegd worden binnen de bestaande plattegrond, meestal in plaats van een 
kleine slaapkamer.873 Douches zijn op de plattegronden niet herkenbaar aanwezig, maar worden 
rond 1900 wel meer gemeengoed. Deze relatief late komst van de douche heeft vooral te maken 
met de constante warmwaterbehoefte bij het gebruik ervan, die alleen gemakkelijk gerealiseerd 
kan worden door een heetwater systeem te koppelen aan de verwarming: een gasgeiser of een 
elektrische boiler. De eerste gasgeyser, op kolengas, wordt al in 1868 in Engeland ontwikkeld, 
maar heeft geen rookgasafvoer en verwarmde het water direct, dat daardoor vervuilt. In de loop 
der jaren wordt de gasgeiser steeds verder verbeterd, resulterend in 1896 in het gescheiden 
water- en vuursysteem; rond 1900 komen ook de eerste gasgeisers met een aparte buis voor 
rookgasafvoer, wat het comfort in de badkamer aanzienlijk verhoogt.874 Elektrische boilers met 
een behoorlijk reservoir van 80 liter en meer zijn rond 1915 te koop in Duitsland.875 Zelden is er 
voor 1900 een aparte douchecabine; meestal wordt de douche gekoppeld aan het bad. Dit heeft 
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ongetwijfeld te maken met het ruimtebeslag van een aparte douche, die immers een grotere 
badkamer noodzakelijk maakt. Een luxueuze en kostbare oplossing is de integratie van een bad 
met een halfronde douchecabine met een reeks van sproeikoppen aan de zijkant en aan de 
bovenzijde. Op Kasteel Twickel staat er nog één uit 1885; kosten: rond fl. 900; het jaarsalaris van 
een bekwame loodgieter.876  
 
Er vindt een ontwikkeling plaats richting meer luxe, grote en compleet ingerichte badkamers 
voorzien van bad, douche, bad/douche, bidet en wastafels. De wc blijft tot in de twintigste eeuw 
meest buiten de badkamer, dan wel in een nis erbij. Centrale verwarming verzorgt een 
aangename temperatuur. Er blijft op de verdieping wel een aparte wc beschikbaar, los van de 
badkamer. Hoewel vaste wastafels in de slaapkamers zelden op tekeningen te zien zijn, zijn ze  
er wel. Dit maakt het namelijk mogelijk om zich op de slaapkamer te wassen, waardoor er 
minder druk op de badkamer stond. Dit is ook belangrijk in die gevallen waar de badkamer 
gekoppeld is aan één of twee slaapkamers en een ongestoord gebruik van de ene badkamer 
praktische problemen kan opleveren.  
 
Een zeker gebrek aan optimaal comfort wordt in dit opzicht in veel van de villa’s blijkbaar voor 
lief genomen. Het heeft er alle schijn van dat het gemak van meerdere goede badkamers niet als 
een noodzakelijk onderdeel van de villacultuur wordt gezien. Dit in tegenstelling tot de situatie 
in de Verenigde Staten, waar badkamers niet zozeer als een luxe als wel als een noodzaak 
worden gezien. Juist in de Verenigde Staten worden dan ook voortdurend innovaties gepleegd 
op het gebied van bad en sanitair. Illustratief hiervoor is de herinnering aan een bezoek aan New 
York van Mina Krüseman, schrijfster en zangeres, in haar autobiografie uit 1877: ‘Ik vind hier 
alles grootsch, doelmatig en gemakkelijk ingerigt. Het is de Europeesche beschaving verbeterd, 
gevoegd bij de Indische loyauteit. In elk huis vindt men eene badkamer en waterkranen en 
gaslichten tot op de hoogste verdiepingen; jalousieën voor de vensters en dikke, mollige tapijten op 
de vloeren. (…)  Ik kan mij begrijpen dat de Amerikanen trotsch op hun land zijn en zich in Europa 
dikwijls armoedig moeten gevoelen.877  
 

 

Afb. 253: Een ingerichte badkamer uit een advertentie van Van den Berg & Co te Amsterdam met vrijstaande 
douche. De wc is ondergebracht in de halfafgesloten aparte nis links. Opvallend is de inrichting van de 
badkamer als een min of meer gewone kamer en niet als een hygiënisch, wit vertrek met tegelwanden. De 
afbeelding moet vooral gelezen worden als een staalkaart van mogelijkheden.  

In De Bouwwereld, een vakblad voor bouwers, architecten en dergelijke, van mei 1902 wordt een 
artikel geplaatst met de titel Over de inrichting van nieuwere badkamers. 878 Dit biedt een directe 
blik op de opvattingen van de direct betrokkenen, de aannemers en de technici. Het artikel geeft 
een beschrijving van het verleden en de stand van zaken anno 1902 en presenteert de lezer de 
moderne badkamer. De schrijver maakt direct aan het begin al duidelijk dat er een groot verschil 
bestaat tussen de badkamers van 1902 en die van 1880/1885. Belangrijkste verschil: houten 
bekleding, stucwerk en behang worden in badkamers niet meer toegepast. De schrijver 
constateert daarover: Eene badkamer te huis aangenaam en doelmatig in te richten hebben wij 
van de Amerikanen en de Engelschen geleerd.  Moderne en hygiënische badkamers worden 
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volledig betegeld, met eventueel het bovenste gedeelte in stucwerk dat met sjablonen 
beschilderd kan worden. Het pijpwerk voor de waterleiding mag in zicht blijven, zodat lekkages 
gemakkelijk te verhelpen zijn; eventueel kunnen de leidingen met koper bekleed worden. De 
leidingen geven ook een modern en technisch aspect aan de badkamer; in plaats van deze te 
verbergen en onzichtbaar te maken, zijn ze juist tekens van vooruitgang. De plaatsing van de 
badkamer is op de verdieping naast een slaapkamer en daarmee met een deur verbonden, maar 
moet ook, voor het gebruik van andere huisgenooten (…) uit den gang of vestibule bereikbaar zijn. 
In de badkamer staat een bad van geëmailleerd ijzer. Dit is de goedkopere oplossing, maar het 
materiaal leidt tot snel warmteverlies. Het bad kan ook van porselein zijn: de duurdere 
oplossing. Het bad staat vrij in de badkamer en wordt niet ingebouwd, zoals dat geldt voor alle 
voorzieningen in de badkamer. Niets wordt afgedekt of ingebouwd. Dit in tegenstelling tot het 
oude gebruik, dus in de negentiende eeuw, om alle onderdelen met houten panelen af te dekken. 
Hier is dus ook sprake van een ideologisch-technologische benadering van de vooruitgang. Dit 
levert een interessante parallel op met de situatie in de Verenigde Staten waar de Sanitarians 
ook aangeven dat aanbevelingswaardig is om alle onderdelen van badkamer en wc open en 
bloot in het zicht te laten, omdat juist door hun zichtbare aanwezigheid het verschil met de 
vroegere onhygiënische situatie duidelijk wordt gemaakt.879 Dit geldt ook voor de toepassing 
van witte vloer- en wandtegels, wit sanitair en wit-porseleinen vrijhangende wasbakken. Zo 
ontwikkelt zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten en Engeland 
de norm voor wat gezien wordt als de hygiënische badkamer- en wc-oplossing. Eenvoudig, 
technisch en gemakkelijk schoon te maken en te repareren. Dominante kleur: hygiënisch wit.880 
Dezelfde kleur als in de ziekenhuizen, waar immers ook hygiëne gekoppeld aan gezondheid 
voorop staan.  
 
Voor verwarming van het badwater is een zoogenaamde Geijser wel de eenvoudigste. Er volgt dan 
een beschrijving van de werking van de geiser, die in ieder geval duidelijk maakt dat het 
apparaat als verwarmingsapparaat nieuw is. Hier komt ook de villa in de natuur, ver van de 
stadse mogelijkheden aan bod; bij afgelegen villa’s of huizen alwaar geen gas te verkrijgen is, 
moet het water op andere wijze verwarmd worden. Men kan dit doen door een inrichting, die 
tegenwoordig veel toegepast wordt. Men plaatst nl. in het keukenfornuis een koperen buis of 
spiraalvormige pijp, welke aan de waterleiding is aangesloten. Het water wordt door de pijp 
geleid en verwarmd het water in een reservoir. Dit is een oplossing die ook in de Engelse 
landhuizen veel wordt toegepast. Aan het fornuis kan ook een koperen watervat bevestigd 
worden, waardoor het water continu is verwarmd en er steeds een voorraad beschikbaar is. Dit 
is het geval bij de eerste en succesvolste gesloten oven in Engeland, de Leamington kitchener 
(afb. 254).881   
 

 
 
Afb. 254: Flavel’s Patent Kitchener, de z.g. Leamington Kitchener, zoals afgebeeld in de catalogus van de 
Great Exhibition in Londen van 1851.882 Links en rechts warmwaterreservoirs met kranen. 
 

De badkamer wordt verwarmd door de centrale verwarming en anders door een aparte kachel. 
Voor het comfort is verwarming in ieder geval noodzakelijk, net als ventilatie. Dit laatste kan via 



304 
 

een ventilatiepijp. Verder staat er in een rijk ingerichte badkamer een porseleinen watercloset 
met een hoog geplaatst, gietijzeren waterreservoir met valpijp, een wastafel en een douche-
inrichting  boven de badkuip. Het artikel eindigt met de beschrijving van een elektrische boiler: 
Het nieuwste op dit gebied is wel dat het badwater door electriciteit verwarmd kan worden, door 
een toestel, uitgevonden door de firma Helberger te München.  Resumerend, de moderne 
badkamer is volledig betegeld, meet minimaal 2,50 m bij 3,50 m, heeft een vrijstaand bad met 
daarboven een douche, een aparte vrijstaande wc, een vrijstaand bidet en een vrij hangende 
wastafel met spiegel (afb. 255). Natuurlijk is er verlichting, ook bij de spiegel, verwarming en 
goede ventilatie. Alle buizen liggen in het zicht en zijn gemakkelijk schoon te houden en te 
repareren. De kleur van de onderdelen is bij voorkeur hygiënisch wit. Dit wordt dan ook 
ongeveer de standaardinrichting en standaardkleur van alle badkamers in de loop van de 
twintigste eeuw, met dien verstande dat het bidet in Nederland altijd een beperkte optie blijft en 
dat een losstaande wc in de badkamer, dus niet in een aparte nis of gekoppeld vertrekje, na de 
eerste wereldoorlog vaker voor gaat komen. Het scheelt immers ruimte in de vaak kleinere 
villa’s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 255: A.D.N. van Gendt, Villa Russenduin te Bergen aan Zee (1916), badkamer  

 
6.9.2 Dienstbodenkamers 
 
Het is gebruikelijk dat dienstboden op zolder slapen, in een afgeschoten ruimte onder de balken. 
Er zijn zelden op zolder faciliteiten; de bedienden wc of het bedienden privaat ligt altijd in of 
naast de bijkeuken. Een badkamer voor bedienden is er zelden of nooit, ook niet wanneer 
badkamers gebruikelijker worden. Ze zijn immers thuis ook geen badkamer gewend, zo is de 
idee. Wasgelegenheid is er in de vorm van een lampetkan. Een po vervangt de wc. 
Uitzonderingen op deze regel zijn te vinden in sommige, grotere, luxe villa’s en landhuizen als 
Hooghe Vuursche en villa Van der Berg waar wel ruime dienstbodekamers aanwezig zijn met 
een eigen badkamer (afb. 186c, afb. 193). Bij het landhuis te Zandvoort van Van Arkel met zes 
slaapkamers voor dienstboden op de verdieping van de dienstvleugel is er alleen een wc, geen 
badkamer (afb. 257). Er is in de dienstvleugel op de begane grond wel weer een aparte eetkamer 
voor de dienstboden.   
 
Er zijn ook voorbeelden van dienstbodekamers die op de slaapverdieping liggen, zoals bij het 
landhuis Bergerac uit 1910 (afb. 256).  Over het algemeen wordt echter aan dienstbodekamers 
geen woord vuil gemaakt, de zolderverdieping noch het souterrain afgebeeld, dus exacte 
uitspraken zijn moeilijk te doen, want slecht te concretiseren. Vast staat wel dat de meest 
voorkomende slaapplaats van de dienstboden de zolder was.    
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  dienstbodekamer  

  

Afb. 256: J.H.W. Leliman, Landhuis Bergerac te Naarden (1910),  dienstbodekamer op de slaapverdieping   

 

 

 

Afb. 257: G. van Arkel, Landhuis te Zandvoort op het duin aan de boulevard (ca. 1906): uitsnede verdieping in 
dienstvleugel met de zes dienstbodekamers ( 8)  
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Summary 
Country houses/cottages and villas in the Netherlands between 1840 
and 1916 
 
This thesis is about Dutch villas and their plans between 1840 and 1916. In it plans are analysed 
as presented in the earliest and foremost 19th century architectural journal the Bouwkundige 
Bijdragen from its founding in 1842, when neoclassical architecture still reigned,  till 1881, when 
the  picturesque approach to villas had become predominant. Bouwkundige Bijdragen was the 
official periodical of the Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (Society for the 
advancement of Architecture), the semi-official society for architects and builders. From 1881 on 
the  Bouwkundige Bijdragen changed into the weekly Bouwkundig Weekblad and the yearly 
Bouwkundig Tijdschrift. Villas and plans from the architectural journals De Opmerker and 
Architectura, including the limited number of articles dealing specifically with villas, villa 
planning and predominantly English country and cottage architecture have also been taken into 
account as primary sources. The publication of Het moderne landhuis in Nederland (The modern 
country house  in the Netherlands) in 1916 was the first major review of early 20th century villas 
and country houses and presents a concise corpus of over 160 Dutch villas, cottages and country 
houses dating between 1897 and 1915.  The houses were presented with at least one picture of 
the outside and usually the plans of  the ground floor, with the living area and servants rooms, 
and first floor with the bedrooms, guest rooms and bathroom(s).  The intention of both 
compilers, J. Leliman and K. Sluyterman, was to present the best of realised modern Dutch 
country houses, cottages and villas, while at the same time  showing the Dutch results in the 
newly developed country house and villa architecture: their quality in style as well as  planning. 
Leaving behind the 19th century carnival of styles and creating a truly new and modern style on a 
modern plan.   
 
The villa is not just a building type. It also has a long history and a relation with the upper 
classes of society. A villa has neither been cheap to build nor to buy, nor to live in, and so it has, 
in its various forms, always been a sign of wealth and success. This goes for the big as well as for 
the small ones.  It is not only a building, it also presents a stage for the owner and his family to 
perform the expected social role and, last but not least, shows position and wealth to the public. 
Villas have always been a part of western culture and life. Romans built their villae suburbanae  
in the country, and their villae maritimae, the most exuberant type of them all, on the seashores 
of the Bay of Naples. These were houses for pleasure and rest (otium) in the honest and 
uncontaminated countryside, outside the city and its vile ways. This underlines the dominant 
idea that living in the city poses moral threats, and is a life compromising the natural state of 
man. Living in the country, close to nature, however is morally good and physically beneficial. It 
is a way of looking at nature and civilisation that took a literary form in Theocrites’ hellinistic 
bucolic poems and its moral stand in Virgils pastorals. This idea and this longing for a place to 
live in the unspoiled countryside, outside of the city, remained a constant topos during the 
following centuries. In practice this meant living in the country during the summer season, when 
life in the cities was least comfortable and social life was at a standstill. In Holland during the 
seventeenth and eighteenth centuries sumptuous country houses (‘buitenplaatsen’) for summer 
retreat were built along the rivers Vecht and Amstel by the elite of the cities of Holland and 
Utrecht. The middle classes could afford small holdings just outside the city gates, called tuinen 
(gardens), and usually had a small building on it. Elite and middle classes enjoyed nature and a 
certain freedom from social convention.. 
 
The building of a country house or a huge country villa in the 19th century was also  a necessity 
to underline and promote social standing in the upper classes. Status included a summer retreat 
and the growing economic prosperity during the 19th century created a more affluent population 
and a broader base for elite derived behaviour. Prosperous members of the middle class  started 
to look for housing outside the old cities and at its outskirts in order to buy a villa and the 
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accompanying status. In Great Brittain this already started in the early decades of the 19th 
century. John Nash’s plans for the West and East Park Villages (1824-1828) in London, varied 
villas and semi-detached villas, treated as one, on seperate plots set in a landscaped 
environment for the better middle class clientele, created the model for the 19th century 
developments. Not just for England, but also for the Continent and the USA from 1850 on.  The 
rise of suburban villa development and the subsequent rise of villapark development outside the 
cities and connected with them by railroads has been one of the major features of 19th century 
urbanisation/suburbanisation. This development catered for the need of the existing and new 
middle classes as well as the upper middle classes, all predominantly dependend on labour to 
get an income. At the same time the railways created an efficient and trustworthy means of 
transportation, making it possible to live  in the country villages along a railway, and still having 
a job in the city: the commuter as a new phenomenon.  
 
The Dutch overall economic situation during the 19th century was characterised by a long period 
of absent or slow economic growth. The newly created Kingdom of The Netherlands in 1814 
composed of The Netherlands, the former Austrian Netherlands, and the grand duchy of 
Luxembourg was already dissolved during the 1830’s which had a profound influence on the 
country’s  financial situation. Industrialisation and economic growth in The Netherlands, now 
seperated from its industrial heartland Belgium, took off slowly from the 1860’s and continued 
to grow at a moderate rate until around 1890-1895. From that moment on the Dutch economy 
expanded rapidly, creating vast economic growth. At the same time the large scale development 
of  suburban villa parks and middle class villa building on abandoned and redeveloped estates  
took off. This meant that a new and much bigger category of buyers started to come to the 
country villa market, alongside the still existing traditional elite country house building. This 
new middle class usually consisted of wage earners, making at least fl. 2400 a year, and working 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag or the bigger provincial cities like Arnhem, Groningen or 
Utrecht. Efficient railway connections and reasonably priced fares made this possible. A coach, 
coachman, stables and horses, extremely expensive commodities, were no longer necessary for 
transportation to and from the city.  
 
Villas and villa parks serving the middle classes became commonplace in the natural 
surroundings even as remote as Apeldoorn along the new railroads. Villas were built for middle 
class owners in a natural setting and well segregated from the lower classes. So the the trend 
during the last quarter of the 19th  century became one of freestanding villas surrounded by a 
large garden. This trend continued, but the average villa became smaller due to rising costs of 
property, especially the prices of the plots, and the broadening of the customer base: middle 
classe with good, steady management jobs or civil servants and teachers with a fixed, monthly 
income. Especially after 1900 more and more smaller and semi-detached villas were built on 
small plots for this category of owners. At the same time large and even very large villas and 
country houses kept being built for the rich and the very rich.         
 
The villa by definition is characterised by two closely linked elements: 

 the architectural typology (freestanding residence)  
 the social level of the owner (middle class or higher). 

 
A villa is a freestanding residence for a member of the upper middle or middle classes (the top 
15% of the total population) and has as a rule a ground floor with reception and living rooms; a 
first floor with bedrooms, guest bedrooms,  bathroom(s). This first floor can be wholly or 
partially placed within the saddleback or hipped roof or can be fully exposed with the roof on 
top. The attic could be used for extra bedrooms, servants’ rooms and depositories. Villas can 
have a basement in which the service rooms, including the kitchen, are located. This basement is 
a common feature of villas and country houses during the 19th century. However, villas without a 
basement and opening directly unto the garden, feature regularly too. Usually they are italianate 
villas or derived from them. In that case, the planning of kitchen, scullery and other service 
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rooms becomes a major planning problem that has to be solved, as the seperation between 
service area/staff and living area/inhabitants is an absolute necessity. Sometimes Dutch villas 
have a wing. Usually, however,  all Dutch villas have either a square or a rectangle as their basic 
shape.  This can be, and usually is, masked by using all kinds of detailing and small extensions; 
including at least one tower.   
 
There are three basic types of villa plans: 

 the symmetrical plan, providing for a symmetrical frontage (e.g. neoclassical buildings) 
 The varied, non-symmetrical plan, creating a varied and picturesque façade (e.g. 

neogothical plans, italianate plans) 
 The hybrid plan in which symmetry and asymmetry are combined in different parts of 

the villa.   
 
Neoclassicisme was predominant in  The Netherlands until the 1860’s. Villas were neoclassical 
and therefore symmetrical in plan. The first middle class villa presented in the Bouwkundige 
Bijdragen in 1844, described as a house in the country,  was  a neoclassical villa, influenced by the 
German Rundbogenstil. Its lay out was symmetrical, having an extended grand drawing room at 
the centre with a view over the river. The house, it was not called a villa as this notion was not 
used in The Netherlands before 1865, was meant for permanent occupation by the local tax 
inspector. Although it had the appearence of a classical country house, it was smaller and 
intended for a different type of  inhabitant (middle class), while the traditional large country 
houses were used as summer retreats for the Dutch city dwelling elite. It did , however, have the 
same principle rooms: salon (drawing room) for representation, separate dining room and a 
living room or cabinet (study).  The bedrooms were, as usual, located on the first floor. There 
was no bathroom, which was common in villas until the 1870’s, when bathrooms started to 
appear more regularly. It was not until the 1890’s that a, usually small, bathroom became a 
regular feature in villas. Only larger villas, though not by definition, had two bathrooms. This 
changed in the 20th century, when two bathrooms became a more regular feature in the larger 
villas and at least one bigger bathroom the rule.  
 
This house in the country did not have a basement and opened directly unto the garden. 
Consequently the service quarter had to be located on the ground floor. In this case it was put 
next to the entrance, which was unusual but in this case practical as the front faced the public 
road with the river view on the other side. The kitchen, the vestibule and the staircase screened 
the reception and living rooms from the public road.   
 
In the traditional large country houses for the elite, the service quarter usually, though not 
always, was located in the basement. Basements, as a rule, never appeared in the newly built 
smaller villas and semi-detached villas after 1900.  Not only was it an expensive addition, the 
smaller middle class villas had no need for them, as their inhabitants did not employ a regular 
service staff which had to be kept out of sight.   
 
The major change in the villa plan during the 19th century was the development of the varied,   
asymmetrical plan in England during the 1840’s in neogothical villas with an ever increasing 
role of the hall as central focus room. This varied plan was not only a reaction to the neoclassical,  
symmetrical plan, it also changed the conceptual way of  thinking about the villa plan, 
transforming it into a model in which pragmatism and comfort came first. At the same time, by 
putting aside the limitations and difficulties caused by using symmetry as a planning principle 
the planning of rooms could become more pragmatic. The varied plan offered by definition a  
varied and  picturesque set up of the villa internally as well as externally. The position of the 
rooms could be determined by pragmatism and freedom of composition, and they could vary 
wildly in form, in height and in size. In The Netherlands from the 1860’s on, the neoclassical, 
symmetrical plan, usually with a vestibule at the entrance, a long corridor in the middle, flanked 
left and right by the living rooms gave way to a less rigid and more picturesque approach based 
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on the English neogothical examples. This is shown by several villa plans in the Album, 
Verzameling van bouwkundige schetsen (1863 – 1866), a collection of examples of all kinds of 
buildings including villas and collected by the eclectic architect/critic J.H. Leliman. In this Album 
the first varied plans appeared with a vestibule located in the centre of the plan and directly lit 
by windows. The stairs were located in a separate landing or in a niche. The vicarage designed 
by Leliman himself was an example of an eclectic and fairly picturesque villa for a clergyman on 
a varied plan with a centrally located vestibule. This type of plan was almost revolutionary in its 
kind in The Netherlands at the time, and it proved to be the start, though timidly at first, of this 
type.  
 
The central vestibule, located next to the entrance, which had always functioned as a reception 
and circulation space,  turned into a hybrid living/circulation room, influenced by the English 
hall examples after 1895. The vestibule became known as the hall, a name directly taken from 
the English country house. It had no relation whatsoever with Dutch historical plans or Dutch 
social habits. The hall became in fact a kind of fashion item in a Dutch villa and only rarely 
developed into the typical English living hall, because it did not fit into the Dutch way of life of 
the middle and upper classes. Practically every hall became either a hybrid solution combining 
stairs and circulation with a seating area around a fireplace or a hall only in name, because it 
was too small to seat anybody. It does however show the specific influence  of  British country 
house architecture on Dutch villa plans, just as the varied plan did in the 1860’s. In Dutch 
publications on villa architecture during the 19th century this English influence had always been 
recognised, just as the English country houses, cottages and villas usually were seen as superior 
to the Dutch ones. 
 
The English influence on architects can be traced back to the 1830’s/1840’s. For example J.C. 
Loudon’s publications were known and read. This is shown in the shortlived architectural 
periodical Nederlandsch bouwkunstig Magazijn (first release: October 1834) which was derived 
and partially copied from Loudon’s The Architectural Magazine and reprinted translations of its 
articles. It was widely read by Dutch architects and builders, among them J.D. Zocher jr. and  
Zeger Reijers, both of whom were also members of the Royal Institute of British Architects since 
1835. It is interesting to notice that the English influence, in case of the varied plan, was slowly 
picked up after 1860 and used in some villas, but only really took off in the 1890 ’s. The 
introduction of the hall as a common feature after 1890 has been mentioned before, and more 
and more villas were based on a varied, asymmetrical plan. At the same time English 
architectural publications, like the Studio, were widely read and translated articles appeared in 
the new architectural publication Architectura (founded in 1893).  Dutch architects, especially 
the younger ones, were drawn to the Arts and Crafts Movement and its architects. Although not 
intend on imitating  the style of the modern English country houses and cottages, the Dutch 
architects used the English overall planning principles like comfort, variation in planning, airy 
and sunny living rooms, pragmatism, care of detailing, quality of building material etc, as guide 
lines. Dutch architects, in search of a national style, were influenced by the use of the British 
vernacular as an ’honest’ reservoir for stylistic inspiration. This would lead in the late 1890’s to a 
new stylistic villatype, called landhuis (country house/cottage), that was based on Dutch 
regional vernacular buildings. Being commissioned at first by artists and socialist clients, it 
became an extremely popular type of villa, and still is.  
 
