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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 



12 
 

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 
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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 



31 
 

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 
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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 
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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 



43 
 

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 



46 
 

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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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. 

 




