
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916

de Haan, J.A.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Haan, J. A. (2016). Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916. [, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/landhuizen-en-villas-in-nederland-tussen-1840-en-1916(df2914a5-8ab9-425e-8e9e-94638c2da0c6).html


62 
 

Hoofdstuk 2: Landhuizen, landelijke woonhuizen en villa’s 1840 - 
1874 
 
In 1842 werd de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst opgericht. De maatschappij gaf 
een nieuw bouwkundig tijdschrift uit: de Bouwkundige Bijdragen. Bouwkundige Bijdragen was 
het officiële verenigingsblad van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en had tot 
doel de bouwkunst in Nederland op een hoger plan te brengen en daarmee ook de architect als 
een zelfstandige factor en in het bouwproces essentiële schakel te positioneren.240 Er waren drie 
afdeelingen: bouwkunst, bouwkunst en techniek, theorie en esthetica van de bouwkunst. 
Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, ook in het buitenland, was een belangrijke 
doelstelling van het blad, want het valt dus niet te ontkennen, dat Nederland eene wezenlijke 
behoefte aan een Bouwkundig Tijdschrift heeft, wil het niet langer bij deszelfs naburen verre ten 
achter blijven.241  
 
De oprichting van de Maatschappij en de uitgave van de Bouwkundige Bijdragen pasten in het 
beeld van een oplevend Nederland op maatschappelijk en industrieel en financieel terrein na de 
daadwerkelijke afronding in 1839 van de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden en de 
erkenning van het nieuwe, zelfstandige België. Het was vanaf ongeveer 1845 dat Nederland 
langzaam opklom uit het economische dal en een langdurige periode van economische groei en 
daarmee samenhangende industrialisatie, handels- en exportgroei begon.242 Het beeld van 
Nederland als een negentiende-eeuws eiland van economische en sociale achterlijkheid omringd 
door een bruisend buitenland was dan ook niet gebaseerd op feiten en de realiteit. Dat in 1842 
de Maatschappij tot bevordering van de Bouwkunst te Amsterdam werd opgericht, was eerder 
een voorbeeld van een vitalere en ambitieuzere samenleving, inclusief een beroepsgroep die 
daarin zijn rol wilde spelen. De Maatschappij, waarin ook kunstenaars en notabelen uit handel 
en nijverheid vertegenwoordigd waren, was hiermee een krachtig middel  (…) voor de sociale 
emancipatie van het architectenberoep.243 Het bleek ook dat architecten in Nederland goed op de 
hoogte waren van wat er zich buiten het land afspeelde en kennis hadden van de nieuwste 
praktijken en theorieën. Bij een vergelijking van Bouwkundige Bijdragen met de Allgemeine 
Bauzeitung vallen de grote overeenkomsten op in aard en diversiteit van onderwerpen en 
artikelen, terwijl ook de doelgroepen elkaar grotendeels dekten.244 De inhoud liep van zeer 
technische artikelen (zoals over ventilatie), naar artikelen over de omvang van de spoorwegen 
in de Verenigde Staten,245 tot talrijke artikelen over architectuurhistorie. Deze brede opzet met 
bijdragen rond stijl, kunstgeschiedenis, techniek van het bouwen, technische installaties, 
voorbeelden, architectuurtheorie en openbare werken zoals rioleringen en trein- en tramlijnen, 
bleek bij alle negentiende-eeuwse algemene architectuurtijdschriften terug te vinden. Alle 
aspecten rond bouwen en stedenbouw, bouwtechniek en ingenieurswerken kwamen aan bod; er 
was geen sprake van enige specialisatie. Bouwkundige Bijdragen, met zijn start in 1842, voegde 
zich zo naadloos in de Europese reeks van bouwkunstige en bouwkundige uitgaven die iets voor 
het midden van de negentiende eeuw waren ontstaan. De Allgemeine Bauzeitung vanaf 1836, de 
Franse Revue générale de l’architecture et des travaux publics : journal des architectes, des 
ingénieurs, des archéologues, des industriels et des propriétaires vanaf 1840 en The Builder in 
Groot-Brittannië vanaf 31 december 1843 met het zogenaamde precurser number.246 
 