The reaction to vernacular and neogothical picturesqueness  in England began with Richard 
Norman Shaw’s rebuilding of Bryanston in an 18th century fashion. It set off  a new stylistic, 
more or less baroque, period in British country house architecture and public building. In The 
Netherlands this led around 1900 to the return to plain  late 17th/18th century Dutch brick 
classicism. So two completely different styles emerged at the same time, both strongly 
embedded in the Dutch national tradition. Their plans, however, never differed much, neither 
did the number and kind of rooms. After 1900 the salon disappeared in most villas, as a rule 
being replaced by a bigger living room and a hybrid hall. In the smaller and small villas, which 
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could only accommedate two or three  living rooms at the most on the ground floor, the salon 
simply disappeared. It was no longer necessary for a middle class villa owner to have a specific 
reception room in his villa in a suburban villa park. Their social life was different from the old 
19th century elite and upper middle class for whom social representation was of major 
importance. The new villas in the new villaparks after 1900 not only offered a seperated and 
secluded living space amongst equals, but also offered the necessary and sought after social 
status just by their being part of a villapark.  
 
The main rooms in the villas during the 19th century showed strikingly little change; whatever 
the changes in style and the important living and reception rooms  showed a remarkable 
consistency.  
The average villa consisted of the following rooms:  
Ground floor living/reception rooms: 

 a salon, the formal reception room and always present 
 a separate dining room, usually with a pantry (service) between kitchen and dining room 

or separated by means of stairs etc. 
 a private sitting room, this could be combined with the dining room in smaller villas; so a 

separate sitting room is not always present and necessary 
 consulting room next to the entrance 
 a portal 
 a vestibule/corridor  
 combination of cloakroom/toilet room/wc next to the vestibule 

On the floor: 
 three or four bedrooms of different sizes 
 a dressing room 
 a  guest room 
 a small bathroom (regular feature after 1880) 
 a separate wc accessible from the corridor 

In the attic: 
 storage 
 one or two maid-servants’ bedrooms 
 bedroom(s) 
 guestroom(s) 

Service rooms (ground floor or basement): 
 cellar (fuel, food, storage, wine, calorifère/central heating boiler) 
 linen room (could also be located in the attic or the floor) 
 kitchen and scullery; servents’ wc 
 

In the larger and large 19th century villas as a rule the rooms were bigger and the following 
rooms or a selection of these were added, depending on the owner’s wishes and social position: 
Ground floor living rooms: 

 an second salon 
 a family dining room 
 a boudoir 
 a gentleman’s room/study 
 billiards room 
 library 
 a smoking room 
 a children’s playing room 

On the floor: 
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 children’s room/playroom/sleeping rooms (young children always slept with several 
more in a room, boys and girls seperately of course); adolescents could have separate 
bedrooms depending on the rooms available 

 breakfast room (unusual) 
 several dressing rooms (kabinet): man’s and lady’s dressing room 
 sitting room(s) in combination with bedroom 
 bathroom, after 1890: sometimes two or three bathrooms, fully equipped (including wc) 
 seperate wc, accessible from corridor  

Ground floor or basement: 
 kitchen and scullery 
 a servants’ sitting/dining room 
 man-servant’s room 
 wine cellar  
 cellar (fuel, food, storage, calorifère/central heating boiler) 

In the attic: 
 several maid-servants’ bedrooms 
 bedrooms 

 
Small villas (after 1900) usually had two or three living rooms at the most. On average they had:  

 a sitting room 
 a dining room 
 a kitchen and scullery; servant’s wc 
 small hall and entrance with wc 
 if possible a third living room (e.g. study)  

On the floor: 
 three bedrooms 
 bathroom 

In the attic: 
 storage 
 bedroom 
 maid servant’s bedroom 

 
The larger villas commonly had a servants’ stairs. If a boudoir was present, it would usually be 
connected either to the salon or to the dining room. Until the end of the 19th century the salon 
was either connected to an extra salon, a living room or a dining room, all en suite. This was not 
the case with large villas and country houses, where the living rooms were connected by a single 
door in the corner and not by sliding doors in the middle of a wall. En suite rooms were used to 
create the possibility of bigger rooms in the case of parties etc. It could also reduce the heating to 
one room if necessary by keeping the sliding doors closed, which saved fuel.  
 
The location of the rooms could vary over time. The salon had to be located on the west side in 
order to catch sunlight during the afternoon when the visitors were received. The dining room 
had to be located on the east or the north in order to avoid the sun at the end of the afternoon, 
which might blind the guests at the dinner table. In the last quarter of the 19th century the sitting 
room and the other living rooms were located at the southern part in order to get as much sun as 
possible, which was considered healthy. Living rooms, including the salon, should have a proper 
view over either garden or countryside. This was a complete change from earlier times where 
living rooms were kept apart from the sunshine. Bedrooms were located south or east with 
plenty of fresh air and quiet. Kitchens on the north end, which was coolest. If there was a 
basement all servant’s rooms, including the kitchen, were located there.  
 
In Het moderne landhuis in Nederland a wide variety of villas was shown. They varied in style as 
well as in set up. Some were huge country houses with lots of rooms and had been very 
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expensive to build; most were of medium size, meaning they had an average of four living rooms. 
Their building costs amounted to a maximum of 25.000/30.000 guilders, starting from 15.000 
guilders. There was also a fair number of smaller and small villas having on average two or three 
living rooms. Their building costs were between 4.000 to 8.000 guilders. As a result of reduction 
of costs these villas had little or no decoration. Decoration mainly consisted of nice brickwork 
and careful detailing. The unpretentious saddle roofs  were tiled or thatched. These relatively 
small and straightforward villas and cottages, derived from Dutch vernacular and brick 
architecture, having two or three living rooms became the standard type  in plan and style of the 
Dutch villa and cottage from the 1920 on. The foundations for these straightforward and 
comfortable villas were laid by the villa and cottage architects from the first decade of the 20th 
century and they again benefitted from their late 19th century forerunners.  
 
Three new types of villa plans came into use after 1900: 

 north corridor plan with the service area and corridor along the long side or along the 
short side of the villa, both forming a barrier towards the street; 

 Butterfly or suntrap plan: a main body having two or four projecting diagonal wings;  
 The open space plan in which ground floor space was no longer divided into seperate 

rooms; there is only one room with various functions like sitting, working and dining, 
placed in various parts of the room.  Ed. Cuypers is one of the first, maybe even the first, 
Dutch architect using this new and revolutionary approach to villa planning in his 
designs for holiday villas at the seaside (1904). 

 
This open space plan, creating space instead of rooms, was the next major innovation of the villa 
plan, after the introduction of the varied plan in the 1860’s with the central vestibule. It proved 
to become highly succesful in all types of ‘modern’ villas in the 1920’s and would be reflected in 
the successful, open plans developed by architects like Rietveld, Le Corbusier and Mies van der 
Rohe.  
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Samenvatting 
Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916 
 
Het object van onderzoek van dit proefschrift wordt gevormd door de plattegronden van villa’s 
en landhuizen uit de periode 1840 – 1916. De centrale vraagstelling daarbij is of en zo ja, welke 
veranderingen plaatsvinden in de plattegronden, hoe deze vorm krijgen en welke 
maatschappelijke trends, inclusief sociaaleconomische  effecten, daarop invloed hebben. 
Tegelijkertijd kan dan de vraag beantwoord worden hoe de villa’s en landhuizen in samenhang 
daarmee veranderen in vorm, grootte en opzet.   
De onderliggende hypothese hierbij is de aanname dat er vanaf het derde kwart van de 
negentiende eeuw in Nederland een fundamentele verandering plaats vindt bij het wonen buiten 
de stad in een villa. Een groeiende groep uit de gegoede middenklasse, geholpen door een sterk 
verbeterde railinfrastructuur, gestimuleerd door een versnelde urbanisatie en verlangen naar 
het leven op het land onder gelijken,  kiest voor permanente bewoning buiten de stad in een 
villa, maar blijft in de stad blijft werken. De  buitenhuizen voor de stedelijke elite, bestemd  voor 
zomerbewoning,  veranderen in de villa’s en later de landhuizen. Deze verandering heeft effect 
op de aard en de opzet van de vrijstaande woningen buiten de stad, waarbij er een trend wordt 
ingezet richting kleinere villa’s op kleinere percelen, resulterend in grotere dichtheden.  
 
Het eerste grote artikel in 1842 in de eerste aflevering van de Bouwkundige Bijdragen was de 
vertaling van een artikel van Karl Etzel, ingenieur en architect, uit de Allgemeine Bauzeitung over 
de toepassing van stijl bij een woning in een landelijke omgeving. En passant gaf Etzel een 
kritisch oordeel over architectenopleidingen waar men niet de idee had ontwikkeld dat de drie 
elementen die bij een gebouw van wezenlijk belang zijn: doelmatigheid/gemak, hechtheid en 
schoonheid, vooral in samenhang met elkaar behandeld moesten worden. Het classicistische 
programma kon niet zonder meer overgenomen worden voor de nieuwe bouwopgaven, als 
stations, markthallen, kantoren. Hier werkten de klassieke maatverhoudingen door de omvang 
van de bouwwerken niet meer. Door vast te blijven houden aan klassieke detaillering als zuilen 
en dergelijke, zonder de geest van de klassieken te herkennen, was schoonheid een 
oppervlakkige zaak geworden van versiering die los was geraakt van doelmatigheid/gemak en 
hechtheid. In zijn voorbeeld van een Landhaus te Vöslau liet Etzel zien hoe een huis in de natuur 
zich kon voegen naar die natuur en bouwkundig goed en vanuit de plaatselijke omstandigheden 
een natuurlijke schoonheid kon krijgen door materiaalgebruik, vormentaal, terwijl de 
plattegrondopzet met vier identieke appartementen per verdieping strikt vastgelegd was. 
Zonder hier een uitgesproken neoclassicistisch schema overheen te leggen.  
 
Stilistisch bleek het neoclassicisme, al dan niet gecombineerd met italianiserende elementen, tot 
ver in de jaren zestig/zeventig van de negentiende eeuw dominant, maar achter dat bestaande 
neoclassicisme, waarin invloeden van Schinkel doorklonken, ging een nieuwe werkelijkheid 
schuil. Was er bij de landelijke woning te Ginneken voor de gemeentesecretaris Oomen en 
Lindenheuvel te Overveen uit 1840 voor David Borski congruentie tussen het uitwendige, de 
symmetrische opbouw van de woning, en het inwendige, de eveneens symmetrisch opgezette 
plattegrond, bij Tétar van Elvens ontwerp voor landhuis Hartenlust uit 1846/47 voor Jan Borski 
was een fundamentele omslag te zien. De neoclassicistische buitenzijde met zijn symmetrische 
opzet was niet langer congruent met de plattegrond. De plattegrond kreeg een eigen dynamiek 
binnen de neoclassicistische huls. De hoofdas liep nog wel van voor naar achteren, maar 
daarnaast werden de vertrekken gevarieerder en werd er een compleet uitgewerkt 
dienstgedeelte in het linkerdeel van de plattegrond uitgewerkt met een eigen plattegrondopzet. 
De plattegrond kwam  daarmee los van een voorspelbare symmetrie.  
 
De voorbeelden van vrijstaande huizen in de drie albums van Leliman hadden gemeen dat ze 
stilistisch neoclassicistisch of neoclassicistisch-italianiserend zijn met Duitse stijlinvloeden. De 
italianiserende villaatjes, hadden geen decoratie anders dan wat in zicht gelaten houtwerk onder 
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de overstek en een waranda. Italianiserende villa’s waren afgeleid van landelijke, Italiaanse 
bouwwerken, die gebouwd waren voor boeren en landarbeiders, en die waren ongedecoreerd. 
Neoclassicistische villa’s stonden in de klassieke villatraditie, werden gebouwd voor de elite. Bij 
Lelimans voorbeelden ging het echter over woningen voor de nieuwe middenklasse: advocaten, 
notarissen. De uitzonderingen in het Album waren Lelimans ontwerp voor de pastorie en in 
mindere mate Imminks villa. Lelimans pastorie was als enige woonhuis een voorbeeld van een 
eclectische stijl zonder een neoclassicistische of italianiserende vormentaal. De hoofdvorm, twee 
bouwblokken loodrecht op elkaar, verwees wel naar de opzet van italianiserende villa’s, maar de 
stijl van de villa zelf was een menging van wat neogotiek, landelijkheid door het sierend 
houtwerk, wat renaissancistische hoekblokken, Engels aandoende erkers en een Hollands 
halsgeveltje. Het geheel is ook niet meer symmetrisch al bevonden zich aan de achterzijde wel 
symmetrische elementen in de twee uitbouwen. Stilistisch was deze pastorie dus verrassend 
eclectisch en daarmee passend in Lelimans opvattingen. Dit gold ook voor de plattegrond. Hier 
was geen symmetrisch geordende plattegrond meer, maar een reeks van vier vertrekken plus 
keuken die gevarieerd rond de centrale vestibule met weggewerkte bordestrap waren 
gegroepeerd. Dit ontwerp was daarmee een vroeg voorbeeld in Nederland van een plattegrond 
die onder invloed van de Engelse neogotische voorbeelden een gevarieerd karakter heeft 
gekregen en daarmee fundamenteel afweek van het nog dominante neoclassicisme. Dit werd 
onderstreept door de toepassing van verschillende venstervormen, onder meer het brede, 
gekoppelde trapvenster aan de achterzijde, het grote venster aan de voorzijde bij de 
catechesatieruimte en glazen pui bij de portiek. Met dit ontwerp konden nieuwe wegen worden 
ingeslagen. Dezelfde vrijheid in de plattegrond was ook terug te vinden in Imminks 
italianiserende villa door de manier waarop de vertrekken als zelfstandige elementen aan de 
centrale vestibule werden gekoppeld. Ook de plattegrond van Eli Sarabers villa Costa op het 
Scheveningse duin bood een vrijere opzet die de symmetrische opzet van de opstand niet volgde. 
Deze villa werd daadwerkelijk gebouwd en daarmee een concreet voorbeeld van de nieuwe 
plattegrondopzet binnen een redelijk conventionele, neoclassicistische opstand. Een 
overgangsproduct naar het lijkt.  Zo waren er twee typen te herkennen: 

 Het type met de conventionele opzet met lange gang waaraan achter elkaar de 

vertrekken; 

 Het type met een nieuwe opzet met vertrekken vrijer gegroepeerd rond een centraal 

gelegen vestibule. 

Het tweede type plattegrond zou in de loop van het vierde kwart van de negentiende eeuw 
uiteindelijk de nieuwe standaard worden voor alle villa’s en landhuizen. 
 
Alle getoonde woningen waren vrijstaande villa’s voor leden uit de gegoede middenklasse, niet 
voor de maatschappelijke elite. Met uitzondering van Van Gendts zomerhuis, zoals duidelijk 
zichtbaar werd door de presentatietekening, waren de gepresenteerde vrijstaande woningen 
bestemd voor betrekkelijk kleine percelen en zeker niet bestemd als een buitenhuis in een park 
van vele hectares. Daarmee verschilden ze fundamenteel van de bestaande buitenhuizen en 
landhuizen in streken als Zuid-Kennemerland, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Er werden in 
het Album twee woningen gepresenteerd die expliciet bestemd waren voor zomerverblijf of 
buitenverblijf en een derde die gepresenteerd werd als buitenverblijf of villa. Deze woningen 
vielen weliswaar binnen de klassieke traditie van het  buiten de stad wonen, maar waren niet 
meer bestemd voor de stedelijke elite zoals de landhuizen voor de Borski’s in Overveen en 
Bloemendaal. Het waren buitenverblijven van een bescheiden omvang met een beperkt aantal 
woon-/ontvangstvertrekken en bestemd voor de gegoede stedelijke middenklasse die hiermee 
de zomerbewoning van de elite navolgde. Dit type kleine buitenverblijf of villa zou wel het model 
worden voor de eerste suburbanisatiegolf na 1870. 
 
In de periode 1874-1892 vinden in Nederland de eerste grote suburbane ontwikkelingen plaats 
in samenhang met de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Er worden op grotere schaal villa’s 
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gebouwd buiten de grote steden. Het Gooi, met Hilversum, Bussum, Baarn, en op kleinere schaal 
Apeldoorn profiteren van de opening van de nieuwe Oosterspoorlijn in 1874. Het Zuid-
Kennemerland met station Overveen volgt na de opening van de lokaalspoorweg Haarlem-
Zandvoort in 1881. Ook de ontwikkeling van het Van Stolkpark tussen Den Haag en 
Scheveningen past in het beeld van de opkomende suburbane ontwikkeling in Nederland. Er 
worden nieuwe villaparken ontwikkeld op oude buitenplaatsen en villa’s gebouwd voor de 
welgestelde middenklasse die op het platteland en in de natuur wil gaan wonen. Deze 
middenklasse had in de regel echter niet meer een stadswoning en een zomerhuis, zoals het 
geval was met de stedelijke elite. Deze stedelijke middenklasse gaat permanent buiten de stad 
wonen en blijft in de stad werken. Dit wordt mogelijk op het moment dat er met stoomtreinen 
betrouwbaar en snel vervoer verzorgd kan worden tussen de plattelandsdorpen met villaparken 
en de steden. De reissnelheid van de trein maakt een grotere reisafstand tot de stad mogelijk 
tegen een acceptabele prijs. De kostbare oplossing van een eigen koets met paarden, toch al niet 
geschikt voor langere afstanden, was nu niet meer nodig voor een verblijf op het land. Er vindt in 
deze periode zo een fundamentele omslag plaats van zomerbewoning naar permanente 
villabewoning, waarmee nu ook in Nederland deze, al eerder bij de Engelse steden aan te wijzen, 
ontwikkeling plaatsvindt.  
 
Een gevarieerde plattegrond met grotere uitbouwen of een vleugel blijkt in Nederland zelden 
voor te komen; er is wel sprake van een grotere variatie in omvang van vertrekken. Een grotere 
vrijheid in de positionering van in- en uitspringende vertrekken ten opzichte van elkaar, rond 
een centraal gelegen vestibule wordt zichtbaar. Dit maakt ook een schilderachtige opzet van de 
opstand mogelijk door de variatie van de verschillende bouwdelen, variatie in hoogte, 
verschillende gevelbehandelingen en de gevarieerde kapvormen en -hoogte. Zo ontstaat er, 
naast de bestaande neoclassicistische/italianiserende en de meer chaletachtige villa’s een 
nieuwe schilderachtige villa voor het landelijk gebied in een neohollandse renaissance, ‘Oud 
Hollandsch’, idioom. Veel van de plattegronden gaan in eerste instantie op hoofdlijnen nog terug 
op het traditionele model van middengang, dus géén vestibule als vertrek,  met aan twee zijden 
woonvertrekken en een souterrain met dienstvertrekken en keuken. Dit kan ook nog steeds een 
afgeleide zijn van de italianiserende plattegrond met twee bouwblokken loodrecht in een T-
vorm op elkaar, ook gescheiden door een gang, zoals de villa Buen Retiro (1875) van Isaac 
Gosschalk voor het villapark De Trompenberg te Hilversum. Maar in de tachtiger jaren wordt dit 
steeds vaker een meer gevarieerde plattegrond, waarin nog wel een centrale as te zien is, maar 
waarbij de vertrekken nu meer gevarieerd rond een centrale vestibule zijn gecomponeerd, zoals 
te zien is bij Gosschalks en Springers ontwerpen voor de villa Vogelenzang voor B.W. Blijdenstijn 
uit 1881. Dat voor dezelfde opdracht ook een compleet andere benadering mogelijk is, blijkt uit 
het ontwerp van A.L. van Gendt die een typisch Beaux Arts-achtig uitwendige koppelt aan een 
strak symmetrische plattegrond.  
 
Villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk is niet alleen stilistisch interessant, maar is ook  
een villa die gebouwd wordt in opdracht van de Exploitatiemaatschappij N.V. Herstellingsoord 
De Trompenberg. Niet in opdracht van een particuliere opdrachtgever, maar voor een 
marktpartij voor de markt voor verhuur of verkoop. De villa moet dus voldoen aan wat verwacht 
wordt van een dergelijke villa, aan de wensen en eisen van een  huurder of koper uit de betere 
middenklasse. Dit maakt het een interessant model, want Buen Retiro wordt daarmee tot de 
gemiddelde villa voor deze doelgroep. Buen Retiro is een fraai vormgegeven, schilderachtig 
opgezette villa in het dan nog ‘moderne’ Oud Hollands, maar wel met het traditionele souterrain 
waarin de dienstvertrekken. Dat schilderachtigheid, gecombineerd met min of meer 
gemaskeerde symmetrie nog steeds een belangrijk ontwerpprincipe blijkt te zijn wordt duidelijk 
uit de ontwerpen van zowel Muysken voor Kasteel Wassenaar (1876-1878), een huis buiten de 
stad in de klassieke traditie van de stedelijke elite voor de schatrijke Van der Oudermeulen en de 
hoofd-directeurswoning bij het Rijksmuseum (1876-1881) van Cuypers, een hoge villa voor een 
lid van de stedelijke middenklasse. Het enorme kasteel Wassenaar, met groot souterrain met 
daarin de dienstvertrekken, heeft een schilderachtig uitwendig door de toepassing van torens, 
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hoge kappen en hoogteverschillen, maar heeft een symmetrisch opgezette plattegrond rond een 
grote vestibule met bovenlicht. Een principe dat in het daaropvolgende komende decennium bij 
de grote villa’s vaker zal worden toegepast. Hoewel het vertrekkenschema voor het kasteel door 
zijn omvang en status van de bewoner natuurlijk uitgebreider is en kan zijn met een bibliotheek, 
een grote zaal en een biljartkamer boven de gebruikelijke salon, eetkamer, boudoir, vestibule en 
herenkamer, zijn het vooral de afmetingen van de vertrekken die de grandeur van het kasteel 
bepalen. De vestibule over de verdieping heen is groot en hoog, zo ook de andere vertrekken op 
de piano nobile. De directeurswoning bezit naast de gebruikelijke vertrekken, eetkamer, salon, 
woonkamer en slaapkamers, ook een bureau (= kantoor) en een kunstzaal. Beide laatste 
vertrekken gekoppeld aan de functie van hoofd-directeur van de rijksmusea. Alle vertrekken zijn 
gesitueerd om de centrale traphal met lichtkoepel.  

 
Vanaf 1870 is er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
hollandse neorenaissancestijl, wordt in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtig, gevarieerd silhouet en dus een schilderachtige opstand, is het doel. Het verschil 
met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kan niet groter zijn. Vaak 
wordt aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. De kamers en 
suite vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst, worden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net als in de stadswoningen. In de grotere villa’s, 
met meer personeel, is een aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte 
dienstingang bij de keuken of de bijkeuken ligt.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, gewoonlijk op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden.  
 
Ondanks veranderingen in stijl vormden de belangrijkste vertrekken van de villa gedurende  de 
negentiende eeuw weinig veranderingen. Er was sprake van een opvallend conservatisme.   
De vertrekken in de gemiddelde villa:  
Op de begane grond, de woon- en ontvangstvertrekken: 

  salon, het formele ontvangstvertrek en altijd aanwezig 
 Een aprte eetkamer, gewoonlijk met een dienstkamer (service) tussen eetkamer en 

keuken 
 Een woonkamer, die in de kleine villa’s gecombineerd kon worden met de eetkamer. 
 Spreekkamer naast de ingang 
 Een portaal 
 Een vestibule en gang  
 Een combinatie garderobe/toiletkamer/wc bij de ingang  

Op de verdieping: 
 Drie of vier slaapkamers van verschillende grootte  
 Kleedkamer(s) 
 Logeerkamer(s) 
 Een kleine badkamer (standaard na 1880) 
 Een aprte wc bereikbaar via de gang 

Op zolder: 
 Opslag/berging 
 Eén of twee dienstbodenkamers 



317 
 

 Slaapkamer(s) 
 Logeerkamer(s) 

Dienstvertrekken (begane grond of souterrain): 
 Kelder (brandstof, provisie, wijn, calorifère/cv boiler) 
 Linenkamer (kan ook op zolder liggen) 
 Keuken en bijkeuken, spoelkeuken, bedienden wc 
 

In de grotere en grote villa’s waren in de regel de vertrekken groter en de volgende vertrekken 
of een selectie ervan konden toegevoegd worden, afhankelijk van de wensen van de eigenaar en 
zijn maatschappelijke positie: 
Op de begane grond: 

 een tweede salon 
 een gezinseetkamer 
 een boudoir 
 een herenkaer of studeerkamer 
 een billiardkamer 
 een bibliotheek 
 een rookkamer 
 een ontbijtkamer 
 een kinderkamer 

 
Op de verdieping: 

 kinderkamer/speelkamer/slaapkamers voor kinderen (jonge kinderen sliepen altijd met 
meerderen op een kamer, jongens en meisjes gescheiden. Adolescenten kunnen een 
eigen kamer hebben, afhankelijk van de ruimte 

 ontbijtkamer (ongebruikelijk) 
 kleedkamer(s) (kabinet): kleedkamer mijnheer en mevrouw 
 zitkamer in combinatie met een slaapkamer 
 badkamer, na 1890 soms twee of drie badkamers in grote villa’s 
 aparte wc op de gang  

Begane grond of souterrain: 
 keuken en bijkeuken, soms een spoelkeuken 
 een zitkamer voor de dienstboden 
 een knechtskamer 
 kelder (brandstof, provisie, wijn, calorifère/cv boiler) 

Op zolder: 
 dienstbodenkamers 
 slaapkamers, logeerkamers 

 
Kleine villa’s (na 1900) hadden gewoonlijk op zijn hoogst twee of drie woonvertrekken. 
Gemiddeld waren dit:  

 een woonkamer 
 een eetkamer 
 een keuken met bijkeuken; dienstboden wc 
 een kleine hal met ingangsportaal en wc 
 een derde vertrek, wanneer aanwezig, kon van alles zijn. Een studeerkamer, een 

herenkamer, studeerkamer, boudoir, bibliotheek, salon   
Op de verdieping: 

 drie slaapkamers 
 een badkamer 
 een wc 

Op zolder: 
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 berging 
 slaapkamer(s) 
 dienstbodenkamer(s) 

 
De grote villa’s hadden meest een diensttrap. Was er een boudoir dan was dit meest verbonden 
met de salon of de eetkamer. Tot het einde van de negentiende eeuw was een salon, als er sprake 
was van een en suite oplossing, verbonden met een tweede salon, een woonkamer of een 
eetkamer. In de zeer grote villa’s waren de vertrekken zelden en suite en waren de vertrekken 
verbonden door middle van een deur in de hoek. En suite vertrekken warden gebruikt om 
grotere ruimtes te kunnen maken in het geval van grotere ontvangsten. Het kon ook het 
verwarmen in de winter beperken tot één kamer. Dit scheelde veel kosten en moeite.  
 
De plaats van de vertrekken binnen de plattegrond varieerde wat. De salon lag gewoonlijk op het 
westen om zo zon te kunnen vangen tijdens de gebruikelijke middagvisites. De eetkamer lag op 
het oosten of het noorden om zonlicht te vermijden dat anders de ogen van de tafelgasten zou 
kunnen verblinden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw lagen de woonkamer en de 
andere woonvertrekken op het zuiden om zoveel mogelijk zon te krijgen. De woonkamers 
moisten rustig liggen en uitzicht hebben op de tuin. Dit was eerder in de negentiende eeuw 
anders. De woonvertrekken moesten toen zo min mogelijk zon krijgen. Slaapkamers lagen op het 
zuiden of het oosten met veel frisse lucht en rust. Keukens lagen bij voorkeur p het noorden, 
daar was het het koudst. Was ere en souterrain, dan lagen daar alle dienstvertrekken en de 
keuken.  
 
In het laatste decennium van de negentiende eeuw vindt een aantal nieuwe ontwikkelingen 
plaats die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van de woning buiten de stad. In de eerste 
plaats neemt de uit Engeland overgekomen hal de plaats van de traditionele vestibule in. 
Idealiter was de Engelse woonhal een apart woonvertrek dat fungeerde als ‘neutraal’ terrein 
binnen de grote landhuizen waar de strakke sociale codes soepeler gehanteerd werden. Dit 
model wordt echter ook toegepast bij de Engelse kleinere landhuizen voor de middenklasse, 
zoals blijkt uit het succesvolle ontwerp van een suburban house door M.H. Baillie Scott. Hier is 
een aparte hall met een music gallery aanwezig en is de circulatie buiten de hall gehouden door 
de trap in een aparte gang te plaatsen. Eenzelfde opzet is terug te vinden bij de prijswinnaar van 
de Ideal Home Exhibition uit 1912. In Nederland, en op de rest van het Continent, wordt het idee 
van een hal wel overgenomen na 1890, maar  blijkt het zelden tot een apart vertrek te leiden. In 
Nederland vindt deze overgang soepel plaats doordat de vestibule al het centrale punt van de 
plattegrond is geworden. De hal in Nederland-  de benaming vestibule verdwijnt tegen het einde 
van de negentiende eeuw -  wordt in het beste geval een hybride hal waarin een woonfunctie, 
haard met zitje, gecombineerd wordt met de circulatiefunctie. Berlage laat in zijn villa voor 
Frederik van Eeden al in 1892 zien hoe een dergelijke hybride functie effectief vormgegeven kan 
worden. Deze verandering binnen de plattegrond vormt een concreet voorbeeld van de directe 
Engelse invloed op de Nederlandse villabouw na 1890, in navolging van de al in de twee 
decennia ervoor toegepaste gevarieerde plattegrond. Tegen het einde van de negentiende eeuw 
is de hybride hal met haard en zitje en trap naar de verdieping een standaardelement geworden 
in de grote en middelgrote villa’s. Kleine villa’s missen die ruimte en hebben weliswaar ook een 
hal, maar dat is niet meer dan een naam.  
 
De tweede nieuwe ontwikkeling is er één van vorm en identiteit,  geïnspireerd door de Engelse 
Arts and Crafts architecten die vanuit de Engelse vernacular traditie zowel de Queen Anne als 
het Old English hebben ontwikkeld. De zoektocht naar een eigen nationale stijl, die de plaats van 
de sleets geworden neohollandse renaissance en schilderachtige chaletachtigen kan innemen, 
leidt met het Engelse voorbeeld als inspiratie tot herwaardering van de eigen Nederlandse 
landelijke bouwkunst. Dit resulteert in een ‘eerlijke’ en herkenbaar nationale stijl op praktische 
plattegronden met een romantisch-landelijk beeld dat aansluit bij de omgeving met een 
laagkomende rieten kap boven een eenvoudig bakstenen bouwblok. Deze villa’s worden vanaf 
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ca. 1900 aangeduid met de benaming landhuis. Het landhuis is dus een op de landelijke 
architectuur teruggaande villa. Het aantal van de vertrekken verschilt niet wezenlijk van die van 
andere kleinere villa’s: drie woonvertrekken, keuken/bijkeuken rond een hal. Op de verdieping  
in de kap meest drie slaapkamers en een kleine badkamer. Deze eerste landhuizen, de eerste alle 
in het Gooi, zijn vooral bestemd voor een groep, vaak socialistische of anarchistische, 
kunstenaars, schrijvers en bohémiens. Denk dan aan Frederik van Eeden, de schilder Zoetelief 
Tromp en R. Roland Holst. Belangrijk voor de ontwikkeling van dit nieuwe type waren Willem 
Bauer en Johan Hanrath met iets later Berlage en Samuel de Clercq en Jan Gratama. Willem 
Bauer ontwikkelde dit nieuwe type bij zijn ontwerpen voor woningen bij Van Eeden 
anarchistische coöperatie Walden in Bussum vanaf 1897. Met het landhuis teruggrijpend op de 
landelijke bouwkunst, al dan niet met een rieten kap, kwam een model beschikbaar dat in zijn 
eerste jaren niet alleen volledig nieuw was, maar ook een radicaal statement ten aanzien van 
maatschappij en architectuur. Modern, wat een paradox lijkt te zijn bij het teruggrijpen op oude 
voorbeelden, eerlijk, praktisch wat plattegrond betreft en romantisch zonder opgelegde 
schilderachtigheid. Kortom, het landhuis bezat alles waar een moderne bewoner van een 
villapark of villa in de natuur naar op zoek was. Dit verklaart ook het fenomenale succes van dit 
model al direct na het ontstaan en dat tot op de dag van vandaag doorgaat.   
 
De salon, het noodzakelijke, representatieve vertrek, verdween langzaam maar zeker uit de 
kleinere villa’s, want het sociale leven van de middenklasse bestond niet uit de gebruikelijke   
formele recepties en ontvangsten. Dat bleef voorbehouden aan de elite, de notabelen; in hun 
geval bleef de salon dus nog tot zeker in de jaren dertig van de twintigste eeuw gehandhaafd, 
want noodzakelijk. Soms was er een typische Engelse woonhal in de vorm van een aparte 
woonkamer terug te vinden in een villa of landhuis, maar in vrijwel alle gevallen was er in 
Nederland sprake van een hybride hal(l), die een woon- en circulatiefunctie combineerde. In de 
grotere villa’s en landhuizen werd dat daadwerkelijk een afgezonderd woongedeelte met open 
haard of kachel gerealiseerd buiten de looplijnen en soms met een inglenook en vaste zitbanken. 
In de kleine villa’s en landhuizen bleef de hal toch weer vooral een gewone circulatieruimte met 
de trap naar kelder en verdieping en een wc. Dit werd het beeld van de nieuwe villa en het 
nieuwe landhuis in de twintigste eeuw en dat kon ook een dubbele villa of een dubbel landhuis 
zijn. Het Prins Hendrikpark in Bussum tegenover het station, dat vanaf 1899 werd ontwikkeld, 
was hiervan een duidelijk voorbeeld: kleine villaatjes en dubbele villaatjes op kleine percelen 
van maximaal 300 tot 500 m2, maar wel op een eigen terrein en onder gelijken.  

 
In de wat grotere  villa’s en landhuizen, in de categorie tussen de fl. 10.000 en fl. 15.000, was 
dezelfde ontwikkeling te zien. De formele vertrekken, in het bijzonder de salon, verdwenen, 
maar de hybride woonhal was in deze villa’s en landhuizen niet meer weg te denken. In de 
plattegronden  nam de woonkamer nu letterlijk de oude plaats van de salon in, wat 
onderstreepte hoe belangrijk de rol van het gezin en het huiselijke leven was geworden. Het was, 
naast de status, natuurlijk ook de wens van de middenklasse villa-eigenaar om zijn gezin een 
mooie en veilige omgeving te bieden. De nieuwe hybride woonhal/circulatieruimte was, met de 
opkomst van de woonkamer en het verdwijnen van de salon,  ook de motor achter de meer 
informele benadering van het wonen, want ook voor deze categorie bewoners waren de formele 
sociale verplichtingen van een andere orde dan die van de elite. Met andere woorden die sociale 
druk tot representatie was veel minder, want voor deze categorie bewoners niet meer nodig op 
de negentiende-eeuwse manier. De sociale representatie en de status werd nu juist gevormd 
door het wonen in een villapark in een villa. Dat schiep vanzelf de vereiste en noodzakelijke 
fysieke en sociale afstand tot de rest van het volk.  
 
De hybride woonhal fungeerde door zijn opzet ook als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke 
benadering van de plattegrond. Hier moesten immers verschillende functies als wonen en 
circulatie met elkaar verzoend worden. Dit vereiste een andere ruimtelijke benadering. In plaats 
van een verdeling van de plattegrond in reeksen van vertrekken, wat in de zeer grote villa’s en 
landhuizen geen probleem was en ook niet werd, werden er nu opties ontwikkeld om 
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verschillende functies aan één vertrek te koppelen. Nu was het al langer bij de kleine villa’s en 
landhuizen zo dat de functies wonen en eten gekoppeld konden worden in de woonkamer- 
eetkamer, maar nu werd dit ook ruimtelijk aangegeven, zoals in Berlages eigen woning te Den 
Haag en vooral in de vakantievilla’s, voor fl. 4000 ontworpen en gebouwd, van Ed. Cuypers in 
Noordwijk aan Zee. Hij schiep daar één ruimte met meerdere functies. Dit was een fundamentele 
verandering, die vooruit wees naar de moderne landhuizen en villa’s van de jaren twintig en 
dertig.  
 
De echte vernieuwing in stijl en plattegrond van het moderne landhuis vond dus plaats in de 
kleinere villa’s en landhuizen. Voor de grote en zeer grote landhuizen en villa’s speelde dit 
nauwelijks. Zij vormden nog steeds het terrein van de stedelijke en provinciale financiële en 
maatschappelijke elite. Hier was het nog mogelijk om tot in de twintigste eeuw het oude 
negentiende-eeuwse model te handhaven met reeksen van vertrekken. Dit was een model dat 
als randverschijnsel bleef bestaan in een land dat verder vooral gedomineerd zou worden door 
het moderne Nederlandse landhuis voor de Nederlandse middenklasse die daarin én in het 
bijzondere woonmilieu van het villapark, als sociaal-maatschappelijke groep herkenbaar was. 
 
Drie nieuwe plattegrondtypen kwamen in gebruik na 1900: 

 north corridor plan met het dienstgedeelte en gang aan de korte of aan de lange zijde van 
de villa, in beide gevallen een barrière vormend naar de straat; 

 Butterfly/suntrapof vlinderplattegrond: een hoofdblok met twee of vier diagonal 
vleugels;  

 De open plattegrond waarin de plattegrond niet langer was verdeeld in verschillende 
vertrekken met verschillende functies. Er is één ruimte, waarin verschillende functie een 
plaats hebben en in elkaar overlopen. Ed. Cuypers is één van de eerste of zelfs de eerste 
Nederlandse architect die dit principe in 1904 toepast bij de vakantievilla’s te Noordwijk 
aan Zee.  

 
Deze ruimtelijke oplossing voor de plattegrond, waarin ruimte in plaats van vertrekken werd 
gecrëeerd, was na de introductie van de gevarieerde plattegrond met de vestibule in het midden 
in de jaren 1860, de introductie van de hybride hal/hall, de derde vernieuwing binnen de 
villaplattegrond. Deze ruimtelijke opzet werd zeer succesvol voor alle soorten van ‘moderne’ 
villa’s, zoals die van Le Corbusier, Rietveld en Mies van der Rohe in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw, net als in de villa’s van architecten als Eschauzier, Friedhoff en Vegter.  
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Bijlage 1: De architecten met werk in Het moderne landhuis in Nederland in de 
uitgaven van 1916, 1917 en 1922 
 

 
Architect 1916 1917 1922  
J.H.W. Leliman 4 8 6 2 nieuw in 1922; 2 verdwenen 
J. Limburg 3 3 3  
S.F. Loeb 1 1 1  
J.B. van Loghem 3 3 3  
J. London 3 3 3  
H. van der Kloot Meijburg 2 2 2 1 nieuw in 1922 
Jan de Meier 2 2 2 1 nieuw in 1922 
C.B. Postumus Meyjes 3 2 2 Alle 2 nieuw in 1922, waarvan 1 met zoon 
Adr. Moen 1 1 1  
Karel Muller 6 6 4 1 nieuw in 1922; 2 verdwenen 
Johs. Mutters jr. 3 4 5 1 nieuw in 1917; opnieuw 1 nieuw in 1922 
J.J.M.A. van Nieukerken 4 4 4 1 nieuw in 1922 
T. Nieuwenhuis 1 1 1  
Jhr. A.H. op ten Noort 1 1 1  
J.J. van Noppen 1 x x Verdwenen in 1917/1922 

B.J. Oüendag 2 3 2 1 nieuw in 1917; 1 nieuw in 1922 

J.E. van der Pek 1 1 x Verdwenen in 1922 
H.A. Pothoven 1 3 3  
H.A. Reus 3 3 2 1922: + nieuw landhuis met B. van Bilderbeek 
Joh. G. Robbers 1 1 1  
A. Salm G.Bzn. 2 2 1  
Th. Sanders 1 1 1  
Schill en Haverkamp 2 2 x Verdwenen in 1922 
D.F. Slothouwer 1 1 2 1 nieuw in 1922 
Smits en Fels 5 5 4  
B.C. van den Steenhoven 1 x x Verdwenen in 1917/1922 
Prof. J.A.G. van der Steur 3 3 3  
J.A. van Straaten 2 2 2  
J. Stuivinga 3 3 3 1 nieuw in 1922 met zoon Theo S. 
Jan Stuyt 2 2 2  
D.F. Tersteeg (tuinarchitect) 1 x x Tuin verdwenen in 1917/1922 
J. Verheul Dz. 1 1 1  
E. Verschuyl 1 3 3 2 nieuw in 1917 
M.E. van de Wal 1 3 3 2 nieuw in 1917; 1 nieuw in 1922 
F.A. Warners 2 2 3 1 nieuw erbij in 1922 
A.H. Wegerif Gzn. 3 3 3 1 ervan in 1922 
E.G. Wentink 2 2 1  
     
Nieuw  in 1917     
J. de Bie Leuvelink Tjeenk x 1 2 In 1917 landhuis te Hilversum met K. Bakker; 

in 1922 zelfde landhuis zonder Bakker; in 
1922 nieuw landhuis Pasadena te Zeist 

J. Gratama x 1 1  
C. Groot x 2 2  
M.J. Kleinstra x 2 1  
W.C. Petri x 1 1  
M. Plate x 2 1  
J. Wolbers x 1 1  
     
Nieuw in 1922     
C. Brandes x x 5  
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Jan. W.E. Buijs x x 2  

Jan Buijs en Joan B. Lürsen x x 1  

Bijvoet en Duiker x x 1  
G. Friedhoff x x 1  
J. Gratama en G. Versteeg x x 1  
De Groot & Van Laren x x 3  
A.A. Kok x x 1  
H.J. Kolk x x 1  
P. Kramer  x x 1 2 van 3 geschakelde landhuisjes in Bergen  
W. Lensveld x x 1  
M.C.A. Meischke & Van Dort x x 1  
J.C. Meischke & Schmidt x x 1  
Jhr. Op ten Noort & Scheffer x x 1  
J.J.P. Oud/M. Kamerlingh 
Onnes 

x x 1  

Pauw en Van Hardeveld x x 2  
Rosse, Op ten Noort, Scheffer x x 1  
H. Thunissen x x 1  
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Bijlage 2: De stichtingskosten van een villapark, voorbeeld Duin en Daal te 
Bloemendaal 
 
Om een idee te krijgen van de investeringen die een exploitatiemaatschappij moest doen om een 
villapark te kunnen ontwikkelen, is de exploitatie door  de Binnenlandsche Maatschappij van de 
buitenplaats Duin en Daal een illustratief voorbeeld. In de eerste plaats koos een 
exploitatiemaatschappij voor de aanleg van een villapark natuurlijk in ieder geval een terrein in 
een natuurrijke omgeving, bij voorkeur op een plaats waar al langer het buiten wonen 
gebruikelijk was. In dit geval het Zuid-Kennemerland. Het lag ook voor de hand om uit te gaan 
van een bestaande buitenplaats, omdat die niet alleen per definitie al op de goede plek lag, maar 
ook al landschappelijk was aangelegd, dus volgroeide bomen had. Een buitenplaats had meestal 
voldoende omvang om daadwerkelijk via herverkaveling een aantal villaterreinen op aan te 
leggen. Het bestaande buitenhuis kon gesloopt worden of kreeg een nieuwe functie, vaak  dat 
van hotel. Bereikbaarheid was essentieel; dus een treinstation in de buurt was een conditio sine 
qua non. In het geval van urbane villaparken als het Van Stolkpark te Den Haag, kon een 
paardentram en later een elektrische tram, in de bereikbaarheid voorzien. In een geval van de 
villaparkjes bij de Haarlemmerhout in Haarlem, zoals het Florapark of Kenaupark, was het 
eenvoudig om de afstanden lopende af te leggen.  
 
De oude buitenplaats was in handen van twee eigenaren en dus gesplitst eigendom. Beide delen 
van de oude buitenplaats wilde de exploitatiemaatschappij kopen om de landschappelijke 
eenheid te behouden en de exploitatie van hun villapark te optimaliseren. De eerste 
grondaankoop van 22 hectare voor het villapark Duin en Daal te Bloemendaal, het zuidelijk deel 
van het oude landgoed Duin en Daal, kostte de Binnenlandsche 60.000 gulden. Dit was 
weliswaar veel geld, maar uiteindelijk niet meer dan ruim 27 cent per m2. De volgende aankoop, 
die van het noordelijke deel van de oude buitenplaats groot 23 hectare kostte 100.000 gulden. 
Onderdeel van deze aankoop waren het buitenhuis en het koetshuis, later Hotel Duin en Daal. De 
prijs voor dit deel was ruim 43 cent per m2, dit was weliswaar inclusief het onroerende goed dat 
eventueel direct weer verkocht kon worden, maar reflecteerde ook al de waardestijging van de 
grond. Alleen al de plannen van de maatschappij creëerden een nieuwe grondwaarde. De 
aanschaf van de buitenplaats van 45 hectares kostte dus 160.000 gulden in totaal. De bedragen 
noodzakelijk voor een dergelijke aankoop waren dus substantieel. De bijkomende kosten voor 
wegenaanleg door de duinen van Duin en Daal, inrichting en het renteverlies kwamen daar nog 
bij. Ook hier ging het om vele duizenden guldens. De afkoop van het wegenonderhoud bij de 
overdracht van de privaat aangelegde wegen aan de gemeente kwam daar nog bij. Alles bij 
elkaar ging het hier een initiële investering van circa 200.000 gulden. Het was dan ook 
begrijpelijk dat de meeste exploitatiemaatschappijen in de vorm van een naamloze 
vennootschap werden opgezet om zo voldoende kapitaal binnen te kunnen halen via een 
aandelenuitgifte. Een substantieel onderdeel van het vermogen van een exploitatiemaatschappij, 
en de belangrijkste reden om er in te investeren, werd vervolgens gevormd door de nog niet 
uitgegeven gronden in het bezit van de maatschappij. Opzet was om op basis van een snelle en 
bijna voorspelbare stijging van de grondprijs in een succesvolle villaparkontwikkeling, binnen 
een periode van vijf tot tien jaar een mooi rendement te maken. Een concreet voorbeeld was de 
gelijktijdig met Duin en Daal startende ontwikkeling van de duin- en zandgronden van 
Aerdenhout ten behoeve van villabouw. De grondprijzen in Klein-Bentveld stegen binnen vijftien 
jaar van 25 cent per m2 in 1897 tot 3 guldens per m2 in 1911! (De Haan 1986, p. 60)    
 
De perceelgrootte in het villapark Duin en Daal varieerde van 1025 m2 voor een perceel aan de 
Zomerzorglaan aan de rand van het villapark tot 16.000 m2 voor het grootste perceel dat aan de 
Midden Duin en Daalseweg was gelegen en deels uit duinhelling bestond. Om een beeld te 
krijgen van het totaal aan omvang van de percelen (alle uit de periode 1897 – 1916): 
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Omvang perceel in m2   Aantal percelen  
10.000 – 16.000         7 
    5.000 - 10.000         8 
    1.000  -  5.000       12 

Tabel met omvang en aantal van de uitgegeven percelen in het villapark Duin en Daal in de periode 1897-
1916 (perceel dubbele villa gerekend als één perceel, want in één keer bebouwd) 

Op al deze percelen werd een villa gebouwd met in een aantal gevallen een koetshuis of, na 
1900, een garage. Voor een belangrijk deel waren dit grote villa's met een plattegrond 
gecomponeerd rond een zeer ruime hal met trap. Aan de randen van het villapark bevonden zich 
de kleinere en de dubbele villa's op kleine percelen. De drie dubbele villa’s, alle in de duinvallei, 
lagen op percelen van 1100 m2 respectievelijk 1400 m2 totaal. Per villa was dit dan 550 tot 700 
m2. 
 
Er waren 9 koetshuizen met stal al dan niet gecombineerd met koetsierswoning, waarvan 5 op 
een eigen, apart gelegen perceel. De koetshuizen lagen zo ver mogelijk van de woning in verband 
met geluid, stank, maar niet minder vanwege de scheiding tussen dienstwoningen en de eigen 
villa. Er werden 2 aparte garages gebouwd; in 1909 direct bij bouw van de villa en één in 1914; 
14 jaar na de bouw van de villa.  
 
De komst van nieuwe bewoners betekende ook de start van nieuwe ontwikkelingen. Het oude 
buitenhuis Duin en Daal werd al in 1898 verkocht aan de hotelmaatschappij l’ Union die er een 
luxe hotel van maakte en in 1902 werd de school voor de Bloemendaalsche Schoolvereeniging, 
ontworpen door J. Ingenohl, opgeleverd aan de rand van het park. (De Haan (1986), pp. 49/ 50) 

 

 
Buitenplaats Duin en Daal rond 1840, vanaf het hoge duin met in de duinvallei het buitenhuis. Uit: De Haan 
(1986) 
 
 

 
L. Springer, Eerste schetsplan voor villapark Duin en Daal (1898). Uit: De Haan (1986)   
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Bijlage 3: De prijs van een villa 1870 - 1917 
 
Wat een villa kost is lastig aan te geven. Dé villa bestaat immers niet, aangezien de individuele 
variatie groot is. De doelgroep verandert in de loop der jaren waardoor een villa uit 1870/1880 
voor een andere doelgroep gebouwd wordt dan de villa in 1900 of 1917.  Daarbij komen de 
regionale verschillen. Een villa in de stad is alleen al vanwege de grondkosten duurder dan die 
op het platteland. En de villa op het platteland van Gelderland of Friesland is weer goedkoper 
dan die in het Gooi. Grondprijzen, maar ook de bouwkosten variëren regionaal. Dit geldt ook 
voor de kosten van levensonderhoud, een niet te veronachtzamen deel van de totale 
kostenstructuur. Daarbij is er het economische automatisme van grondprijsstijgingen in die 
gebieden die populair worden. Concreet: een villaperceel van een hectare (10.000 m2) in 
Aerdenhout kost bij de stichting van het villapark in 1897 fl. 2.500. Dit is 25 cent per m2. 
Dezelfde hectare kost in 1911 fl. 30.000!883 Deze forse stijging, in de succesvolle villagebieden 
niet erg bijzonder, maakt duidelijk dat de trend naar kleinere percelen, behalve voor de zeer 
welgestelde elite, simpelweg een noodzaak is. Uit de reeks van verzamelde bouwkosten blijkt 
dat de bouwkosten/ verkoopprijzen voor de grote villa’s buiten West–Nederland tussen 1870-
1880 lager zijn, zeker aan het begin van de reeks, maar ook dat de bouwkosten voor de grote 
stadsvilla’s aanzienlijk zijn. Zo kost de grote neoclassicistische villa Maaslust te Rotterdam, op de 
fundamenten van het gesloopte buiten van dezelfde naam, voor de bankier Rudolf Mees in 1874-
76 ruim fl. 107.000; de grote vrijstaande villa met koetshuis uit 1883 voor burgemeester Patijn 
aan het nieuwe Bankaplein in Den Haag fl. 48.000; de grote stadsvilla in Amsterdam voor de 
brouwer Gerard Heineken door A.L. van Gendt uit 1890 ruim fl. 70.000 en de grote villa op het 
Museumplein te Amsterdam door Ed. Cuypers uit 1904 voor de bankier Siegmund Alsberg ruim 
fl. 74.000. De halve villa door J. Verheul Dz. te Scheveningen uit 1905 met koetshuis en 
koetsierswoning kost fl. 58.000 om te bouwen en het zeer grote landhuis van J.W. Hanrath voor 
W.W. Hooreman te Heerlen bijna fl. 50.000.884  Dit zijn alleen de bouwkosten; de grondkosten en 
de inrichtingskosten vallen daarbuiten. Dit is zo ongeveer de top van de prijspiramide, alleen 
nog overtroffen door exceptionele landhuizen als Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord en 
Hydepark te Doorn.   
 
Om een beeld te krijgen van de koopkracht van de negentiende en vroeg-twintigste eeuwse  
gulden kan gebruik worden gemaakt van de voor het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis te Amsterdam ontwikkelde calculator, http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php,  
waarmee een vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met elk ander 
jaar kan worden gemaakt. Hoewel dit een indicatie van de waarde geeft, geeft dit niet de 
werkelijke waarde van een pand weer, gezien de fluctuaties in onroerend goed na 1920 en 
daarna na de tweede wereldoorlog.  Zo leveren de omgerekende oorspronkelijke bouwkosten 
(1904) van fl. 74.000 voor de villa Alsberg op het Museumplein/Honthorststraat een 
koopkrachtwaarde op van fl. 1.986.046,36 (= € 901.228,55) op in 2013. Alleen de bouwkosten 
van deze stadsvilla bedragen dan al 25 keer het jaarsalaris (ca. fl. 3000) van de rector van een 
gymnasium rond 1913.  
 
Bij kleinere landhuizen zoals die van J.H.W. Leliman komt de koopkrachtwaarde uit op: 

 Villa Boschhoeve (1905) , bouwkosten fl. 4.928; koopkrachtwaarde 2013: fl. 131.025,61  
 (€ 59.456,83) 

 Villa Bergerac (1910), bouwkosten fl. 11.974 ; koopkrachtwaarde 2013: fl. 286.905,56  
 (€ 130.192.07). 
 
Een betere manier om de huidige waarde van een villa of landhuis te benaderen is de 
gemiddelde WOZ waarde (basisjaar 2014, www.Funda.nl) van de woningen in een villapark, of 
deel ervan, te nemen. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat hier het hier gaat 
om de combinatie gebouw en grond, maar de verkoopprijzen en de gemiddelde WOZ-waarde 
geven in ieder geval een betrouwbare, want marktconforme, indicatie.  
 

http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
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Zo is de gemiddelde WOZ-waarde in Het Spiegel rond de H.J. Schimmellaan € 518.000. Dit lijkt 
betrekkelijk laag, maar er staan wel een aantal landhuizen en villa’s te koop voor meer dan  
€ 1.000.000, waaronder een voormalig koetshuis met 1700 m2 grond. De gemiddelde WOZ-
waarde van de landhuizen en villa’s rond de Boslaan in Het Spiegel is € 816.000.885 In het 
Nimrodpark te Hilversum € 882.000 met een reeks van landhuizen en villa’s van ruim boven de 
€ 1.200.000. De villa van J. van der Ban (afb. 227, 228) uit 1910/11 op 4750 m2 grond aan de 
Midden Duin en Daalseweg in het villapark Duin en Daal te Bloemendaal staat in 2015 te koop 
voor meer dan € 3.000.000 op www.Funda.nl. Deze villa komt ook voor in Leliman en 
Sluytermans Het moderne landhuis in Nederland.  
 

 Voorbeelden van de bouwkosten van enkele middelgrote en grote villa’s door 
architectenbureau Van Gendt en enkele middelgrote en kleinere villa’s en 
landhuizen door  J.H.W. Leliman 

 
De bouwkosten voor kleinere en middelgrote landhuizen en villa’s buiten de steden variëren 
tussen de fl. 8.000 en de fl. 30.000 gulden met een grote categorie landhuizen en villa’s in het 
eerste decennium van de twintigste eeuw met bouwkosten tussen de fl. 8.000 en de fl. 15.000 
gulden. De reeks kleinere en middelgrote landhuizen en villa’s van J.H.W. Leliman tussen 1904 
en 1914, waarvan de aanneemprijs achter op de bouwtekeningen is aangegeven, biedt een 
interessant overzicht van de aanneemsommen/bouwsommen voor deze categorie 
bouwwerken.886 Het verschil in aanneemsom en eindresultaat blijkt uit de vergelijking van de 
kleine villa Van Loenen Martinet (afb. 257) van fl. 7.745 met de fl. 3.000 duurdere villa 
Dennenhoeve (afb. 259) en het fl. 4.000 duurdere landhuis Bergerac (afb. 181a, b). Bergerac is 
wat omvang betreft een stuk groter en heeft meer en ruimer opgezette woonvertrekken.  
 
Bouwkosten van enkele villa’s van architectenbureau Van Gendt:887  
1875:  
Dubbele villa Dennenhorst met koetshuis   fl. 16.666 
Nu: Evergreen (Baarn)    
1881:  
Villa aan zee (Zandvoort ?)           fl. 15.553 
1883: 
Villa Mariaheuvel te Baarn           fl. 26.680 
(zeer grote villa)  
1888:  
Villa Het Spieghel (Bussum)   fl. 12.600 
1890:  
Villa Heineken (zeer grote stadsvilla te  fl. 70.956 (afb. 7) 
Amsterdam)      
1898-1899:  
Villa Rams Woerthe (zeer grote villa te  fl. 75.582 
Steenwijk) 
1911-1912:  
Villa IJsselstein (Hattem)   fl. 16.278 (afb. 215, 216) 
 
Bouwkosten van enkele villa’s en landhuizen van J.H.W. Leliman:888  
1904:  
Landhuis Erdölak (Aerdenhout) 
voor schilder Oskar Mendelik; twee ateliers  fl. 20.834  
1905:  
Villa Boschhoeve     fl.   4.928   
Villa Duynwijck     fl. 10.712 
(beide in opdracht van de Exploitatie- 
maatschappij Duinlust te Bloemendaal) 
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1906 :  
Dubbel woonhuis     fl. 12.260 
Villa Hoogduin     fl. 10.945 
(beide in opdracht van de Maatschappij  
Villabouw Zandvoort) 

1907:  
Villa De Dennen (Zandvoort)   fl. 12.000 
Villa Sandhoef (Zeist)    fl. 14.192 
Dubbele villa      fl. 12.700 
Dubbele villa     fl. 10.000  
1908: 
Villa De Breay (Laren)    fl. 14.831 
Villa Eureka (Baarn)    fl.    8.400 
1909: 
Villa De Duinhut (Zandvoort)   fl.  5.000 
Landhuis Dennenhoeve (Bussum)  fl. 10.249 (afb. 259) 
Villa Oost-Duyne (Zandvoort)   fl.  8.650 
1910: 
Villa De Bordes (Aerdenhout)   fl. 13.250 
Villa Bergerac (Valkeveen)   fl. 11.974 (afb. 181a, b) 
Villa Conifera (Bosch en Duin)   fl. 10.400 
Villa Dennenrode (Hilversum)  fl.   9.360   
Kleine villa Diepenbrock (Laren)  fl.   4.400 
Zomerhuis (Putten)    fl.   4.075 
1911: 
Dubbele villa (Zandvoort)   fl.   8.570 
Villa Jacobson (Zandvoort)   fl.   9.685 
Villa Kaiser (Huis ter Heide)   fl. 20.950 
Villa Kircher (Bussum)   fl. 12.370 
Villa In de Knollentuin (Bosch en Duin) fl. 12.450 
1912/13: 
Villa Van Loenen Martinet (Huizen)  fl.   7.745 (afb. 257) 
Villa van Es (Zandvoort)   fl. 21.105 
Villa ’t Zuidereind (Hilversum)  fl. 16.798 
Villa van Holk-Fortanier (Baarn)  fl. 12.360 
1914: 
Villa Klein Elswoud (Huizen)   fl.    8.950 (afb. 258) 
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Afb. 257: J.H.W. Leliman, ontwerptekening villa/landhuis Van Loenen Martinet te Huizen, aanneemsom            
fl. 7.745 (1912) 

          

Afb. 258: J.H.W. Leliman, Landhuis/villa  Klein Elswoud te Huizen, plattegronden en tuinzijde (1914), 
aanneemsom fl. 8.950 

 

 
 

 

Afb. 259: Landhuis Dennenhoeve te Bussum (1909), houten villa/landhuis; aanneemsom  fl. 10.249 

 Meer voorbeelden van bouwkosten vanaf 1885 
 

 
Afb. 260a: Henri Evers, Plattegrond middelgrote villa in het Oranjepark te Apeldoorn op een smal terrein van 
twintig meter breed (1885); bouwkosten fl. 15.000. Drie woonkamers: salon met erker aan voorzijde en 
huiskamer-eetkamer en suite. Het kantoor naast de ingang heeft ook een eigen apart gelegen ingang. Op de 
verdieping ligt een tweede salon aan de voorzijde met balkon.  
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Afb. 260b: Henri Evers, Middelgrote villa in het Oranjepark te Apeldoorn (1885) 

  
Voor de kleine landhuizen en villa’s ontstaat na 1900 een steeds grotere markt. Een goed 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de villaparken in De Bilt bij de halte aan het spoor 
Utrecht - Amersfoort na 1900. Hoewel er al een halte is, vindt de villaparkontwikkeling pas 
plaats na 1900. Het villapark Vogelzang  wordt daar als eerste ontwikkeld met in 1900/1901 
twaalf bouwaanvragen voor grote villa’s,889  maar in 1909 verschijnen er al advertenties voor de 
koop van kleine villa’s voor fl. 4.000. Die waarschijnlijk in prijs zullen stijgen. 
 

                        
 
Afb. 261: Utrechts Nieuwsblad 28 augustus 1909 (links) en 14 juli 1911 (rechts)890 

 
Ook voor dubbele villa’s en landhuizen is vanaf 1850 altijd een markt geweest, zij het lang 
beperkter dan die voor enkele villa’s en landhuizen. Ook hier zijn de ontwikkelingen in Bussum 
illustratief. Van een exclusief reservaat voor welgestelden ontstaat er in Bussum rond 1900 een 
nieuwe suburbanisatiefase met de ontwikkeling van het Prins Hendrikpark tegenover het 
station en de herontwikkeling van de noordelijke rand van het Spiegel. Daar domineren de 
kleine vrijstaande villa’s en landhuizen op kleine percelen en de dubbele villa’s en landhuizen. 
Hier wordt dus de doelgroep voor het wonen buiten de stad aanzienlijk mee vergroot. En juist de 
dubbele villa maakt die verbreding financieel gemakkelijker mogelijk. De bouwkosten per 
dubbele villa zijn ongeveer 60% van de kosten voor een enkele villa. De grondkosten zijn de 
helft. Dit scheelt op het totaal natuurlijk aanzienlijk. Dubbele villa’s zijn daarmee altijd een 
compromis tussen kosten en mogelijkheden voor een lid van de aspiring middle class wanneer 
de kosten voor vrijstaande villa te hoog zijn.891 
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Afb.263:  Jan Stuyt, woonhuis te Groenlo (1901), een middelgrote villa met hall (1), zaal (2), woonkamer met 
serre (3/4), kinderkamer (5), keuken/bijkeuken (6/7) aan voorzijde. Bouwkosten ca fl. 8.000.  

 

                
Afb. 264:  A.H. Wegerif, Landhuisje  te Beekbergen (1911). Landhuisje voor alleenwonende dame, vandaar de 
slaapkamer op de begane grond, en bestemd voor permanente bewoning. Het dak is van brandvrij riet om zo 
goed mogelijk bij de omgeving aan te sluit en. Bouwkosten: fl. 15.000 inclusief centrale verwarming. 
 

 
Afb. 265:  J.W. Hanrath, Monumentaal landhuis Zomerweelde te Heerlen voor W.W. Hooreman, commercieel 
hoofddirecteur Oranje Nassaumijnen (1913-1914). Bouwkosten: fl. 48.750 

 
Het monumentale, symmetrisch opgezette landhuis Zomerweelde te Heerlen heeft  fl. 48.750 
gekost om te bouwen (afb. 265). Dit is exclusief de warmwatervoorziening en boiler voor fl. 
2.698 die Wed. J.T. Hunck & Zn uit Amsterdam heeft geleverd. In het midden van de plattegrond 
ligt een grote woonhal naar Engelse model. De trap ligt in een aparte traphal. Op de verdieping 
de slaapkamers en maar één, opvallend kleine, badkamer voor een dergelijk groot landhuis. Op 
zolder zijn twee dienstbodekamers geplaatst met een eigen wc.892 
 
 
 
 
 
 



331 
 

 Gepubliceerde bouwkosten/aanneemkosten van villa’s en landhuizen gedurende 
de periode 1872-1917  

 
villa/landhuis/ 
architect plaats bouwjaar 

Bouwkosten/ 
guldens  bijzonderheden 

 
Publicatie in 
BW = Bouwkundig Weekblad 
BB = Bouwkundige Bijdragen 

 
Villa Ebbenerve 
 
Onbekend 
 
 
 
 
 
 
 

Assen 
 
 
 
 
 
 
 

1872/73 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
verkoopprijs voor huis 
en tuin (0,5 ha) in 1895; 
villa gebouwd voor G.F. 
Servatius in 1872/73 als 
'woonhuis' aan de 
Stationsstr. koper jhr. 
H.G. van Holthe tot 
Echten, advocaat en 
procureur. 
 
 

Villa Ebbenerve, de geschiedenis van  
Stationsstraat 11 Assen en zijn bewoners,  
Drents Plateau (2004) 
 
 
 
 
 

Villa 
 
A.L. van Gendt 
 
 
 

Baarn 
 
 
 
 

1875 
 
 
 
 

23.320 
 
 
 
 

 
 
opdr. S.H. Eerdmans 
 
 
 
 

 
 
David Keuning/Lydia Lansink, 
p. 62, NAI/GEND 201 
 
 
 
 
 

Villa 
 
J.M. van 
Binsbergen/ 
J.C. Bellingwout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1874-1876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107.828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
villa voor Rudolf  Mees, 
bankier, op oude 
buitenplaats Maaslust; 
klassieke villa met drie 
traveeën; villa heeft 
spouwmuren; stenen 
vloer van trogwulfjes op 
ijzeren liggers en 
gasverlichting (buizen in 
huis); gang door huis en 
aan voorzijde dubbele 
salon en suite met 
bordes voor uitzicht op 
Westerhaven; grote 
eetzaal met dienkamer 
daarnaast rookkamer of 
boudoir 
 
 

Prak, p. 114/115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Petersburg 
 
Onbekend 
 
 
 
 

Bussum 
 
 
 
 
 
 

 
1876 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11.465 
 
 
 
 
 
 

villa van P.J. Loman, 
mede-eigenaar van de 
Bouwmaatschappij 
Nieuw-Bussum; op groot 
perceel van zeker 2 ha 
 
 
 

www.beeldvanbussum.nl/ 
historische_collectie&4599 
collectie Heyne 
 
 

 
 

Stadsvilla 
 
H. Wesstra jr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1883 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grote stadsvilla aan het 
nieuwe Bankaplein voor 
burgemeester J.G. Patijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Opmerker, 7/3/1896, p.77 
 
 

http://www.beeldvanbussum.nl/
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van Den Haag; opvallend 
dat een villa uit 1883 
nog in 1896 relevant 
lijkt te zijn. 
 
 

 
 
 
 
 

dubbele stadsvilla 
 
onbekend 
 
bouwer en 
opdracht- gever: K. 
Ketelaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leeuwarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
19.300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
prijs voor grond : 1/2 
van 731 m2 (f. 7,31 per 
m2 =  
f. 2.674,50)  De zeer 
grote villa, (nr 1a) had 
een kamer-en suite met 
erker aan de voorzijde; 
een 'woonkamer' die 
fungeerde als eetkamer 
zoals te zien is aan de 
relatie keuken-kamer. 
De vestibule gaf toegang 
tot een traphal met 
bordestrap. Villa werd in 
1910 een hotel, hotel de 
Kroon. De villa ernaast, 
nr. 3, had dezelfde reeks 
van vertrekken op een 
iets gedraaide 
plattegrond. Aan de 
woonkamer een 
veranda. Op de verd. Een 
badk, 2 slaapk, logeerk, 
billiardkamer 
Prijsontwikkeling: 1894: 
 f. 15.000; 1903: f. 
20.000; 1910: f. 15.786 
(alles incl. grond)  
 

 
 
 
uit: de Kroon en  
andere villa's aan de Sophialaan  
te Leeuwarden, p. 14/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

villa (3x) 
 
G. Schill/D.H. 
Haverkamp 
 

 
Baarn 
 
 
 
 
 

1883 
 
 
 
 
 

58.000 
 
 
 
 
 

3 villa's; gemiddelde 
prijs per villa 19.000 
gulden  
villa met toren, kamer en 
suite, boven 2 
slaapkamers, 1 
log.kamer en badkamer, 
los privaat 

BW, 1883, p. 110/111 
 
 
 
 
 

 
Villa het Spieghel 
 
A.L. van Gendt 
 
 

 
Bussum 
 
 
 

 
1888 
 
 
 

 
12.600 
 
 
  

 
David Keuning/Lydia Lansink, 
p. 126 
 
 

Villa  Dennenkamp 
 
H.P. Berlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bussum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca. 10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
villa voor Frederik van 
Eeden met hall. 
Bouwkosten afkomstig 
uit Kunstlicht; lijken te 
hoog; ligt eerder rond 
8000/9000 gulden 
gezien omvang en 
detaillering.  zie ook 
Manfred Bock Anfänge 
in 5 maanden gebouwd 
eerste villa met woonhal 
 
 
 

Kunstlicht (1996), jrg. 17, 
 nr. 3/4, p. 21 e.v 
Bock, Anfänge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woonhuis 
 
C.N. van Goor 
 
 

Rotterdam 
 
 
 
 

1894 
 
 
 
 

14.000 
 
 
 
 

 
vrijstaand woonhuis 
voor A. de Vries, inkoper 
van darmen, aan 
Boezemstraat 

BW 1895, p. 270 
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bij slachthuis. Kamers en 
suite 
 
 

 
 

Villa 
 
J.A.G. van der Steur 
 

Bloemendaal 
 
 

1899 
 
 

10.883 
 
 

kamer en suite plus 
keuken 
kleine villa met toren 
 

BW 1899, p. 270 
 
 

 
 
 
Villa 
 
T.G. Schill/ D.H. 
Haverkamp 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hilversum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1899 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18.800 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
kamers ingedeeld aan de 
hand van de 
windstreken; een villa 
aan de Utrechtse Weg in 
Hilversum. Drie woon 
kamers rond een hal die 
over de verdieping gaat. 
Boven de keuken en 
badkamer en privaat. 
  

 
 
 
BW 1899, p. 192 
 
gemeente Hilversum, 
monumentenlijst 
 
 
 
 
 

 
Villa 
 
W. van Boven 
 
 
 
 

Bussum 
 
 
 
 
 

1899 
 
 
 
 
 

7.750 
 
 
 
 

 
kleine villa met 
slaapkamer en 
badkamer op begane 
grond naast 
keuken/bijkeuken de 
eetkamer. Grote hal als 
apart vertrek. 

BW 1899, p. 354 
 
 
 
 

 
 
Villa 
 
J.F. Klinkhamer/ B.J. 
Ouëndag 
 
 

Hilversum 
 
 
 
 

1900 
 
 
 
 

29.160 
 
 
 
 
 

 
witgepleisterde villa met 
rieten kap voor H.L.A. 
van de Wal Bake, 
muntmeester van  
's Rijks Munt net als zijn 
vader 
 
  

BW  1900, p. 420 
Eigen Perk, 1990/3, 
p. 82-83 
 
 
 

 
Villa 
 
J.C. Wentinck 
 
 

Breukelen 
 
 
 
 

1900 
 
 
 
 

19.325 
 
 
 
 

grote villa 
 
 
 
 

BW, 1900, p. 411 
 
 
 
 

 
villa De Bremstruik 
 
K.P.C. de Bazel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ca. 8.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze villa voor K.J. 
Alberdingk Thijm is de 
eerste villa van de hand 
van K.P.C. de Bazel en 
een cadeau van enkele 
bewonderaars aan de 
armlastige schrijver 
inhoud: 750 m3; 
woonopp. 250 m2; 
perceel 1475 m2 ; 
bouwkosten in 
Kunstlicht: 
 fl. 10.000 niet 
onderbouwd, lijkt aan de 
hoge kant; ook gezien 
ingezamelde bedrag; fl. 
8000 lijkt realistischer 
 

 
Kunstlicht (1996), jrg. 17, nr. 
3/4, p. 21 e.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jachthuis 
 
H.J.P.F. van Ewijk 
 
 
 

Bergen op Zoom 
 
 
 
 
 

1900 
 
 
 
 
 

7.500 
 
 
 
 
 

 
chaletstijl; voor 
directeur 
rijksbelastingen te Den 
Bosch W.F.C.J Eerens; 
BG: drie kamers  
 
 

BW 1900, p. 218 
Rijksmon. Nr. 517076 
 
 
 
 

 
Woonhuis 
 

Groenlo 
 

1901 
 

8.000 
 

 
grote hal, twee kamers 
 

BW 1901, p. 144 
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Jan Stuyt 
 
 

 

Docterswoning 
O. Leeuw 
 

Elst 
 

1901 
 

13.870 
  

BW 1901, p. 384 
 

 
 
 
 
 
Landhuis 
Schoonderlocht 
 
J. Mutters jr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elst 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1901 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
30.460 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Groot landhuis met 
vleugel waarin koetshuis 
en tuinmanswoning 
Onder de hal een 
provisiekelder en 
ruimten voor 
verwarmingstoestellen 
Op zolders logeerkamers 
en dienstbodekamers 
 

 
 
 
 
 
Bouwkundig Tijdschrift (1903) 
Deel 21, plaat XIV 
 
 
 
 
 

 
 
landhuis (dubbel) 
 
S. de Clercq/ J. 
Gratama 
 
 
 

 
 
Laren (NH) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1903 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.585 
 
 
 
 
 
 

 
 
geen 'moderne villa' 
maar landhuis 
(boerderijstijl); 
rieten kap 
 
 
 
 

 
 
BW 1903, p. 154 
 
 
 
 
 
 

 
stadsvilla 
 
Ed. Cuypers 
 
 
 

Amsterdam 
 
 
 
 
 

1904 
 
 
 
 
 

74.682 
 
 
 
 
 

zeer grote villa  op het 
Museumplein, 
gepubliceerd in Het Huis, 
Oud & Nieuw (1905); 
voor: S. Alsberg 
 
 

NAi, archief Ed. Cuypers  
CUYZ t3 tekening en bestek 
 
 
 
 

Woonhuis 
 
Onbekend 
 

Rotterdam 
 
 

1904 
 
 

30.000 
 
 

 
woonhuis Essenlaan 66 
 
 

BW, 1904, p. 579 
 
 

landhuis Erdölak 
 
J.W.H. Leliman 
 
 
 
 
 

Aerdenhout 
 
 
 
 
 
 
 

1904 
 
 
 
 
 
 
 

20.834 
 
 
 
 
 
 
 

landhuis met 2 ateliers 
met cv voor: schilder O. 
Mendelik en 
beeldhouwster J.Mijnsen 
salon-eetk. en suite; 
eetk-dienk-keuken 
geschakeld atelier op bg 
verd: slaapk, 2 logeerk, 
kinderk, badk, 
toiletkamer 
 
 

NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t5/g9 
 
 
 
 
 
 

Zomervilla’s 
 
Ed. Cuypers 
 
 
 
 
 

 
 
Noordwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1905 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
in artikel over het 
moderne landhuis in Het 
Huis, Oud & Nieuw 
meerdere zomervilla’s te 
Noordwijk voor fl. 4000 
 
 
 
 

 
 
Het Huis, Oud &Nieuw, jrg. 3, 
1905, p. 221 
 
 
 
 
 
 
  

Villa 
 
J. Verheul Dz. 
 
 
 
 
 

Scheveningen 
 
 
 
 
 
 
 

1905 
 
 
 
 
 
 
 

58.000 
 
 
 
 
 
 
 

eerst gebouwde losse 
helft van dubbele villa; 
met koetshuis en 
koetsierswoning; eigen 
elektrische install. In 
bijgebouw 
koetshuis voor 6 
rijtuigen; perceel 91 

BW 1905, p. 58-59 
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  meter diep 
 
 

 

Woonhuis 
 
A.J. Joling 
 
 
 

Dongen 
 
 
 
 

1905 
 
 
 
 

6.800 
 
 
 
 

 
De Ster; woonkamer aan 
de voorzijde 
 
 
 

BW 1905, p. 230 
 
 
 
 

 
 
dubbele villa 
 
J.W.H. Leliman 
 

 
 
Zandvoort 
 

 
 
1906 
 
 

 
 
12.260 
 

 
 
woonk, eetk, keuken, in 
beide kamers een open 
haard in een inglenook; 
geen salon.  
Op verdieping 4 
slaapkamers 

 
 
NAi archief  J.W.H. Leliman 
LELX t11,g11 
 
 

 
 
Landhuis 
 
L.J. Freem 
 

 
 
Velp 
 
 
 

 
 
1907 
 
 
 

 
 
12.850 
 
 
 

 
 
 

 
 
BW 1907, p. 759 
 
 
 

 
 
landhuis de 
Dennen 
 
J.H.W. Leliman 
 
 

Bloemendaal 
 
 
 
 
 

1907 
 
 
 
 

12.000 
 
 
 
  

NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t20 
 
 
 
 

 
dubbele villa 
 
J.W.H. Leliman 
 

 
Bloemendaal 
 
 

 
1907 
 
 

 
12.700 
 
 

 
 

 
NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t22 
 

 
 
Villa 
 
J.W.H. Leliman 
 

 
 
 
Zandvoort 
 
 

         
 
 
        1907 
 
 

 
 
 
11.500 
 
 

 
 
 
Burgemeestershuis 
 
 

 
 
 
NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t18 
 

 
 
landhuis  
 
J.W.H. Leliman 
 

Zeist 
 
 

1907 
 

14.192 
 
 

in potlood 'villa 
Sandhoef' 
 
 

NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t14 
 

 
 
landhuis De Breay 
 
J.W.H. Leliman 
 

Laren 
 
 

1908 
 
 

14.831 
 
 

na 1912 met atelier 
voor:  Prof. Dr. H. Treub 
 

Nai Archief J.H.W. Leliman 
LELX t74/g74 
 
 

 
 
Villa Dennenhoeve 
 
J.W.H. Leliman 
 

Bussum 
 
 

1909 
 
 

 10.249 

 
 
opdr. L. Bessie 
 in Leliman/Sluyterman 
houten villa 
 

NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELXt32/g32 
In: Prook/Segaar, p.48 
 

 
 
Villa Bergerac 
 
J.W.H. Leliman 
 
 

 
Huizen 
 
 
 

 
1910 
 
 
 

 
11.974 
 
 
 

 
villa, 'zomerhuis', op 
vlinderplattegrond opdr. 
K.D.W. Boissevain  
in: Leliman/Sluyterman 

 
NAi Archief J.H.W. Leliman 
LELX t47, g47 
 
 

Landhuis 
 
J. Verheul Dz. 
 
 
 
 

 
 
Bosch en Duin 
 
 
 
 

 
 
 
1911 
 
 
 

 
22.000 
 
 
 
 
 

hal centraal, eetkamer 
naast keuken;hal als een 
apart  
vertrek 
vormgegeven.rechts 
naast de hal de 
huiskamer. 

 
 
 
 
 
 
BW 1911, p. 586 
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Landhuis 
 
A.J. Kropholler 
 
 
 

 
Laren (NH) 
 
 
 
 
 

 
1912 
 
 
 
 
 

 
6.000 
 
 
 
 
 

kleine villa met atelier 
voor beeldhouwer 
Mendes da Costa, twee 
kamers, keuken, atelier  
op BG; north corridor 
plan 
 
 

 
BW 1912, p. 267 
 
 
 
 
 

Studieprijsvraag 
landelijke woning 
 
 
 
 
 
 
  

 
1912 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

studieprijsvraag 
landelijke woningen 
tussen 2000 en 2200 
gulden door Ver. Ned. 
Baksteenfabrikanten. 
Indeling: 2 woonkamers; 
2 slaapkamers; keuken; 
voor gezin: man/vrouw/ 
3  kinderen 
Ontwerpwedstrijd van 
de Daily Mail voor een  
middelgroot betaalbaar 
landhuis van max. ₤ 900-
1100 met 3 
woonkamers, 
keuken/bijkeuken 
 

BW, 1912, p. 83 
 
 
 
 
 
 
 

landelijk optrekje 
 
W. Verschoor (1) 
Jan Wils (2) 
A.J. Pruisenberg (3) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prijsvraag Nederlandse 
Baksteenfabrikanten 
voor een eenvoudige 
arbeiders- woning of een 
'landelijk optrekje' als 
zomerhuis - voor de 
meer gegoeden. Keuken, 
kamer, woonkamer bij 
elkaar gesitueerd, 
mogelijk om van kamer 
en woonkamer één 
ruimte te maken. 
Keuken apart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
BW 1912, p. 199-204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bescheiden 
landhuis 
 
S. de Clercq 
 

 
 
Enschedé 
 
 
 
 

1913 
 
 
 
 

11.324 
 
 
 
 

bescheiden landhuis in 
baksteenbouw; hal; 
eetkamer en twee 
woonkamers 
 
 

BW 1913, p. 45 
 
 
 
 

 
 
 
Stadsvilla 
 
Bureau J.J./M.A./J. 
van Nieukerken 
 
 

 
 
 
Den Haag 
 
 
 
 
 

 
 
 
1913 
 
 
 
 
 

 
 
 
64.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
grote stadsvilla 
tegenover park 
Zorgvliet; klein perceel; 
opdr. W.M. Scheurleer 
 
 
 

 
 
 
Lucassen/Kloosterman(BONAS) 
p. 146 
rijksmonument nr. 477397 
NAi archief  NIEU 258-259, 584 
 
 

Landhuisje 
 
A.H. Wegerif Gzn 
 

 
Beekbergen 
 
 
 

 
1914 
 
 
 

 
15.000 
 
 
 

 
landhuisje met rieten 
kap 
 
 
 

 
BW 1914, p. 146 
 
 
 

Landhuis 
Zonneweelde 
 

Heerlen 
 
 

1914 
 
 

48.750 
 
 

Zeer groot, classisistisch, 
  
 

NAi archief Hanrath/Briët 
HANR d591 
 



337 
 

J.W. Hanrath 
 

    Rijksmonument 
 

 
Woonhuis 
A.H. Wegerif Gzn 
 

Apeldoorn 
 
 

1914 
 
 

7.300 
 
 

grote hal met haard 
 
 

BW 1914, p. 146 
 
 

 
Landhuisje 
 
W. Bettink 
 

 
Amersfoort 
 
 
 

 
1916 
 
 
 

 
8.000 
 
 
 

 
zomerhuisje maar ook 
winter; huishouden 
zonder dienstbodehulp; 
woonhall 
 

 
BW 1916, p. 335-337 
 
 
 

 
 
Landhuisje 
 
J. de Meyer/ E.P. 
Messer 
 
 
 

 
Blaricum 
 
 
 
 

 
1916 
 
 
 
 
 

 
7.200 
 
 
 
 
 

 
rieten kap, nortonpomp 
 
 
 
 
  

 
BW 1916, p. 212 
 
 
 
 
 

Landhuisje 
 
J.A. Visser 
 

Groningen 
 
 
 

1917 
 
 
 

8.000 
 
 
  

BW 1917, p. 218 
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Bijlage 4: Bouwen en wonen 

 
De bouwsector is in de negentiende eeuw nog in veel opzichten een traditionele georganiseerde 
sector, waarin ambachtelijkheid, traditie en financieringsmogelijkheden tempo en inzet bepalen. 
De particuliere opdrachtgevers van villa’s en landhuizen vormen daarbinnen een kleine, maar 
belangrijke subcategorie. Niet alleen is de bouwfinanciering geregeld, de opdrachtgever betaalt 
immers zelf, ook kunnen architecten met de bouw van villa’s en landhuizen naam maken en 
tegen het einde van de negentiende eeuw een continue opdrachtenstroom genereren. Het 
ontwerpen en bouwen van villa’s is dus een aantrekkelijke optie. Opdrachtgevers kiezen in de 
regel voor een uniek product, de villa, die een architect specifiek voor hen op maat ontwerpt, 
waarna een aannemer bouwt. Er zijn ook exploitatiemaatschappijen die voor eigen rekening en 
risico villa’s laten ontwerpen en bouwen. Op die wijze kan een kant-en-klaar villapark of een 
cluster van een aantal villa’s gerealiseerd worden voor de verhuur of de verkoop om zo binnen 
een korte termijn de investering met winst terug te verdienen. Gebruikelijker is de situatie van 
grotere villaparken, waar per definitie langere tijd nodig is om te worden volgebouwd; denk dan 
aan een periode van zo’n tien jaar in economisch goede tijden. Drie voorbeelden van de hiervoor 
genoemde methodes van exploitatie zijn te vinden in Hilversum. In 1880 koopt Christiaan van 
Lennep, rijk geworden in Indië, de buitenplaats Lindenheuvel, verplaatst het neoclassicistische 
buitenhuis naar een nieuw terrein op de Boomberg. Hij verkoopt het westelijk deel van de 
buitenplaats, groot zes hectares, aan de welgestelde Amsterdamse bankier B.W. Blijdenstein, die 
er de grote villa Vogelenzang laat bouwen; op het andere deel laat Van Lennep in eigen beheer 
zes villa’s bouwen voor de verkoop.893 De Amsterdamse Architect Y. Bijvoets ontwerpt en bouwt 
eveneens in eigen beheer in 1874/75 een achttal houten zomervilla’s op terreinen in Hilversum 
die variëren in omvang van 2000 tot 7000 m2.894 In 1897, ontwikkelt de Bouwmaatschappij 
Hilversum, grenzend aan de bestaande bebouwing van het dorp en op korte afstand van het 
station, het Ministerpark. Hier bouwt de maatschappij in eigen beheer een aantal kleinere villa’s 
en dubbele villa’s voor verhuur en verkoop.895  
 
Het komt ook voor dat losse villa’s ‘voor de markt’ gebouwd worden, dus in opdracht van  een 
partij die de villa als belegging of als speculatieobject wil gebruiken. Zo ontwerpt A.L. van Gendt 
in 1876 een dubbele villa met koetshuis in Baarn voor een particulier die deze villa gaat 
verhuren en later verkoopt; ontwerpt Hanrath voor de exploitatiemaatschappij het 
Bloemendaalsche Park te Bloemendaal in 1897 een villa, bouwen de Bloemendaalse aannemers 
Putz en Lassing op een door hen aankocht en vervolgens gesplitst perceel  twee villaatjes aan de 
rand van het villapark Duin en Daal en ontwerpt J.H.W. Leliman in 1906 in opdracht van een 
exploitatiemaatschappij niet alleen het wegenplan voor een villaparkje in de duinen van 
Zandvoort, maar ook een aantal villa’s en dubbele villa’s.896 Met deze kapitaalintensieve acties 
wil men vooral de verkoop van percelen in een villapark stimuleren én komt men tegemoet aan 
kopers die wel een villa willen, maar niet de rompslomp van de bouw. Bij de ontwikkeling van 
het villapark De Kieviet te Wassenaar in 1913 worden er een aantal villa’s gebouwd, die bedoeld 
waren om te laten zien welk karakter de bebouwing in het park zou krijgen. Ze worden, 
aanhakend bij de naam van het park, lokvinken genoemd.897 Deze opzet wordt dus vooral 
gevormd door de strategische en marketingtechnische benadering van 
exploitatiemaatschappijen. Dit laat echter onverlet dat een dergelijke integrale ontwikkeling van 
een villapark, dus inclusief bebouwing, in Nederland maar beperkt voorkomt. Dit in tegenstelling 
tot Bedford Park (1865) bij Londen, een typische, zij het wat artistieke, middenklasse suburb 
met architectuur van de grote Engelse architecten als Shaw, Godwin en Voysey,  waarvan grote 
delen wel volledig, dus inclusief huizen, zijn ontwikkeld.898 Een dergelijke opzet vindt in 
Nederland eveneens, maar pas later, plaats in de vorm van de zogenaamde 
‘middenstandswijken’ vanaf 1925.899 Dit zijn groots uitgevoerde wijken met een zorgvuldig 
ontworpen parkachtige structuur en daarmee dus een ruime publieke ruimte, waarbinnen de 
klassieke bakstenen twee-onder één-kap, wat vrijstaande villa’s en korte rijen van ruim 
opgezette geschakelde ééngezinswoningen met voor- en achtertuin. Het prachtige, in elkaar 
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overlopende Bredius- en Rembrandtkwartier, het ene in Bussum, het andere in Naarden, en 
ontwikkeld vanaf 1935 is van deze nieuwe ontwikkeling één van de mooiste voorbeelden.900 Het 
groenontwerp is van de tuinarchitect D.F. Tersteeg en het oorspronkelijke stedebouwkundige 
plan van K.P.C. de Bazel. De wijken, geen villaparken, worden gebouwd voor de ‘betere’ 
middenklasse die zich een jaarlijkse huur van tussen de 450 en 600 gulden kan veroorloven, 
maar geen of nog geen eigen vrijstaande villa of dubbele villa.901 In Joost Kingma’s De magie van 
het jaren ’30 huis, wordt van dit type wijk en dit type woning een ruimtelijke en typologische 
analyse gegeven die zich in het bijzonder richt op de grote kwaliteit van deze wijk- en 
woningsoort die in alle opzichten uitstekend blijkt aan te sluiten bij wat kopers en huurders 
graag willen, tot op de dag van vandaag.902  Ruime, geschakelde ééngezinswoningen onder een 
kap op percelen van niet meer dan 300 m2, gelegen in een fraaie, ruim opgezette publieke ruimte 
met veel groen en mogelijk waterpartijen. Ook in deze wijken domineren dan het groen en de 
landschappelijke aanleg net als in het villapark. 
 
Bij de nieuwe negentiende-eeuwse stedelijke uitbreidingen aan de stadsranden met wat villa’s 
en vooral veel in neohollandse-renaissance vormgegeven woonblokken met etagewoningen in 
het duurdere woningsegment en bij de ‘revolutiebouw’ van de arbeiderswoningen in de 
Amsterdamse Pijp, is produceren voor de markt de usance. Ontwikkelaars verwerven hier 
gronden en bebouwen deze om die woningen vervolgens of te verkopen of te verhuren. Dit 
vereist voorfinanciering, die door banken en hypotheekbaken en particuliere investeerders 
geregeld wordt. De grondexploitatieactiviteiten vanaf 1865 van de architect Pierre Cuypers in de 
Vondelstraat in Amsterdam zijn daarvan een bekend voorbeeld, maar de ontwikkelingen in 
Amsterdam vanaf 1880 op aantrekkelijke locaties langs en buiten de singelgracht bij het 
Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Concertgebouw dus aan de Weteringschans, de zogenaamde 
gouden randjes en het gebied achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum met villa- en dure 
etagewoningen, zijn dat ook.903 Ineke Pey beschrijft in Bouwen voor gezeten burgers – 
Herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van Utrecht, Groningen en Nijmegen (1874-1901) 
ditzelfde fenomeen, inclusief de rol van de gemeentes Utrecht, Groningen en Nijmegen in dezen. 
Het is immers ook voor gemeenten van belang om het bouwen te regelen, hoe minimaal dan ook, 
terwijl de bouw van voor welgestelden aantrekkelijke woningen weer noodzakelijk is om een al 
te grote vlucht van deze welgestelden naar randgemeenten te voorkomen. Dit scheelt namelijk 
ook een forse hoeveelheid aan gemeentelijke belastinginkomsten via de personele belasting.904  
 
Het is een opmerkelijke verandering dat de woningbouw, en dan vooral die in de steden, zich na 
1870 gaat richten op een anonieme huizenmarkt, waardoor er een echte woning- en 
huizenmarkt ontstaat, waarbij er in het grootste deel van die markt sprake is van een vraag- en 
aanbodstructuur in de moderne betekenis; met als meest in het oog springende voorbeeld (…) de 
“revolutiebouw”, de door de hypotheekbanken gevoede speculatieve arbeiderswoningbouw 
waarvan het hoogtepunt tussen 1875 en 1883 viel.905 Het bouwbedrijf fungeert in de jaren na 
1870 daarmee als een economische stimulans van belang, doordat er veel kapitaal, onder meer 
door de nieuwe hypotheekbanken, veel arbeid en veel toeleveranciers als houtzagerijen en 
baksteenfabrieken deelnemen in het totale bouwproces; de hele bouwsector vormt daarmee een 
belangrijk onderdeel van de nieuwe dynamiek van de Nederlandse economie in de late 
negentiende eeuw.906 Het is duidelijk dat ook de forse toename van de bouw van villa’s na 1870, 
die vrijwel ononderbroken doorging tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw, een niet 
onbelangrijke bijdrage levert. Juist deze continue bouw van villa’s, in alle soorten en maten, is 
door zijn omvang, door zijn welgestelde clientèle met brede zakelijke contacten in staat een 
groot aantal architecten aan zich te binden en wordt zo een interessante bron van inkomen, 
verbreding én van profilering, en dus van status. P.J.H. Cuypers is hiervan een voorbeeld, maar er 
zijn talloze anderen. H.P. Berlage, die net als Cuypers een steeds breder scala aan gebouwen 
ontwerpt, ontwerpt vanaf het begin van zijn carrière villa’s, waarvan de opdrachtgevers 
vervolgens regelmatig ook weer hun kantoren door Berlage laten ontwerpen. Er is een J.H.W. 
Leliman, de zoon van de vooraanstaande architect/organisator/ theoreticus J.H. Leliman, die aan 
het begin van de twintigste eeuw voor de Zandvoortse Ontwikkelingsmaatschappij het 
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wegenplan voor een villapark maakt, aanbestedingen regelt en op voorraad villa’s ontwerpt en 
laat bouwen.907 K.P.C. de Bazel ontwerpt niet alleen vanaf 1900 een reeks van landhuizen voor 
textielfabrikanten in en rond Hengelo en al vroeg villa’s in Bussum, maar ook de modelboerderij 
Oud-Bussem in Huizen. Hij maakt in 1905 ook het wegenplan voor een villapark op het landgoed 
Oud-Bussem in Naarden-Bussum voor de Oud-Bussem Exploitatie Maatschappij, het 
stedebouwkundig ontwerp voor het Brediuskwartier en ontwerpt in de jaren twintig het 
hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam.908  J.W. Hanrath, één  
van de grote villa- en landhuisarchitecten, ontwerpt vanaf 1892 villa’s en landhuizen in 
Hilversum en via de villa voor Anton Philips, de mede-eigenaar van de Philipsfabrieken in 
Eindhoven, ook het stedenbouwkundige plan, inclusief een reeks woningen en een aantal 
scholen voor het Philipsdorp.909 A.L. van Gendt, ontwerper 2e klasse bij de Staatsspoorwegen, 
begint een uiterst succesvolle carrière vanaf 1874 met het ontwerpen van een serie villa’s in 
Baarn.910 Hij wint de competitie voor het Concertgebouw te Amsterdam onder meer door zijn 
toepassing van de enorme, vlakke, ijzeren overspanning van de grote zaal, werkt mee als 
technisch en raadgevend-ingenieur voor de constructies van het Centraal Station te Amsterdam 
en de nieuwe Amsterdamse stadsschouwburg, ontwikkelt voor eigen rekening de winkelarcade 
aan de Raadhuisstraat te Amsterdam en ontwerpt deze ook.911 Zijn beide zoons werken samen 
met hun vader in het architectenbureau Van Gendt, één van de eerste en één van de grootste in 
Nederland; het bureau kreeg een breed scala aan opdrachten, maar levert ook als raadgevend 
ingenieursbureau bouwtechnische en constructieve oplossingen voor architecten.912  
 
Alle villa’s die in de verschillende bouwbladen als Bouwkundige Bijdragen, Bouwkundig 
Weekblad of De Opmerker gepresenteerd worden, zijn ontworpen door architecten. Dus niet 
door aannemers en eigenbouwers. Juist de architecten willen zich duidelijk als beroepsgroep 
onderscheiden van de eigenbouwers en van wat zij smalend noemen: de patent-architecten.913  
De enorme groei in de aantallen te ontwerpen villa’s na 1880 voor een welgestelde clientèle, 
waarvan de maatschappelijke status in lijn lag met die van veel architecten, biedt architecten 
een uitgelezen mogelijkheid deze opdrachtgevers op hun wenken te bedienen met de woningen 
die zij graag willen hebben. 
 
Bepalend voor het wooncomfort van villa’s en landhuizen zijn niet zozeer de gebruikte 
bouwmaterialen. Deze zijn tot ver in de twintigste eeuw niet wezenlijk anders dan in de eeuwen 
daarvoor. Bakstenen blijven bakstenen, ook al kunnen ze vanaf 1825 machinaal in bakken 
gevormd worden en vanaf 1853 in een steeds industriëler proces via strengpersen geperst, om 
vervolgens in grote ringovens in een volcontinu proces gebakken te worden.914 Houten balken 
voor de verdiepingvloeren met daarover planken blijven gebruikelijk in alle woningen; waarbij 
hooguit de kwaliteit van het hout, afwerking en de isolatie verschilt bij de welstand van de 
bewoner. Rondom deze traditionele bouw echter, worden gedurende de hele negentiende eeuw 
in een haast eindeloze reeks, uitvindingen gedaan en verbeteringen aangebracht die een grote 
invloed hebben op het comfort, gemak en prijs, waarmee een villa voor een grotere categorie 
bewoners bereikbaar wordt. Denk dan aan gaslicht, aan sanitair en stromend water, aan 
riolering en verwarming. Ramen kunnen een groter glasoppervlak krijgen door de ontwikkeling 
van getrokken spiegelglas, dat ook goedkoper is en steeds goedkoper wordt gedurende de 
negentiende eeuw.915  
 
Technologische ontwikkelingen en bouwkundige vernieuwingen worden in Nederland meestal 
het eerst toegepast in de grote publieke gebouwen. De bouw van het Nieuwe Ziekenhuis te 
Rotterdam aan de Coolsingel (1839-1844) van W.N. Rose is hier een goed voorbeeld van.916 Niet 
alleen is dit het eerste ‘moderne’ ziekenhuis in Nederland dat gebouwd wordt volgens het 
zogenaamde corridormodel,  het is ook een ziekenhuis met tal van innovaties als 
heteluchtverwarming, geforceerde ventilatie, een stoommachine in de kelder voor verwarming, 
liften en waterpompen, twee liften, platte zinken daken, de eerste toepassing van gegalvaniseerd 
ijzer, mastieken vloeren, gietijzeren kolommen, waterclosetten en fonteintjes met stromend 
water. Daarnaast is het gebouw stilistisch een novum door de toepassing van wat in de 
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beschrijving in het eerste nummer van het Bouwkundige Bijdragen uit 1842 de Lombardische stijl 
genoemd wordt; deze geeft het ziekenhuis een vrolijk aanzien.917 Met Roses ontwerp voor het 
Ministerie van Koloniën te Den Haag (ontwerp en bouw: 1852-1860)918 is er voor het eerst 
sprake van de bouw van een ministerie dat daadwerkelijk als een ministerie ontworpen wordt 
en dat niet in een aangepast bestaand gebouw wordt ondergebracht. De bouw van juist dit 
nieuwe ministerie is direct terug te voeren op het enorme financiële belang van Nederlands-
Indië via het cultuurstelsel voor de Nederlandse begroting.919 Het ministerie toont technische en 
bouwkundige vernieuwingen in de toepassing van constructief gietijzer en een modern door 
stoomkracht aangedreven gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem, net als in het 
Nieuwe Ziekenhuis te Rotterdam. Dit systeem wordt overigens al snel weer vervangen door de 
ouderwetse potkachels op verzoek van de gebruikers, die slecht kunnen wennen aan de 
technische nieuwlichterij. De stoommachine wordt door Rose in 1860 overgebracht naar het 
militaire tehuis Bronbeek alwaar de machine het tehuis met hete lucht gaat verwarmen.920 Voor 
technische innovaties die zich vooral concentreerden op verbeteringen van gemak en comfort 
waren de hotels die in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd werden, essentieel. De 
eerste liften, centrale verwarming, stromend water en gas- en later elektriciteit, waren steeds als 
eerste te vinden in deze paleizen voor de reizigers.921 
 
Gas- en later elektriciteit vormen een belangrijke verhoging van het gemak. De continue 
productie van schoon drinkwater, dus de aanleg van waterzuiveringsinstallaties, schoon 
duinwater en waterleidingen, rioleringen, rioolzuiveringsinstallaties én de daarmee 
samenhangende verdere ontwikkeling van waterclosetten is niet alleen van belang voor het 
gemak en het comfort van het individu, maar levert ook een geweldige gezondheidswinst op 
voor alle inwoners. De sterk verbeterde hygiëne, en daarbij de verbeterde gezondheidszorg en 
kennis van besmettelijke ziektes, zorgen voor het einde van de endemische cholera- en 
tyfusepidemieën in de negentiende-eeuwse steden. Steden groeien daarmee niet alleen meer 
door de constante toestroom van grote aantallen arme landarbeiders, maar vertonen nu ook 
autonome groei, doordat de kindersterfte na 1870 in West-Nederland sterk afneemt.922  
 
In alle opzichten toont de periode 1850 -1916 zo in alle Europese landen, maar ook in de 
Amerika’s, een enorme toename van gemak en gezondheidswinst. Hierbij moet worden dat deze 
ontwikkelingen zich als eerste en gedurende lange tijd alleen voordoen bij het meer welgestelde 
deel van de bevolking. Dus in ieder geval bij de eigenaren van villa’s en buitenhuizen, al kan het 
ook hier voorkomen dat ‘moderne’ voorzieningen pas laat worden ingevoerd. Men ziet er het 
directe nut er niet van in, of er zijn alternatieven die de bewoners net zo gemakkelijk vinden. 
Een voorbeeld hiervan is het baden. Zolang men beperkt baadt en daarnaast voldoende 
mogelijkheid heeft om vast te houden aan het baden in losse baden die men in de slaapkamer 
plaatst en die vervolgens door bediendes met emmers warm water gevuld worden, is er geen 
directe noodzaak om een vast bad in een aparte badkamer te plaatsen. Badkamers worden van 
belang op het moment dat er een nieuwe beleving van lichaamshygiëne en kennis rond 
ziektepreventie ontstaat.  
 
De bouw van een woning is vooral een technische aangelegenheid, nadat eenmaal vorm, stijl en 
situering op het perceel zijn vastgesteld. Het gaat dan om de uitvoering en om deze uitvoering zo 
goed te doen dat het huis zonder vocht, zonder lekkages en zonder ongemakken bewoond kan 
worden. De opzet van de plattegrond speelt hier ook een belangrijke rol. Vertrekken moeten 
logisch liggen ten opzichte van elkaar, moeten gemakkelijk te bereiken zijn en het bezoek, de 
dienst en de bewoners faciliteren. Een keuken moet goed afgeschermd worden en op het 
noorden liggen. Een salon hoeft niet zonnig te zijn, een woonkamer en een slaapkamer wel. 
Naarmate licht en lucht in de loop van de negentiende eeuw een grotere rol gaan spelen bij de 
ligging van de woonvertrekken wordt de plaatsing ervan op zonnige, lichte plekken, het zuiden 
dus, een belangrijk planningsuitgangspunt.  
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Al in de eerste jaargang van de Bouwkundige Bijdragen uit 1842 wordt in een apart onderdeel 
genaamd: Waarnemingen en mededelingen omtrent nieuwe uitvindingen, ontdekkingen, het 
gebruik en de bereiding van materialen, technische voorschriften, werktuigen en gereedschappen 
tot de bouwkunst in betrekking staande, nieuwe of schrander uitgedachte constructiën, enz. een 
breed scala aan nieuwe producten en technieken gepresenteerd. Dit varieert van de toepassing 
van asfaltpapier als dakbedekking tot nieuwe luchtventilatiemachines en de inzet van 
onderwater caissons voor bruggenbouw. Het zijn artikelen van Nederlandse architecten en 
vertaalde artikelen uit bladen als de Allgemeine Bauzeitung, The Architect, The Builder en andere 
buitenlandse bouwuitgaven. Architecten zijn dus zeer goed op de hoogte van de moderne 
technische ontwikkelingen. Het bouwen zelf daarentegen blijft lang een vooral praktische, 
ambachtelijke bezigheid, zoals Petra Brouwer gevoeglijk heeft duidelijk gemaakt in De wetten 
van de bouwkunst – Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw. 
  
Tot het comfort van een woning, naast de noodzakelijke vertrekken op een praktische 
plattegrond, behoren stromend water, een goede warmtevoorziening, fecaliënafvoer, verlichting 
en een goed geoutilleerde keuken. Bij al deze vijf onderdelen worden in de loop van de 
negentiende eeuw fundamentele verbeteringen gevonden en ingevoerd. Hier is sprake van een 
interessante paradox; terwijl de bouw van woningen nauwelijks verschilde van de eeuwenoude 
praktijk, worden de nieuwe technische vindingen als watercloset, gas- en elektrische verlichting, 
centrale verwarming, warm en koud water gedurende de hele negentiende eeuw steeds 
geavanceerder en steeds algemener toegepast. Dit alles geldt natuurlijk niet voor de woningen 
van eenvoudige arbeiders en ook niet voor de krotten van de losse arbeiders in de steden en de 
hutten en vale keuterboerderijtjes op het platteland.  
 
Techniek en comfort vormen één deel van het verhaal; een vooral technisch bepaald deel. Het is 
ook het verhaal van zich steeds weer vernieuwende technische processen die in de loop van de 
negentiende eeuw een nieuwe woonsituatie hebben gecreëerd. Die technische proces- en 
productverbetering vindt plaats in de productieprocessen én in de producten. De open haard 
wordt voorzethaard en circulatiehaard en nog later centrale verwarming; een steeds complexer 
product dat steeds beter functioneert. Verlichting gaat van kaars naar stearinekaars naar olie 
naar gas en later naar elektriciteit. Gas en elektriciteit zijn nog complexer producten die een 
complete nieuwe infrastructuur nodig maken rond een nieuw productieproces. Van simpele 
rechttoe, rechtaan oplossingen naar complexe, kapitaalsintensieve en kennisintensieve 
productie- en distributieprocessen waarin een complete keten van producent naar gebruiker 
moet worden ingericht. Die techniek is natuurlijk belangrijk, maar op een bepaald moment niet 
meer dan een normaal; in marketingtermen is techniek een dissatisfier. Centrale verwarming 
wordt een standaardvoorziening, net als warm en koud stromend water.  
 
De verschillende vertrekken in de woning hebben bepaalde welomschreven karakteristieken die 
de verschillende rollen ondersteunen. Het is een plek waar in de negentiende eeuw met een 
zekere pompeusheid en gezeten op Louis XV en XVI meubelen in de salon of ontvangstkamer de 
ontvangsten en de visites, worden gehouden. Hoe modern of onconventioneel een villa ook is, of 
pretendeerd te zijn, deze conventie wordt door niemand, behalve dan door een paar 
anarchistische kunstenaars in het Gooi, ter discussie gesteld; laat staan rücksichtslos terzijde 
geschoven.  
 
Verlichting 
 
Voor eenvoudige woningen en de woningen van de armen, alles bij elkaar veruit de grootste 
categorie woningen voor het grootste deel van de bevolking, is verlichting tot in de twintigste 
eeuw een luxe. Het licht van het haardvuur is vaak na het invallen van het donker de enige 
lichtbron; soms een lampje met raapolie. Bij het vallen van de avond gaat men naar bed, om bij 
het ochtendlicht weer op te staan. De loonstructuur op het platteland is daar ook op aangepast 
met zomer- en winterlonen. 
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De gebruikelijke verlichting van een woning van enige standing wordt lange tijd gevormd door 
een kaars of kaarsen en allerlei olielampen voor plantaardige (raapolie) of dierlijke (walvis) 
oliën. In alle gevallen is verlichting kostbaar en niet erg efficiënt, waarbij de verwerking van 
planten tot plantaardige oliën ook nog eens concurreert met voedsel in situaties waarin er 
sprake was van voedseltekorten, waardoor de prijzen van die oliën enorm kunnen stijgen.923 
Kaarsen, en zeker de waskaarsen van bijenwas, zijn duur en worden over het algemeen beperkt 
gebruikt. Licht, en zeker veel licht op veel plaatsen in huis, is zo een luxe product en daarmee 
aantrekkelijk om status en welstand aan te geven. Speciaal in bijzondere situaties met een meer 
representatief karakter worden meerdere kaarsen ontstoken in staande kandelaren, 
wandkandelaren en, als extreme vorm van luxe, in kroonluchters; het gebruik van grote 
hoeveelheden kaarsen is dan ook een teken van welstand. Fabrieksmatig geproduceerde 
stearinekaarsen, gemaakt van palmolie dat als grondstof ruim aanwezig is, worden voor het 
eerst in Parijs in 1831 geproduceerd; rond 1850 zijn er in Nederland vier 
stearinekaarsenfabrieken in bedrijf, waarvan één in Gouda uit 1853.924 In 1830 wordt het 
procédé om paraffine te winnen uit aardolie ontdekt en kunnen ook paraffinekaarsen 
geproduceerd worden.925 Zowel stearine- als paraffinekaarsen zijn aanzienlijk goedkoper dan de 
gebruikelijke waskaarsen en branden beter. Opvallend in deze ontwikkeling, maar dat geldt ook 
voor de technische verbeteringen van olielampen in het midden van de negentiende eeuw, is dat 
deze parallel loopt met de ontwikkeling van gas en elektriciteit als verlichtingsbron. Er blijft dus 
een omvangrijke categorie lichtconsumenten bestaan die tot in de twintigste eeuw van 
alternatieve lichtbronnen, en dan vooral petroleumlampen, gebruik moet maken vanwege de 
kosten of omdat de plek waar ze wonen geen gas of elektriciteit heeft. 
 
Olielampen zijn er van simpele en eenvoudige één-pits lampjes tot fraai bewerkte exemplaren 
afhankelijk van het inkomen van de gebruiker. In de Geschiedenis van de techniek in Nederland 
1800 -1890  beschrijft Lintsen het als volgt:  ‘De aard van de huisverlichting in de steden verschilde 
per sociale klasse. Moest de minder gegoede klasse het met vet- of smeerkaarsen en primitieve 
olielampjes doen, de hogere stand kon beschikken over de kwalitatief betere was- en 
spermacetiekaarsen en fraai vormgegeven olielampen. Het kunstlicht dat de gegoede burgerij ten 
dienste stond, mocht dan wat helderder zijn geweest en minder onderhoud nodig hebben gehad, 
ook hier gold dat iedere afzonderlijke bron van kunstlicht niet meer dan ongeveer één "kaars-vlam" 
aan licht verschafte. Meer licht in huis betekende tot het einde van de achttiende eeuw 

eenvoudigweg meer lichtbronnen.’926 Een fundamentele verbetering van de traditionele 
olieverlichting is de Argandlamp in 1784 gepatenteerd door de Zwitser Francois-Pierre Argand. 
De lamp geeft veel meer en een veel helderder licht; het glazen trekglas om de brander versterkt 
dit. Een Argandlamp geeft net zoveel licht als ongeveer 20 kaarsen. Deze lampen verbruiken wel 
meer olie, zijn dus duurder in gebruik en ook kostbaar in aanschaf.927  Het zijn lampen die alleen 
door de middenklasse en elite gekocht kunnen worden. De Argandlamp zorgt wel voor een 
revolutie in verlichting, doordat één lichtbron veel meer licht kan genereren; met extra 
Argandlampen kunnen nu grote ruimtes gemakkelijker, efficiënter en tegen lagere 
gebruikskosten verlicht worden.928 Argandlampen, in Nederland gewoonlijk ‘Engelse lampen’ 
genaamd, want afkomstig vanuit de Argandfabriek in Engeland, worden al in 1788 in de 
Nederduitsche Schouwburg te Amsterdam toegepast. Ze vervangen de waskaarsen die tot dan 
gebruikt worden; de toepassing in de huizen van de welgestelden volgt dan snel.929  
 
Pas met de introductie van de petroleumlamp rond 1846, die petroleum, dus minerale olie, als 
brandstof gebruikt, komen er lampen, die goedkoper in aanschaf zijn, langduriger kunnen 
branden en ook veel licht geven. 930 Ook de gebruikskosten liggen veel lager dan bij de  
Argandlampen. Minerale olie brandt veel beter dan dierlijke of plantaardige oliën, terwijl ook de 
prijs van petroleum veel lager en stabieler was, evenals de aanvoer ervan na 1860.931 Vooral op 
het platteland, maar in feite op alle plaatsen zonder de mogelijkheid van gasverlichting, dus ook 
in villa’s, zijn petroleumlampen tot in de twintigste eeuw de verlichtingsstandaard.932 
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Een belangrijk kenmerken van alle huiselijke verlichting voor de komst van gas en elektriciteit is 
haar plaatsonafhankelijkheid en daarmee mobiliteit. Kaarsen in kaarsenhouders kunnen overal 
naar behoefte neergezet worden en olielampen, vrijwel altijd verplaatsbaar, wandelen het hele 
huis door. De komst van gas voor verlichting, en later de elektriciteit, maakt hier een einde aan: 
verlichting wordt gekoppeld aan gefixeerde leidingen en aan technische voorzieningen buiten 
het huis. Grootschalige, kapitaalintensieve investeringen in een buizen- en kabelnetwerk en 
centrales door overheden en private partijen. Het is duidelijk dat gasverlichting kostbaar is en in 
eerste instantie alleen betaalbaar voor grote publieke instellingen als oude mannen- en 
vrouwenhuizen, theaters, cafés en straatverlichting. Bij woningen wordt gas vanaf 1827 in 
Rotterdam voor het eerst toegepast.933 Een vertrek met gasverlichting heeft één lichtpunt. 
Daarop wordt dan de inrichting ingesteld. Voor elektrische verlichting geldt in de eerste fase 
hetzelfde, al is het maar omdat de gasinfrastructuur in huis daarvoor wordt gebruikt. 
Elektriciteitskabels worden door de gasbuizen getrokken en de gaslampen voorzien van 
elektrische fittingen.   
 
Goede ventilatie voor de zuurstoftoevoer is bij gasverlichting een noodzaak. Hoewel gaslicht het 
voordeel heeft onbeperkte aanwezig te zijn en meer en constanter licht levert, blijkt het nog lang 
niet ideaal. Gas stinkt, geeft veel warmte af en is daarmee inefficiënt. Het is duur in gebruik en 
het vervuilt de tapijten en gordijnen. Deze nadelen van gasverlichting, in ieder geval aan het 
begin van zijn ontwikkeling, worden op de koop toe genomen, want de mogelijkheid de dag naar 
believen te verlengen en het gemak en de moderne uitstraling is groter dan het gevoelde 
ongemak. Gasverlichting, technologisch in de loop van de negentiende eeuw steeds 
geavanceerder en daarmee steeds beter bruikbaar, is al met al een technologische tussenvorm 
die uiteindelijk plaats maakt voor elektrisch licht. De gasvoorziening is al wel het model voor 
grootschalige kapitaalsintensieve, hoogtechnologische stedelijke voorzieningen die gericht zijn 
op publiek gemak en op consumenten in steeds bredere zin. In dat opzicht vergelijkbaar met de 
ontwikkeling van de spoorwegen. 
 
Engeland geeft al vroeg in de negentiende eeuw de toon aan bij nieuwe verlichtingsvormen. Zo 
komt de steenkolengasverlichting daar rond 1800 op grotere schaal voor.934 Bijkomend voordeel 
van de steenkoolvergassing is de productie van waardevolle restproducten die tijdens het 
verbrandingsproces ontstaan, zoals als cokes en teer. Deze producten worden dan weer 
verkocht. In Nederland worden al in 1816 in Amsterdam geslaagde proefnemingen met Engels 
steenkoolgas gedaan in het oude mannen- en vrouwenhuis aan de Amstel. De proef met gas  
vindt plaats in de grote verblijfsruimtes van het tehuis, aangezien men in eerste instantie 
gasverlichting ziet in grotere ruimtes, fabrieken, straten en vuurtorens; de warmte die de 
kolengaslampen produceren, verwarmt dan tegelijkertijd de vertrekken.935 Vanaf 1820/25 
ontstaan er steeds meer gasfabriekjes in het Koninkrijk der Nederlanden (België, Nederland, 
Luxemburg). De Brusselse schouwburg wordt dan al in 1822 met steenkoolgas uit een eigen 
kolengascentrale verlicht, aangezien dit in het gebruik goedkoper blijkt dan de gebruikelijke 
verlichting met olielampen.936 In Rotterdam wordt in 1825 de steenkoolgasfabriek opgericht, 
terwijl in Amsterdam al vanaf 1823 een aantal gasfabrieken actief zijn met uit olie (vanuit 
gewassen en vetten) gewonnen gas, het zogenaamde oliegas, maar deze worden vanaf 1834 alle 
omgevormd tot steenkoolgasfabrieken. Dit gas wordt dan via ijzeren buizen getransporteerd.937  
Tussen 1830 en 1850 worden er zo een zestiental steden in Nederland voorzien van 
gasvoorziening voor straten, openbare gebouwen, woningen en fabrieken.938 Ook zijn er kleinere 
lokale kolengasinstallaties, zoals bij Nederlands eerste openbare straatverlichting in 1819 met 
veertien gaslampen op het Binnenhof te Den Haag.939 Cruciaal voor de ontwikkeling van 
gasverlichting blijken de gemeenten die gasverlichting gaan invoeren voor hun openbare 
straatverlichting en de verlichting van grote publieke ruimtes.940 Juist hierdoor kunnen de grote 
investeringen in een gasfabriek en in de aanleg van een leidingenstelsel rendabel worden en 
wordt het tegelijkertijd mogelijk om, voortbouwend op het nieuwe gasleidingennet, private 
aansluitingen te realiseren. Natuurlijk voor de middenklasse en de welgestelden, maar ook voor 
winkels en fabrieken die geïnteresseerd zijn in het nieuwe fenomeen en bereid en in staat om de 
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prijs voor de nieuwe luxe te betalen.941 De nieuwe gasleidingen worden op de muur en het 
plafond aangebracht vanaf de hoofdleiding in de straat. Opvallend is dat de kosten van 
bestaande olie- en de nieuwe gasverlichting elkaar tot 1850 nauwelijks ontlopen, maar dat de 
voordelen van gas, te weten constanter en meer licht en bedieningsgemak,  voor de gemeenten 
dan zwaar gaan wegen. Gas wordt zo de dominante verlichtingsvorm, waarbij het snel daalt in 
prijs per m3.942 Met de uitvinding van het gloeikousje voor de gasbrander in 1885 krijgt de 
gasverlichting een nieuwe technologische impuls.943 Het gas brandt beter, het verbruik wordt 
aanzienlijk gereduceerd en het licht is mooier. Met technologische doorontwikkelingen, als 
verbeterde verbranding, veel hoger rendement uit mindere kwaliteit, en dus goedkopere, kolen 
en door het aanbieden van gas als brandstof voor kachels en fornuizen, blijft gas een 
aantrekkelijk product tegen steeds aantrekkelijker prijzen; het blijft tot in de twintigste eeuw 
het grootste marktaandeel in verlichtingsmarkt houden naast de opkomende 
elektriciteitsleveranciers.944  
 
De eerste toepassing van elektrisch licht in Nederland vindt plaats in de winter van 1854 bij de 
bouw van de ijzeren spoorbrug over de Mark bij Zevenbergen om de werktijden te kunnen 
verlengen en daarmee bouwtijd te winnen,945 maar het duurt tot 1883 voordat er in Nederland 
in Rotterdam de eerste grote elektriciteitscentrale gebouwd wordt.946 De eerste particuliere 
woning met elektriciteit uit eigen centrale is het grachtenpand gebouwd voor Jacob Nienhuys 
aan de Herengracht te Amsterdam uit 1888-1890.947 In het koetshuis, gelegen achter in de tuin, 
zijn dan een gasmotor van 35 PK met dynamo en accumulatoren (batterijen) ondergebracht ten 
behoeve van de ongeveer 300 gloeilampen in huis en tuin.948 Dit laat zien aan dat elektriciteit 
rond 1890 niet alleen kostbaar is, want er is nog geen infrastructuur waardoor een eigen 
centrale noodzaak is, maar ook nog een bijzonderheid. Dat deze vorm van eigen 
energieopwekking ook in het begin van de twintigste eeuw nog voorkomt, blijkt uit de villa die in 

1905 in Scheveningen gebouwd wordt, ontworpen door architect J. Verheul Dz., waarbij 
helemaal achteraan het 91 meter diepe terrein bij het koetshuis ook een eigen elektrische 
centrale wordt aangelegd.949 Het geeft ook aan dat de penetratie van elektriciteit voor huiselijk 
gebruik rond 1905 nog beperkt was, in ieder geval aan de randen van Den Haag. Combinaties 
van gas en elektriciteit zijn ook aanwezig zoals blijkt uit de beschrijving van villa Uytenbosch te 
Baarn uit 1890/1891. Architect was C. Muysken en de zeer grote villa voor de Amsterdamse 
bankier J.L. Pierson bezat niet alleen een lift, maar ook eene electrische schelgeleiding, om het 
personeel te roepen, en ééne verlichting met Wenhamlampen.950 De Wenhamlamp is een bepaald 
type gaslamp uitgevonden door de Engelsman P.H. Wenham in 1885.951 In 1902 ontwerpt J.W. 
Hanrath een villa te Hilversum met elektrische verlichting, die aangesloten wordt op het lichtnet 
van Hilversum. Het gaat om 22 aansluitingen voor 30 lampen, 5 stopcontacten en één kroon à 9 
kaarsenlampen  voor een bedrag van 460 gulden.952 Een kostbare investering.  
 
Toch is het gebruik van elektriciteit voor verlichting in 1890 allang geen nieuw fenomeen meer. 
Niet alleen worden een flink aantal openbare gebouwen, hotels en restaurants (o.a. Die Port van 
Cleve in Amsterdam) elektrisch verlicht, maar al tijdens de 34e ledenvergadering van de 
Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst in 1879 discussieert men uitvoerig over de 
mogelijkheden elektriciteit toe te passen bij de verlichting van gebouwen, zowel binnen als 
buiten.953 Interessant aan deze discussie is niet alleen de aanwezige kennis bij de leden over 
elektriciteit en de mogelijke toepassingen, maar ook het niveau van inzicht in de techniek. Men 
constateert namelijk dat er vier problemen opgelost dienen te worden, voordat er sprake kan 
zijn van een algemene toepassing van elektriciteit: 

1. het licht moet verdeeld kunnen worden in grotere en kleinere hoeveelheden 
2. de electrische kaars (= de lamp) moet uit stabielere stof bestaan dan kool, zodat er 

sprake is van een regelmatige verlichting 
3. de prijs mag niet hoger zijn dan die van steenkoolgas 
4. er moet een manier gevonden worden om meerdere lichtpunten te hebben in plaats van 

één grote. Ook Edison, zo constateert men, kan dit nog niet leveren. 
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Praktische problemen als het handmatig verwisselen van koolspitsen en hun beperkte brandtijd 
van slechts anderhalf uur maken elektrisch licht nog tot een lastige voorziening. De conclusie 
van de discussie is dan ook dat de kosten voor elektrische verlichting nog erg hoog zijn, zij het 
dat ze consequent dalen; (…) dan heeft men gegronde reden om te vertrouwen dat het electrische 
licht, ook wat de prijs betreft, nog slechts in hare kindsheid is, en dat men daarvan wellicht spoedig 
betere resultaten kan verwachten.954 Dus wel in de toekomst, maar nu nog te duur en te 
onpraktisch voor gebouwen. Met recht een genuanceerde conclusie. 
 
Installatiebedrijven verzorgen in Nederland de toepassingen van elektriciteit via stand-alone 
centrales ten behoeve van de verlichtingssystemen van een ziekenhuis, hotel, theater, villa en 
fabriek; blokcentrales verzorgen elektriciteit voor een aantal gebouwen.955 Alle 
elektriciteitsopwekking wordt zo decentraal gerealiseerd, want er is nog geen elektriciteitsnet. 
Dit is natuurlijk een grote technische belemmering voor algemeen gebruik. Daarnaast kosten de 
eerste gloeilampen ongeveer een half weekloon per stuk en dat is veel geld, ook voor 
welgestelde particulieren. Door massaproductie daalt de prijs echter snel: kost een Philips 
gloeilamp in 1892 nog een gulden, in 1894 is dat 25 cent.956 Vanaf 1895 wordt elektriciteit 
steeds meer toegepast bij de aandrijving van elektromotoren in fabrieken en werkplaatsen, 
waardoor industriële toepassingen toenemen en de behoefte aan een elektrisch netwerk steeds 
groter wordt.957  
 
Dezelfde ontwikkeling valt te constateren bij de elektrificatie van woningen. Ook hier wordt in 
eerste instantie de lijn van stand-alone centrales gevolgd door installatiebedrijven. Zoals 
gedurende de eerste fase van de gasverlichting de openbare verlichting van straten de 
belangrijkste katalysator blijkt voor de financiering, is bij de elektrificatie van de steden de 
komst van de elektrische trams de belangrijkste reden voor gemeenten om in elektrische 
centrales te investeren en te participeren.958 Zo besluit de gemeenteraad van Amsterdam in 
1900 tot de bouw van een eigen, gemeentelijke elektriciteitscentrale aan de Hoogte Kadijk ten 
behoeve van de elektrische trams, terwijl een jaar eerder in 1899 de Gemeentelijke 
Electriciteitswerken is opgericht.959 De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt daarbij zo 
snel dat al in 1918 de nieuwe Centrale Noord wordt gebouwd. Rond 1920 heeft bijna iedereen 
die elektriciteit wil en kan betalen een aansluiting, waarmee Amsterdam één van de meest 
geëlektrificeerde steden ter wereld is geworden.960 
 
Verwarming 
 
Het open vuur is de oudste vorm van verwarming en blijft in alle mogelijke variaties tot ver in de 
achttiende eeuw de belangrijkste methode van verwarming in de vorm van open haarden. Een 
open haard geeft warmte en licht. De nadelen zijn ook evident. Het rendement van een open 
haard is beperkt, aangezien de meeste warmte via de schoorsteen naar buiten gaat. Er is geen 
gelijkmatige verwarming van een vertrek mogelijk en om het bij flinke koude echt warm te 
krijgen zijn er allerlei hulpmiddelen noodzakelijk. Denk dan aan het bouwen van een houten 
kamertje rond het vuur, aan brede stoelen met hoge, dichte rugleuningen, stoven en 
beddepannen. In de evolutie van de haard naar een meer gesloten en effectiever verwarming 
vormen de dalende schouw, gesloten zijkanten, de gietijzeren haardplaat en de tegels volgende 
stappen. De Zaanse smuiger, waarvan de eerste vermelding dateert uit 1644, is van dit laatste 
een voorbeeld waarbij de hoge schouw naar buiten toe gebogen en betegeld is.961 Dit levert een 
gelijkmatige stralingswarmte, net als bij de Duitse Kachelofen. Het principe van kachelovens is in 
ieder geval in Oost-Nederland al in de vijftiende en vroege zestiende eeuw bekend en direct 
afkomstig uit de Duitse landen,962 zoals vooral de Duitse landen ook in de zeventiende en 
achttiende eeuw doosvormige ijzeren kachels naar de Nederlanden exporteren voor woningen 
én kassen/oranjerieën. Al met al blijft het gebruik van kachels in vergelijking met het gebruik 
van open haardvuur tot in de negentiende eeuw beperkt.963  
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Toch zijn er ook alternatieven voor haarden en kachels. In Huis Landford wordt bij de 
verbouwing van 1823-1827 al heteluchtverwarming toegepast net als in de kassen.964 De lucht 
wordt door middel van grote stookinrichtingen in de kelder, de zogenaamde calorifères, 
verwarmd en vervolgens door het huis geblazen. Opvallend bij deze ontwikkelingen is dat de 
technologische vernieuwingen als luchtverwarming en centrale verwarming door middel van 
warm of heet water, plaatsvinden binnen praktische gebruiksruimtes als een oranjerie en een 
kas, niet in de woning. Het vorstvrij houden van kostbare exotische planten levert blijkbaar 
voldoende noodzaak op tot innovatie. Het zijn de ruimtes van utilitaire aard en behoren 
daarmee niet tot sociaal-maatschappelijk relevante woonvertrekken, waardoor hier vanuit een 
zuiver utilitair uitgangspunt meer vrijheid mogelijk lijkt bij de toepassing van nieuwe vindingen. 
Zo kan het gebeuren dat exotische planten en bomen in een aangename warme ruimte verkeren, 
terwijl de eigenaar zich in zijn huis moet behelpen met suboptimale warmtebronnen als open 
haarden en voorzethaarden.  
 
Er vinden ook innovaties plaats bij de kachels. Benjamin Franklin ontwikkelt rond 1740 de naar 
hem vernoemde Franklinkachel. Dit is een ijzeren kachel met een kap, aan de voorzijde vuur 
waarachter in aparte luchtkamers de door het open vuur verwarmde lucht circuleerde. Het 
rendement van de kachelhaard neemt zo flink toe, waardoor de hoeveelheid benodigde 
brandstof aanzienlijk vermindert en daarmee de stookkosten.965 De kachel kan in of voor een 
haard geplaatst worden. De Franklinkachel wordt het startpunt van de ontwikkeling van steeds 
betere convectorkachels, die alle als principe hebben de verwarmde lucht te laten circuleren 
binnen de vakken in de kachel om daardoor zoveel mogelijk warmte vast te houden en 
vervolgens af te geven als stralingswarmte. Een vroeg Nederlands voorbeeld van een dergelijke 
kachel is de zogenaamde bezuinigingskagchel van Albertus Sterkman. Hij krijgt in 1834 een 
octrooi voor de bezuinigingskagchel met warmtepijpen en circuleer buizen; deze kachel had de 
traditionele hoge kolomvorm.966 In het verhaal Een heel lieve soirée van Johannes Kneppelhout, 
gepubliceerd in 1846, beschrijft Kneppelhout bij naam juist die kachel: (…) en in de andere 
kamer twee bloemenmanden, een kleinere tafel, canapé, brede schoorsteenmantel en 
circuleerkachel van Sterkman, die beide vertrekken al rijkelijk, zonder het talrijke gezelschap, zou 
verwarmd hebben (…).967   In de beschrijving van landhuis Lindenheuvel te Bloemendaal van de 
architect Isaak Warnsinck uit 1840 wordt expliciet de toepassing van Franklinkachels genoemd 
in alle vertrekken.968 
 
Technisch wordt er gedurende de negentiende eeuw voortdurend geïnnoveerd. Van 
Franklinkachels naar circulatiekachels, naar kolomkachels, open haarden, potkachels, 
kachelovens en vulkachels, die in een reservoir een grotere hoeveelheid kolen kunnen bergen 
die langzaam verbrandt. Van hout en turf naar steenkool en antraciet. Cokes, vergaste kolen en 
het restproduct bij gaswinning uit kolen, wordt ook veel toegepast. In alle gevallen vormt de 
kachel binnen een eeuwenlange traditie het vaste warmtepunt in een vertrek. Dit in 
tegenstelling tot verwarming door middel van hete lucht of heet water: de centrale verwarming. 
Bij deze verwarmingsvorm is de stookplaats afgescheiden van de feitelijke warmtebron. Immers 
de grote verwarmingskachel staat in de kelder of het souterrain met daarnaast de 
brandstofopslag, terwijl de gietijzeren radiatoren onopvallend in de kamers geplaatst zijn. Er is 
dan geen centrale warmtebron als richtpunt in de woonkamer. Een situatie die wordt opgelost 
door een open haard of een haard in de kamer te plaatsen in een grote schouw of 
schoorsteenmantel. Dit wordt expliciet aangegeven in de beschrijving van villa Uytenbosch uit 
1890/91 te Baarn. Hier zijn in alle vertrekken stookplaatsen aangebracht, terwijl de villa geheel 
wordt verwarmd door een inrichting voor heetwater-luchtverwarming.969 Dit lijkt erg op een 
voorstel uit De Opmerker van 1904 om de centrale verwarming te combineren met haarden, 
aangezien de stoomverwarmingssystemen, waarmede onze oostelijke naburen ons overstroomen 
voor een landklimaat geschikt zijn, maar niet voor een zeeklimaat. Wil men verwarming maken, 
dan ga men bij de Engelschen in de leer. Die leggen altijd warm water aan, doch zorgen ook voor 
haarden. Slechts bij bepaalde koude wordt dan de verwarming gebruikt, terwijl anders de haarden 
dienst doen.970  Tegen het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw wordt de centrale 
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verwarming steeds vaker toegepast binnen de villa’s en landhuizen. Vaak in combinatie met een 
haard of een open haard met een haardzitje, de typisch Engelse inglenook, voor de gezelligheid.  
 
Water, waterleiding, riolering en waterclosetten 
 
Vaak wordt er ten aanzien van de  privaten, secreten en de kamerpotten impliciet van uitgegaan 
dat de mens in vroeger tijden een heel andere benadering van stank en hygiëne heeft. Dat de 
verpestende geuren van rottende kadavers en stinkende uitwerpselen maar van beperkte 
invloed is op het comfort van de mensen. Dat is niet waar. Natuurlijk is de kennis rondom ziekte 
en bacillen tot ver in de negentiende eeuw beperkt, maar de afkeer voor stank hangt niet alleen 
samen met de angst voor de met stank samenhangende miasmen, de ziekteverwekkende 
walmen, maar ook met een afkeer van stank zelf. Men is helemaal niet gek op beerputten en 
buitenhokken. Deze worden bij voorkeur op een binnenplaats of, als het kon, verder van de 
woning geplaatst om juist de stank, en de vliegen, zo ver mogelijk weg te houden. Ook op de 
plattegronden van zeventiende en achttiende-eeuwse grachtenwoningen zijn de privaten vrijwel 
altijd aan de buitenmuren geplaatst om de stank te verminderen en ventilatie mogelijk te maken. 
Of ze stonden op het plaatsje tussen het voorhuis en het achterhuis voor de bedienden; of achter 
de keuken bij de tuin. Hoe dan ook, de privaten, worden vrijwel altijd aan de zij- of de 
achterkanten geplaatst en waren in alle woningen van welgestelden aanwezig.971  
Alhoewel men door gerichte plaatsing de stankoverlast tracht te beperken, is ook duidelijk dat 
dit maar beperkt lukt in de vorm van een privaat met een gat en een afvoerput naar de gracht, 
een beerput of een kuil zonder een isolerend waterslot tegen de stank. Tot in de negentiende 
eeuw blijft deze eenvoudige vorm van fecaliënafvoer overal in Nederland gebruikelijk. Bij de 
voortdurende groei van de stadsbevolking levert dit echter steeds meer problemen op. De 
beerputten op achterterreinen, vaak met gestapelde in plaats van gemetselde wanden, lekken 
vrijwel altijd, zodat ook het grondwater besmet wordt en dus ook de nabijgelegen 
waterputten.972 Het water van grachten, kanalen en rivieren is eveneens vervuild door de 
privaten die er op lozen en door al het afval dat erin gedumpt wordt, terwijl dit water 
tegelijkertijd bestemd was voor drinkwater. In Van Zons Een zeer onfrisse geschiedenis wordt de 
aard en invloed van de niet-industriële vervuiling niet alleen plastisch beschreven, maar wordt 
ook de rol van de verschillende overheden belicht die maar heel moeizaam tot de noodzakelijke 
stappen komen. Dit laat hij onder meer zien aan de hand van de ontwikkeling van het rioolstelsel 
in de gemeente Rotterdam; tegen 1880 toch een stad met 200.000 inwoners, maar zonder 
riolering. Wel vanaf 1877 een tonnenstelsel en natuurlijk de gebruikelijke beerputten en 
grachtenlozingen. Het nieuwe riool zou op de Maas moeten lozen, maar die rivier had 
onvoldoende stroomsnelheid om het vuil goed naar zee te transporteren, terwijl in het 
benedenstrooms gebied duizenden mensen het water rechtstreeks uit de Maas dronken. Vanaf 
1879 is er discussie, maar pas in 1883 valt een beslissing, waartegen vervolgens de gemeente 
Vlaardingen protesteert vanwege het vervuilen van haar drinkwater.973 En dit alles terwijl in 
Engeland al vanaf 1868 overal rioleringssystemen met zuivering zijn aangelegd, net als iets later 
in de Duitse steden, zodat daar rond 1900 bij alle grote en kleine steden de combinatie 
spoelriolering en waterzuiveringsinstallatie is ingevoerd.974 Overal bevinden zich nog tot ver in 
de negentiende eeuw vuilnishopen en cholera- en tyfusepidemieën razen met enige regelmaat 
door de steden; veroorzaken duizenden slachtoffers vooral bij arm, maar ook bij rijk. Eén van de 
grootste publieke opgaven in de negentiende-eeuwse stedenbouw bestaat dan ook uit de 
ontwikkeling van publieke voorzieningen zoals riolering en schoon drinkwater. Al is er tot het 
laatste decennium van de negentiende eeuw nauwelijks een gemeente in Nederland te vinden 
die hier vanuit haar publieke taakopvatting voluit in investeert. 
 
Op de 34ste ledenvergadering van de Vereeniging tot Bevordering van de Bouwkunst op 21 mei 
1879 te Amsterdam worden een aantal vragen gesteld en in onderlinge discussie beantwoord.975 
De 9e vraag gaat over de voor- en de nadelen van het tonnenstelsel dat in een aantal steden 
recentelijk is ingevoerd (o.a. Delft in 1874), terwijl iedereen onderschrijft dat de nadelen van de 
beerputten groot is. Conclusie is in ieder geval dat het tonnenstelsel voor grote steden niet 
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bruikbaar is zeer kostbaar, een tevens nadeelig en omslachtig. Al blijkt men er voor kleine steden 
en dorpen wel mogelijkheden in te zien.976 Over het bouwen van rioolstelsels geen woord. Het 
tonnenstelsel, waarmee in ieder geval de lekkende beerputten voorkomen kunnen worden en 
daarmee in belangrijke mate de vervuiling van het grondwater, wordt in Nederland nog tot in de 
twintigste eeuw toegepast. Het gebruik van waterclosets, de wc, dat snel toeneemt bij de 
welgestelden op het moment dat er een waterleiding is aangelegd, wordt door de hygiënisten 
weer afgewezen doordat deze voorziening door het vele water dat zij gebruikt de beerputten 
sneller zal laten lekken en dus weer opnieuw het grondwater vervuilt.977 Alleen de aanleg van 
riolering kan dit probleem, inclusief de waterclosets in de steden, afdoende oplossen, tenminste 
voor de burgers in de wat betere wijken. Voor de armen in hun stegen en sloppen blijven 
lekkende beerputten en mesthopen gebruikelijk.  
 
Het probleem van fecaliënafvoer drukt natuurlijk nauwelijks op villa’s en landhuizen, aangezien 
deze op ruime percelen liggen in een omgeving met een lage bebouwingsdichtheid. Een goede 
septic tank, gemetselde brede en dichte beerputten waarin het afval werd afgebroken en die één 
keer per jaar moet worden geleegd, is dan eind negentiende eeuw de gebruikelijke en 
voorgeschreven oplossing. Riolering is er in het buitengebied en op het platteland ook niet. De 
aanleg- en onderhoudskosten zijn te hoog voor een te beperkte bevolking. Villa’s buiten de stad 
in de natuur of op het platteland hebben dan ook tot ver na de tweede wereldoorlog geen 
rioolaansluiting, maar septic tanks of beerputten met overloop.978 
 
Op plattegronden van achttiende-eeuwse Nederlandse buitenplaatsen komen altijd ‘privaten’ of 
‘secreten’ voor. Van een algemene toepassing van waterclosetten met een stankslot is geen 
sprake, hoewel het principe al tegen het einde van de achttiende eeuw bekend is in de vorm van 
ventielclosets met waterspoeling uit een hoge bak en een stankafsluiter in de vorm van een 
sifon.979 In zowel de achttiende als in de negentiende eeuw worden er voortdurend innovaties 
gepleegd op het gebied van sanitair. In Nederland worden al in 1844 bij het ontwerp van het 
stadsziekenhuis van Purmerend door de architect W.A. Scholten waterclosets ontworpen. Het 
water komt uit waterreservoirs op de zolders van het ziekenhuis, die door hun hoge ligging voor 
voldoende druk zorgen; de ziekenhuiszalen hadden ook fonteintjes.980  Een gebruikelijke 
oplossing, ook voor buitenhuizen. Regenwater wordt opgevangen in of opgepompt naar de 
reservoirs. Deze oplossing, waarbij de individuele woning of het individuele gebouw voor zijn 
eigen watervoorziening en waterdruk zorgde is ook terug te vinden in Borski’s villa Hartenlust 
te Bloemendaal uit 1847, waar op zolder een paar reservoirs liggen die met regenwater en met 
bronwater gevuld worden, dit bronwater wordt daar dan met een handpomp in opgepompt naar 
de bakken op zolder en is beschikbaar voor kraanwater, badkamer en de keuken.981 Een 
aanzienlijk vroeger voorbeeld zijn de waterreservoirs op het dak van slot Zeist uit 1686 en 
vooral bedoeld om druk te scheppen voor de fonteinen in de tuin; al snel besloot men daar tot 
andere oplossingen, aangezien de risico’s van lekkage van de enorme reservoirs te groot wordt 
geacht.982  
 
Op de wereldtentoonstelling van 1851 in het Crystal Palace te Londen, de eerste grote 
internationale viering van menselijk vernuft en kennis in de negentiende eeuw, presenteert 
George Jennings de eerste vlakspoeler met reservoir, beide van gietijzer; in 1852 wordt dit 
toilettype toegepast bij het eerste doorspoelbare openbare toilet in Londen, met het eerste type 
diepspoeler toilet daterend uit 1884.983 Het is rond het midden van de negentiende eeuw dat de 
fabrieksmatige productie van aardewerken en porseleinen wc-potten en wc’s, zoals het 
Hoppertoilet, meer vaart krijgt.984 Toiletpotten van aardewerk en porselein worden dan door de 
massaproductie voor grotere delen van de middenklasse betaalbaar en dus bereikbaar, mits er 
natuurlijk in de bestaande woningen een ruimte is die als wc ingericht kan worden.985 Belangrijk 
element bij al deze waterclosetten is het stankslot door middel van een waterslot in een 
zwanenhals. Dit is een simpele maar buitengewoon effectieve Franse vondst uit 1823 tegen 
stank uit het riool of septic tank en wordt de standaard voor alle wc’s;986 en voor alle wasbakken. 
De grote en breed verspreide negentiende-eeuwse angst voor miasmen, kwalijke geuren en 
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stank waarvan algemeen werd aangenomen dat deze ziektes als cholera en pest veroorzaken, is 
met deze simpele vinding voor wc’s nu opgelost.987 Het is duidelijk dat de gemakkelijke 
beschikbaarheid van water een noodzakelijke voorwaarde is voor het bredere succes van de 
waterclosetten. De combinatie grootschalige (drink)watervoorziening en riolering ligt daarmee 
voor de hand in de stedelijke context. Voor villa’s en landhuizen is dit niet nodig; deze zijn 
zelfvoorzienend in dit opzicht. Men regelt het eigen water via welputten en Nortonpompen, of 
regenbakken, verzorgt de eigen fecaliënafvoer via de septic tank, regelt waterdruk met een 
watertoren en ijs met de ijskelder. Een goed voorbeeld biedt alweer het landhuis Lindenheuvel 
te Bloemendaal uit 1840/41. In dit landhuis zijn vier hydraulische gemakken die gespoeld 
worden met water uit de regenbakken op het dak en met behulp van hun mechaniek direct alle 
uitwerpselen geurloos afvoeren.988  
 
Een planningsvoordeel van alle soorten waterclosetten bestaat uit de mogelijkheid om de 
plaatsing meer te variëren. Stank en geuren zijn nu niet meer een allesoverheersend element en 
maken het mogelijk de wc’s in een directe relatie te plaatsen met bijvoorbeeld een toilet en een 
entree. In de plattegronden van villa’s vanaf 1870 is dan ook te zien dat er een logisch, want op 
elkaar afgestemd, complex van vertrekken ontstaat bestaande uit entree, garderobe, toilet en wc. 
Het toilet is een eigen ruimte naast de eigenlijke wc en mede bestemd om op te frissen en 
voorzien van wasbak of wasmeubel en spiegel. De wc’s in de rest van het huis, waaronder in de 
meeste gevallen een aparte wc of nog steeds een privaat in de bijkeuken voor de dienstbode, 
worden meestal onder de trap geplaatst en op de verdieping bij de slaapvertrekken. In de regel 
is er dus sprake van een minimum van twee wc’s in een villa. Drie is ook mogelijk als ook het 
privaat in de dienstvertrekken, meest in de bijkeuken, is vervangen door een wc. De wc’s maken 
wel een interne infrastructuur noodzakelijk van waterleidingen en rioolpijpen en de plek van de 
wc’s wordt daarmee gefixeerd, aangezien een eventuele wijziging grote kosten én veel breek- en 
bouwwerk met zich brengen. Bij de villa Uytenbosch te Baarn uit 1890/91 is er sprake van 
closets volgens de nieuwste Engelsche constructie, wat dus blijkbaar én een vorm van luxe is én 
nog steeds bijzonder genoeg om aan te geven. Opvallend is ook de beschrijving van het 
watersysteem: Behalve deze verwarming [= hete lucht en warm water] bezit het gebouw ook eene 
warm- en koudwaterleiding, zoowel voor de keuken als voor huishoudelijk gebruik bij waschtafels, 
lavabo’s en badkuipen; de voeding geschiedt gedeeltelijk direct uit de waterleiding der gemeente, 
gedeeltelijk door reservoirs op de zolderruimte geplaatst.’989 
 
Algemeen beschikbaar zuiver drinkwater, dus drinkwater dat niet verontreinigd is met allerlei 
ziekmakende bacteriën, is tot ver in de negentiende eeuw geen normale zaak. De noodzakelijke 
kennis om schoon drinkwater te produceren, de financiële middelen om dit op grootschalige 
wijze te doen en niet in de laatste plaats de kennis over de rol van bacteriën en vervuiling van 
het water is lang afwezig. Wat men natuurlijk wel constateert, is dat vervuild water onzuiver is, 
stinkt en daardoor als ongezond wordt ervaren; dit mede in het licht van de miasmatische 
ziekteontwikkelingstheorie.990 Zo beschrijft de luitenant-ingenieur De Bordes in een uitvoerig 
artikel getiteld Waterleidingen in Bouwkundige Bijdragen uit 1856 niet alleen de geschiedenis 
van de waterleidingen, maar bespreekt hij de drinkwatervoorziening in een reeks van steden, 
waaronder Boston en New York, inclusief de kosten. Zijn introductie is verhelderend, maar 
gedateerd: Het moet een verblijdend kenmerk van de toenemende beschaving beschouwd worden, 
dat men tegenwoordig meer en meer naar middelen zoekt om de gezondheidstoestand der grote 
steden te verbeteren. Vooral is dit het geval geworden sedert de cholera Europa van tijd tot tijd 
bezoekt en door het groot aantal slagtoffers welke zij steeds in de meest bevolkte wijken der steden 
maakt, op de gevoeligste wijze heeft geleerd, dat daar de brandpunten zijn, waar de ziekte zooal 
niet gevormd, dan toch ontwikkeld wordt, en van waar zij zich over de andere wijken der steden 
verspreidt.991  De Bordes constateert vervolgens dat een der beroemdste scheikundigen uit 
Duitsland  er nu van uitgaat dat de tot verrotting overgaande uitwerpselen zorgen voor het 
ontstaan van de smetstof die vervolgens de cholera veroorzaakt. Dus geen miasmen. 
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Helder, schoon en reukloos water kan ook mechanisch opgepompt worden via Norton pompen, 
zoals blijkt uit de Wetenschappelijke meededeelingen van het Nederlandsch Tijdschrijft voor 
Geneeskunde uit 1869 onder de titel  Norton’sche pijpwellen in Nederland.992  Hierin beschrijft de 
arts J. Ali Cohen hoe in verschillende plaatsen in Nederland proeven worden gedaan door 
gemeenten om door middel van het slaan van putten met daaraan gekoppeld een Nortonpomp, 
de Norton’sche wellen uit de titel, goed en zuiver drinkwater te krijgen, dat dan vervolgens aan 
de burgers verkocht kan worden. Dit is in ieder geval een tamelijk zeldzaam voorbeeld van 
praktische, negentiende-eeuwse gemeentelijke regie. Cohen constateert ook dat een put bij een 
gracht veel dieper geboord moet worden in verband met de doorsijpelende vervuiling richting 
grondwater door het grachtenwater.  
 
De waterleiding, tot ver in de negentiende eeuw een luxe voor welgestelde private gebruikers, 
die hun eigen Nortonpompen met put kunnen kopen of een reservoir op de zolder hebben, leidt 
ook tot een gemakkelijker gebruik van water. In plaats van een bad dat met emmers gevuld moet 
worden, vult het bad zich nu via de kraan en kan gemakkelijk via een afvoer weer geleegd 
worden. Dit maakt een behoorlijk verschil in de hoeveelheid werk, dus maakt minder 
menskracht en dus personeel nodig. Water komt nu op elk gewenst moment uit de kraan en is 
onbeperkt beschikbaar. Dit is een volledig andere situatie dan voorheen, waar water moet 
worden opgepompt en in reservoirs bewaard of uit putten moet worden verzameld.  
De massaproductie van al deze technische installaties als pompen en lampen zorgt er voor dat 
de kosten dalen. Dit heeft weer een directe invloed op de kosten van buiten de stad wonen in een 
villa. Zo is er parallel aan de algemene welvaartsstijging ook sprake van een kostendaling bij 
technische installaties. Buiten de stad wonen heeft zo steeds minder financiële  
belemmeringen waar individuele technische voorzieningen nodig zijn.  
 
Muren en vloeren en daken 
 
In alle opzichten blijft het bouwen zelf een vooral ambachtelijk proces, waarbij de ervaring en 
praktische kennis de kwaliteit bepalen van wat er uiteindelijk gebouwd wordt. Het eenvoudigst 
is dit te zien aan de gebruikte bouwstoffen. Deze zijn in de negentiende eeuw niet anders dan die 
in de eeuwen daarvoor: baksteen, hout en pannen en tegels, en voor de luxueuze accenten het 
bergsteen (= natuursteen), kostbaar hout voor lambrisering en het stucwerk. Er zit zeker 
waarheid in de constatering van Niels Prak in  Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940 dat 
een huis als een riskant en conjunctuurgevoelig product in principe neigt tot een zekere 
eenvormigheid en conservatisme om daarmee gemakkelijker geaccepteerd te worden en 
daarmee als grote investering en belegging veiliger.993 Industrieel vervaardigde ornamenten in 
gegoten steen, zink en terracotta nemen het oorspronkelijke, kostbare beeldhouwwerk over, net 
als kunststeen dat doet voor de banden en detaillering. De prijs daalt navenant. Kapconstructies 
blijven tot in de twintigste eeuw vrijwel altijd van hout, evenals de balklagen en vloerplanken, al 
worden de balklagen wel steeds lichter in de loop van de negentiende eeuw.994  In De wetten van 
de bouwkunst wordt door Petra Brouwer een gedetailleerd overzicht gegeven van gebruikte 
architectuur en vooral praktische handboeken voor timmerlieden en metselaars. Men leert 
echter pas echt in de praktijk. 
  
Gedurende de hele negentiende eeuw worden vrijwel continu nieuwe bouwmaterialen 
ontwikkeld en bestaande bouwmaterialen verbeterd dan wel industrieel vervaardigd. In zowel 
Engeland, Frankrijk, België en Duitsland vindt er voordurend productontwikkeling en 
productinnovatie plaats. Een voorbeeld daarvan is zink als dakbedekking. Dit wordt in 1818 
toegepast het stadhuis te Amsterdam en in 1819 bij het Arsenaal te Vlissingen. Zink wordt in de 
jaren dertig in Duitsland verbeterd tot het zogenaamde titaanzink, waardoor de thermische 
uitzetting sterk vermindert en het in twee richtingen gelegd kan worden. Er kunnen nu grote 
dakoppervlaktes gelegd worden zonder het gevaar van scheuren en lekkage. Zinken daken 
hebben daarbij als groot voordeel dat zink het regenwater niet vervuilt met metaaloxiden als bij 
lood en koper: regenwater wordt immers vaak opgevangen in waterbakken op zolder om als 
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drinkwater te dienen.995 Gietijzer voor spanten en zuilen, nieuwe vormen van bitumen, verf en 
andere afwerkingstoffen, verglaasde buizen voor riolering en allerlei buizen voor 
gasverwarming, staal voor spoorstaven worden doorontwikkeld en toegepast. IJzeren 
kolommen en versierd gietijzer worden regelmatig toegepast bij veranda’s en bij serres . Voor de 
grote voorbeelden van het gebruik ervan moet echter vooral naar ingenieurswerken gekeken 
worden, zoals ijzeren spoorbruggen, grote stationsoverkappingen en grote publieke 
bouwwerken. Een gebouw als de nieuwe Amsterdamse stadsschouwburg uit de jaren negentig is 
door zijn ver doorgevoerde gebruik van getrokken ijzer voor de gehele constructie en beton één 
van de meest geavanceerde publieke gebouwen in Europa voor wat betreft brandveiligheid.996  
 
In de landhuis- en villabouw domineert de kleine aannemer. Veel van de negentiende-eeuwse 
vrijstaande woningen, villa’s en landhuizen, worden door architecten ontworpen, maar ook hier 
wordt de bulk van de stedelijke woningproductie voor de meer welgestelden vooral door 
aannemers en uitvoerders gerealiseerd in grotere bouwprojecten.997 Er wordt traditioneel 
gebouwd met baksteen en hout. De daken zijn gedekt met gebakken pannen, al dan niet 
verglaasd, of platen zink of, zelden, koperen platen. Asfaltpapier of bitumen is gebruikelijk voor 
het dekken van de kleinere platte daken van erkers en uitbouwsels.  
Het toepassen van spouwmuren voor isolatie en tegen doorslaand vocht is bekend en vindt 
plaats. Op de negentiende-eeuwse bouwtekeningen staan regelmatig volledige spouwmuren 
aangegeven, al komt ook de onvolledige spouwmuur (de spouw loopt niet door bij de 
raamkozijnen) tot ver in de negentiende eeuw veel voor.998 Er kan gesteld worden dat de kennis 
van spouwmuren en de functie, namelijk isolatie en vochtbescherming, breed bekend is bij en 
onderschreven wordt door architecten en aannemers. Dit blijkt ook expliciet uit de 
beantwoording van een vraag over het gebruik van spouwmuren in de Bouwkundige Bijdragen 
uit 1884. Hierin wordt op een vraag uit de afdelingsvergadering Amsterdam van de Vereeniging 
tot Bevordering der Bouwkunst een uitvoerig antwoord gegeven, waaruit ondubbelzinnig blijkt 
dat over het nut van spouwmuren geen discussie meer mogelijk is.999 De spouw weert het 
doorslaande vocht, houdt lawaai tegen, houdt koude tegen en maakt eenvoudiger desinfectie 
mogelijk doordat het behangsel gemakkelijk verwijderd kan worden en de muren weer gewit. 
Het is ook duidelijk dat door het toepassen van een spouw, waardoor er zowel een buiten- als 
een binnenmuur gemetseld moet worden, de bouwkosten toenemen. Ook de fundering moet 
zwaarder en breder worden. Bij villa’s, die het luxe bouwsegment vertegenwoordigen, komt de 
toepassing van een spouw dan ook regelmatig voor. De expliciete beschrijving uit het 
Bouwkundig Weekblad uit 1883 van een villa te Baarn met twee halfsteensmuren met een spouw 
daartusschen geeft dat ook nog eens aan.1000 De spouwmuur wordt bij dubbele villa’s ook 
toegepast op de gezamenlijke binnenmuur. Dit als geluidsisolatie. Dit is onder meer te zien bij 
een dubbele villa aan de Sophialaan te Leeuwarden uit 1881. Op de bouwtekening is daar een 
spouwmuur aangegeven tussen beide villa’s, terwijl de buitenmuren zonder spouw lijken te zijn 
ontworpen.1001  
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van welgevallen op de bloeijende oleanders te slaan, die in porseleinen vazen in de hoeken geplaatst waren. Hij had 
echter geen tijd om meer dan een vlugtigen blik in het rond te slaan, daar de bediende, een deur geopend hebbende, hem 
verzocht in het salon te gaan, terwijl hij de familie van zijn aankomst verwittigde. (…) Toen de knecht boven op het 
portaal gekomen was, Terwijl de beide meisjes aldus voortgingen te schertsen, was de jonge mensch, die daartoe 
aanleiding gegeven had, nog alleen in het salon, en druk bezig om uit het ameublement er van gevolgtrekkingen te maken 
omtrent de familie, die het bewoonde. De geopende piano, met een mélange uit de Muette op de lessenaar, toonde, dat de 
muzijk hier vereerders had. Voor de vensterbank stond een werktafeltje van Chineesch verlakwerk, bedekt met een aantal 
klossen, waarop veelkleurige saaijet gewonden was, terwijl een gazen rol, die er bij lag, toonde, dat deze draden door de 
vlugge vingers gebezigd werden, om een schoon landschap te vervaardigen, indien zulk eene hoekige afdeeling van 
evenredigheden en kleuren ooit een geheel, dat den naam van schoon mag dragen, kan uitleveren. Aan de overzijde van 
den ingang waren gezonken ramen, die zich naar den tuin openden, voor welke verschillende bloemen in potten geplaatst 
stonden, wier rangschikking den jongeling volkomen zou voldaan hebben, indien niet een menigte van kleuren 
reuklooze immortelles te midden van hare bonte zusteren eene al te armelijke vertooning gemaakt hadden. Aan een 
dezer ramen scheen de plaats te zijn van iemand, die deze bloempjes lief had; want op het tafeltje, dat er voor stond, zag 
hij een glas met immortelles, alleen met een paar violen er tusschen geschakeerd: het scheen wel de plaats van een 
bejaarde huisgenoote te zijn, want de leunstoel zag er zoo regt gemakkelijk uit, en het voetkussen scheen zoo donsachtig, 
(…)  
819 Croiset van Uchelen,  p. 410 
820 Croiset van Uchelen, pp. 409-411 
821 Van der Laarse/Kuiper, p. 28 
822 NAi, Archief Leliman, LELX t6, t7, t11, t12, t14, t18, t20, t22, t23, t27, t28  
823 Monumenten in Hilversum, mei 1989, p. 50  
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824 Vaderlandsche Letteroefeningen, of tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die 
dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig en tevens vrijmoedig behandeld wordenVaderlandsche 
Letteroefeningen, Amsterdam,  jaargang 1802, DBNL, p. 506 
825 Vaderlandsche Letteroefeningen enz. , Amsterdam, jaargang 1804, DBNL, p. 736 
826 Vaderlandsche Letteroefeningen enz. , Amsterdam (1827), dbnl, p. 232; Margaretha Jacoba de Neufville, De kleine 
pligten, Amsterdam 1824 (deel 1 in twee delen); 1827 (deel 2 in twee delen)  
827 Vaderlandsche Letteroefeningen enz. , Amsterdam (1818), dbnl, p. 614 
828 Vaderlandsche Letteroefeningen enz. , Amsterdam (1827), dbnl, p. 212 
829 Eliëns, ‘1800-1850’, p. 347 
830 Eliëns, ‘1800-1850’, p. 347 
831 Eliëns, ‘1800-1850’, p. 353 
832 De Opmerker,  47e jrg., nr. 20 (1912), p. 154 
833 Bot, p. 595 
834 Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, jaargang 1800, pp. 290/291 (dbnl) 
835 Bot, p. 595 
836 Dam, Johannes van, De dikke Van Dam –van aardappel tot zwezerik, Amsterdam 2006, pp. 556/557; zie ook: 
Paston-Williams, Sara, The art of dining – A history of cooking and eating, London 1994 (heruitg. National Trust z.j.), p. 
325 
837 Broomfield, Andrea, Food and cooking in Victorian England- A history, Westport, Conn./Londen 2007, pp. 127-129 
838 De Opmerker, 48e jrg., 11 januari (1913), pp. 10-11  
839 Haan, Johan de, "Hier ziet men uit paleizen". Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw, Assen 
(2005), p. 543, noot 107; Woordenboek der Nederlandsche Taal, lemma biljart, 1903 
840  Monumenten in Hilversum, mei 1989, p. 50; voor Coninck Westenberg zie beschrijving gemeente Amsterdam op: 
http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/monumenten/monumenten-0/gebouwen-
gebieden/beschrijvingen/plantage_lepellaan_6/ ; Plantage Lepellaan 6 is ook een rijksmonument. 
841 Franklin (1981), p. 56/57 
842 Franklin (1981), p. 56 
843 De Opmerker, 25 juni, nr. 26 (1904), p. 201 
844 De Jonge, p. 58 
845 Smith Kipp, Rita, The Early Years of a Dutch Colonial Mission: The Karo Field, University of Michigan Press (1990), p. 
59 
846 http://www.tabakshistorie.nl/nl/tabakshistorie/sigaretten; opvallend is ook dat de sigaret als zoekterm in de 
dbnl pas resultaten geeft vanaf 1887 met een citaat uit De Kleine Johannes  van Frederik van Eeden, waarin aan 
Johannes gevraagd wordt of hij een sigaret wil, terwijl in Adriaan Loosjes’ Het leven van Wouter Johannes Blommesteyn  
uit 1816 al een sigaar wordt opgestoken; dbnl, zoekterm sigaar.  
847 Bouwkundig Tijdschrif (1889), ‘Verslagen van de 59e en 60e algemeene vergadering’, p. 6 e.v., Rapport der 
commissie van beoordelingvoor de ingekomen antwoorden op de drie prijsvragen in 1888 uitgeschreven door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
848 De Opmerker,  4 december (1886), p. 293/294;  de omgeving bestond uit hoog hout vandaar de keuze voor een 
châlet met houtwerk en kleurige bakstenen. Bouwkosten: f. 45.000 zonder de binnenbetimmering. 
849 RCE, monumentenregister: monumentnummer 530190 met beschrijving 
850 Leliman/Sluyterman, p. 13 
851 Beide literaire voorbeelden genoemd in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, uitgave 1903, bij lemma biljart 
852 Dictionnaire de l’ Académie Française, 4ème edition 1762, p. 198, lemma boudoir 
853  Dictionnaire de l’ Académie Française,  6ième edition 1832-1835, lemma boudoir 
854  Woordenboek der Nederlandsche Taal 1903, onder lemma boudoir 
855  Koldeweij, p. 263 en 266; onder meer in het stadshuis voor Anthony Patras te Den Haag uit 1760; ontworpen door 
de stadhouderlijk architect Pieter de Swart 
856  Postumus Meyjes, p. 74 
857  Wenzel (Groningen1818), p. 127 e.v. 
858  De Opmerker,  43e jrg., 11 januari (1913), p. 11 
859  Postumus Meyjes, p. 74 
860  Koldeweij, p. 267, 
861  Croiset van Uchelen, p. 410 
862  Idem, p. 410 
863  Het Huis, Oud &  Nieuw, jrg. 3 (1905), p. 139 
864  Interessant voorbeeld, en uitzonderlijk in algemene zin, is de combinatie slaapkamer, toiletkamer met grote 
schoorsteenmantel en voorzetkachel en badkamer voor prinses Marianne in het paleis Noordeinde, waarmee een 
suite van aan elkaar gerelateerde vertrekken is gerealiseerd. Dit complex wordt door B.W.H. Ziesenis in 1815 
ontworpen binnen de bestaande ruimtes van het paleis. Er is ook een bidet. (zie: Cleverens, R.W.A.M., De 
koningsvleugel: geschiedenis van de particuliere appartementen in het paleis Noordeinde, Hilversum 2001, p. 108). Het 
bad in de ronde badkamer in Jan Borski’s landhuis Hartenlust (1840) werkt volgens eenzelfde principe, zij het dat de 
verwarming van het bad als kachel aan het bad zelf bevestigd is en het water dus direct verwarmde. 
Opvallend is de vroege introductie van het begrip stortbad en douche en een verwijzing naar Amerika in een 
verzameling artikelen van Pieter van Woensel getiteld De lantaren voor 1798. Hij schrijft: 'k meen in America, een 

http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/monumenten/monumenten-0/gebouwen-gebieden/beschrijvingen/plantage_lepellaan_6/
http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/monumenten/monumenten-0/gebouwen-gebieden/beschrijvingen/plantage_lepellaan_6/
http://www.tabakshistorie.nl/nl/tabakshistorie/sigaretten


373 
 

                                                                                                                                                         
stortreegenbad (shower) [is] uitgevonden. 't Is als een kuip met een dubbele bodem, de onderste van de welken als een 
zeef met zeer veele gaatjes doorboort is. Men trekt de prop uit de bovenste bodem, en zet zich onder deezen stort-reegen. 
'Er zijn 'er die beweeren, dat de val deezer dikke droppels eene bijzondere kragt heeft, om de verslapte vezelen de 
behoorlijke spanning weder te geeven. Douchen als medicijn voor een opwekkende en spierversterkende werking. (zie 
Woensel, Pieter van, ‘De Lantaarn voor 1798‘ (onder pseudoniem Amurath-Effendi, Hekim-Bachi). In: 't Nieuwe Licht, 
Amsterdam z.j., gepubliceerd in de dbnl, p. 13 
865 Bot, Piet, Vademecum – historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Alphen aan de Maas 2009, p. 610 
866 Bouwkundige Bijdragen, deel 14 (1865), pp. 133-142 en pp. 141-154 
867 Brade, deel 3, tweede verbeterde druk, pp. 68/69. 
868 Apart verslag in de Bouwkundige Bijdragen (1880),  Verslag veertigste algemeene vergadering 
869 Gugel, E. H., Architectonische Vormleer, deel III, 1887, plaat 12 
870 Hogen, p. 62 
871 Idem, p. 10 
872 Hoagland, Alison K., ‘Introducing the Bathroom – Space and Change in Working-Class Houses‘ , in: Building & 
Landscape, Journal of the vernacular architecture forum, Volume 18, nr. 2 fall (2011), pp. 15-42, p. 15  
873 Hogen, p. 63 
874 Pot, p. 621 
875 Pot, p. 626 
876 Pot, p. 623; Parent, Wim, Sanitair. Een historisch overzicht, Delft 1987, p. 66 
877 Krüseman, Mina, Mijn leven. J.P. Revers, Dordrecht 1877, pp. 181/182 
878 De Bouwwereld, nr. 21, 21 mei (1902), pp. 176-178 
879 Ogle, Maureen, All the modern conveniences – American household plumbing, 1840 – 1890, Baltimore 1996, p. 138 
880 Idem, pp. 139-141 
881 Paston-Williams, p. 296 
882 http://www.thehistorychannel.agarangemaster.com/wp-content/uploads/2014/07/Flavel.jpg [geraadpleegd 
12.2.2016 
883 De Haan (1986), p. 60 
884 Zie tabel h.7, paragraaf 7.5 
885  Funda, geraadpleegd op 11 oktober 2015; H.J. Schimmellaan 2: € 1.089.00 en H.J. Schimmellaan 7: € 1.295.00 
886 Prook, Esther, Segaar, Dorothee, J.H.W. Leliman (1878-1921) - architect en publicist, Rotterdam 1997, pp. 35-69; zie 
ook Nai collectie Leliman (LELX) 
887 Gegevens afkomstig uit Keuning/Lansink, pp. 62, 90, 103, 126, 132, 171/176 
888  Alle aanneemsommen zijn op de bouwtekeningen van de betrokken villa/het landhuis geschreven met de 
aannemer en te vinden in het archief van J.H.W. Leliman in het NAi Rotterdam, onder LELX  
889 http://www.wijkvogelzang.nl/wijkhistorie.htm [geraadpleegd 15 oktober 2015] 
890 http://www.wijkvogelzang.nl/wijkhistorie.htm [geraadpleegd 15 oktober 2015] 
891 Lofthouse, p. 10  
892 RCE, rijksmonumentnummer 512794; Het Nieuwe Instituut, Hanrath archief d 591  
893 De Haan (1990), p. 112 
894 De Haan (1990), p. 40 
895 De Haan (1990), p. 114 
896  Zo ontwierp J.H.W. Leliman voor de Maatschappij Villabouw Zandvoort in 1906 een dubbel woonhuis en een villa. 
In 1907 en 1909 een villa in het villapark te Zandvoort (zie NAi collectie J.H.W. Leliman, LELX  t11, g11; t12, g12; LELX 
t18; LELX t31,g31). Leliman had ook het stratenplan voor de exploitatie ontworpen in drie fasen, 1906, 1907, 1911 
(LELX  g13, t16); J.W. Hanrath ontwierp voor de Binnenlandsche Exploitatie Mij. van onroerende goederen in 1897 
een villa voor het Bloemendaalse Park te Bloemendaal (NAi archief HANR t 715) 
897 NAi, archiefverwijzing Wassenaar/GA (bouwplan De Kieviet 1918, GAW 26) 
898 Olsen, p. 230 
899 De Haan (1990), pp. 94-95 
900 De Haan (1990), pp. 94-95 
901 De Haan (1990), pp. 94-95 
902 Joost Kingma, p. 109 
903 Oxenaar (2009), p. 375 e.v.  
904 De Haan (1990), pp. 46/47 
905 Lintsen (III), pp. 192/193 
906  Lintsen (III), p. 193 
907  Archief NAi, LELX 
908  De Haan (1990), pp. 88/89, p. 94 
909  http://zoeken.nai.nl/CIS/persoon/12397, geraadpleegd mei 2015 
910  Lansink/Keuning, p. 10, pp. 14-16 
911  Priester, Sjaak, ‘Architect Dolf van Gendt 1835-1901’, in: Ons Amsterdam, januari (2006), digtaal: 
http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/367-architect-dolf-van-gendt-1835-1901  
[geraadpleegd mei 2015]   
912 Lansink/Keuning, pp. 14-16 
913 Pey, p. 38/39 
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914 Bot, Piet, Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Alphen aan de Maas 2009, pp. 
61/62 en 65 
915  Bot, p. 461 
916  Lintsen (III), p. 225 en pp. 229/230 
917 Bouwkundige Bijdragen, 1e jrg, nr. 1 (1842), pp. 16/17 In hetzelfde artikel werd overigens vooral ingegaan op de 
problemen met de fundering, waardoor het ziekenhuis al in de bouwfase begon te verzakken.   
918 RCE Rijksmonumentnummer: 17880 
919  Bosma, Ulbe, ‘Het cultuurstelsel en zijn buitenlandse ondernemers’, in: Tijdschrift voor economische en sociale 
geschiedenis, 2, (2005) nr. 2, pp. 3 – 28. Dit is één van de vele artikelen dat de rol van Nederlands-Indië en het 
cultuurstelsel onderzoekt als onderdeel van de Nederlandse economische koloniale politiek. 
920  De smaak van de negentiende eeuw, De architectuur van tehuisgebouw en commandantswoning op het landgoed 
Bronbeek  (2010), uitgave museum Bronbeek,  p. 5; zie ook: RCE monumentenregister nr. 46518 waar de constructie 
als mede beschermingswaardig wordt aangegeven. 
921 Lintsen (III), p. 223 
922 Ekamper, Peter, Poppel, Frans van,  ‘Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841–1939’, in: 
Bevolkingstrends 1e kwartaal  2008, Centraal Bureau voor de Statistiek , Den Haag, pp. 23-29, p. 25 
923 Lintsen (III), p. 93 
924 Bot, p. 664 
925 Bot, p. 664/665, paraffine werd in 1830 ontdekt door Karl von Reichenbach  
926 Lintsen (III), p. 93 
927 Bot, pp. 664/665; zie ook: http://wetenschap.infonu.nl/techniek/54418-geschiedenis-van-de-petroleumlamp-
licht-in-huis.html; Lintsen (III), p. 93 
928 Lintsen (III), p. 61 e.v. 
929 Lintsen (III), p. 103 
930 Bot, p. 665 
931 Stokroos, Meindert, Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw, Zutphen 2001, p. 69 
932 Stokroos, p. 71 
933 Bot, p. 668 
934 MacLean, J, Geschiedenis der gasverlichting in Nederland, 1809-1850, Zutphen 1977, p. 7 
935 Maclean, p. 9 
936 Maclean, pp. 19/20 
937 Maclean, p. 24 en pp. 27/28 
938 Maclean, p. 44 Het ging hier om de steden: Amsterdam (1823), Rotterdam (1825), ’s-Gravenhage (1819/20 op het 
Binnenhof als eerste plek van Noord-Nederland en stadsgas vanaf 1836), ’s-Hertogenbosch, Haarlem (1836), Leiden 
(1840),  Utrecht (Domkerk al in 1826 met oliegas en de stad 1841), Delft (1842), Arnhem (1844), Zwolle (1845), 
Nijmegen (1845), Leeuwarden (1845), Maastricht (1846), Roermond (1848), Dordrecht (1850), Groningen (1854) 
939 Maclean, p. 36 
940 Lintsen (III), p. 121 
941 Maclean, p. 36 
942  Lintsen (III), p. 124;  De gasprijzen voor particulieren daalden van gemiddeld 32 cent per m3 in 1840  naar 
ongeveer 17 cent per m3 in 1860. In 1870 was de gemiddelde gasprijs voor particulieren nog maar 13 cent per m3 en 
in 1880 ongeveer 10 cent per m3.  
943  Bot, p. 670 
944  Lintsen (III), pp. 131/132 
945  Lintsen (III), p. 135 
946  Lintsen (III), p. 143 
947 ‘Het Woonhuis met stal en koetshuis van de heer J. Nienhuys te Amsterdam. Architect de heer A. Salm G.B. zn’, 
in: Bouwkundig Tijdschrift , jrg. XIX, (1901), pp. 10-12 
948  http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/monumenten/monumenten-0/gebouwen-      
gebieden/beschrijvingen/herengracht_380-382/; zie ook noot 24 
949  Bouwkundig Weekblad (1905), pp. 58-59 
950  Bouwkundig Tijdschrift, XI (1891) 10e jrg., pp. 5-7 
951  Zie beschrijving bij aanvraag U.S. Patent nr. US 353650 A 
952  NAi Hanrath/Briët archief,  HANR d690 
953  Bouwkundige Bijdragen (1879), p. 60 e.v.; Verslag van de 34ste ledenvergadering gehouden op 21 mei 1879 te Artis, 
p. 62 
954  Idem, p. 64 
955 Lintsen (III), p. 135; Bot, p. 693/694 
956 Bot, p. 678 
957 Lintsen (III), p. 135 
958 Bot, p. 694 
959 Bot, p. 694 
960 Bot, p. 694 
961 Bot, p. 591 en voorbeeld rijksmonument met smuiger: rijksmonument nummer 31724 te Oostzaan 
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962 Bakker, J.A., “Een kacheloven van het Warmtink te Deldenerbroek’, In: Overijsselse historische bijdragen, 103 
(1988), pp. 44-59, pp. 55/56; Bot, p. 594; zie ook: Stokroos, p. 11 

  
964 Smit, Josi, p. 66 
965 Stokroos, p. 13 
966 Idem, p. 21 en 25 (tekening bij octrooiaanvraag) 
967 Kneppelhout, pp. 55 e.v. 
968 Bouwkundige Bijdragen (1849), pp. 201/202 
969 Bouwkundig Tijdschrift, deel XI, 10e jrg. (1891), pp. 5-7 
970 De Opmerker, 25.6.1904, nr. 26, jrg. 39, pp. 201-203 met de titel ‘Het ontwerpen van en huis.’ 
971 Kuypers, W., Dutch classicist architecture – a Survey of Dutch Architecture, Gardens and Anglo-Dutch Relations from 
1625 to 1700, Delft 1980, zie de afgebeelde plattegronden van de stads- en buitenhuizen 
972 Zon, Henk van, Een zeer onfrisse geschiedenis – Studies over niet-industriële in Nederland, 1850-1920, Groningen 
1986, pp. 76/77 
973 Idem, pp. 88/89 
974 Idem, p. 92 
975 Bouwkundige Bijdragen (1879), verslag van de 34ste ledenvergadering te Artis, p. 99 
976 Idem, p. 109 
977 Pey, p. 202 
978 Bot, p. 611 
979 Lintsen (III), p. 225 
980 Bot, p. 614 
981 Bouwkundige Bijdragen, 1847? 
982 Bot, p. 610 
983 Idem, pp. 614/615 
984 Bot, p. 615; Lintsen (III) , p. 225 
985 Bot, p. 615 
986 Idem, pp. 612/613 
987 De Haan (1986), p. 16 
988 Bouwkundige Bijdragen, 5e deel (1849), pp. 201-204 met afbeeldingen 
989 Bouwkundig Tijdschrift, XI, 10e jrg. (1891), pp. 5-7 
990 Van Zon, pp. 76/77; De Haan (1990), pp. 29/30 
991 Bouwkundige Bijdragen (1856), pp. 231/232 
992Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, nr. 13 (1869), p. 377  
993 Prak, p. 6 
994 Prak, p. 5 
995 Bot, pp. 322/323 
996 Lintsen (III), p. 230 e.v. 
997 Pey, pp. 38/39 
998 Bot, p. 113 
999 Bouwkundig Weekblad (1884), 4e jrg., nr. 11, pp.72/73 
1000 Bouwkundig Weekblad (1883), 3e jrg., nr. 17, pp. 110/111 
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