2.1  Bouwkundige Bijdragen 1842 en 1844: Twee landelijke voorbeelden  
 
2.1.1 Karl Etzel: Over de inrigting en het karakter van landhuizen  
 
In het eerste nummer van Bouwkundige Bijdragen in augustus 1842 werd een zeer recent, groot 
en uit het Duits vertaald artikel van Karl Etzel prominent gepubliceerd met de titel Over de 
inrigting en het karakter van landhuizen. Het oorspronkelijke Duitstalige artikel was zeer recent, 
begin 1842, verschenen in de Oostenrijkse Allgemeine Bauzeitung (uitgegeven te Wenen). De 
Duitse titel van het artikel luidde Ueber den Charakter ländlicher Gebäude,247 waarbij het Duitse 
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ländlicher Gebäude een veel algemenere betekenis had dan het Nederlandse landhuizen. Dit was 
immers een begrip dat juist gebruikt werd om het buitenhuis voor een lid van de stedelijke elite 
bestemd voor zomerbewoning aan te duiden en daar ging het Etzel helemaal niet om. Landhuis 
moest hier dan ook gebruikt zijn om een woning op het land aan te geven, een betekenis die het 
woord in ieder geval in 1842 niet gemeenlijk had; wel in 1900 overigens. De Allgemeine 
Bauzeitung was een Oostenrijkse uitgave voor architecten, ingenieurs, decorateurs en verder 
iedereen die de nieuwe bouwkunst een warm hart toedroeg. De eerste Allgemeine Bauzeitung mit 
Abbildungen verscheen in 1836; uitgever en redacteur was de architect Ludwig Förster.248   
 
Gezien het moment en de plaats, als eerste artikel na Isaac Warnsincks Voorrede in het eerste 
nummer van het nieuwe tijdschrift, kreeg het artikel van Karl Etzel Over de inrigting en het 
karakter van landhuizen en het onderwerp, bouwen op het land, prominent de aandacht. De 
plaatsing van dit artikel met dit onderwerp gaf ook impliciet aan dat er binnen de beroepsgroep 
van architecten belangstelling was voor deze specifieke bouwopgave én voor de opvattingen van 
Etzel. Etzel beschreef in zijn artikel eerst in globale termen waaraan een huis op het land zou 
moeten voldoen en liet dit vervolgens zien aan de hand van het door hemzelf ontworpen 
Ferienhaus in Vöslau. Karl Etzel was een van die vele bijzondere negentiende-eeuwse figuren die 
als het ware een compleet panorama aan vaardigheden, ambities en werkkracht met zich droeg. 
Hij was zowel architect als ingenieur, ontwierp spoorlijnen en stations, hotels en zwembaden, 
paleizen en woningen en leek daarmee de persoonlijke synthese van één van de grote 
negentiende-eeuwse dilemma’s: wat was de rol en positie van de ingenieur en wat was die van 
de architect. Ingenieurs bij de spoorwegen waren namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de 
spoorwegaanleg, maar ook voor alle stationsgebouwen, stationhotels, arbeiderswoningen, 
viaducten, bruggen die daarbij hoorden.249 Etzel, opgeleid aan het Polytechnikum te Stuttgart, 
was architect, maar vooral een uitstekend en veelgevraagd spoorwegingenieur en organisator 
die in de loop der jaren de moeilijkste spoorwegtrajecten in Midden-Europa wist te realiseren.250 
Hij had vanaf 1835 in Parijs meegewerkt aan de aanleg van de spoorweg Parijs – Versailles en 
was vanaf de oprichting in 1836 correspondent voor de Allgemeine Bauzeitung. De uitgever van  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

2.1.2  Een landelijk woonhuis voor een notabele te Ginneken  

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



70 
 

  
   
Afb. 22: E.S. Heynincx, een landelijke woning te Ginneken (1842/43); romantische presentatietekening van de 
woning vanaf de rivierzijde.  

 

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

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

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

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 salon 

 
 
 kabinet  

 
 
 
 
 
 
                       
 

                eetzaal                dienkamer         vestibule  keuken 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

                             eetzaal 

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

              Keuken                  oote gang    

 fornuis           spoelkeuken   gang (dienst)  Groote gang (bewoners) 

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

 
slaapzaal Borski 

kamenierster 
   toiletkamer        kabinet 

badkamer 

    

                                        logeerkamers       
                               trappenhuis                                                              kabinet 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

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

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

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

 

            

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

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

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

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

 

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

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

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

           

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

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

 

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

 

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

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

   

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

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

 

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

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

 wonen 
 representatie  
 werken 
  dienst.  

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

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

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

             

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

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

 

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

 

             verdieping 
keuken   ingang          vestibule met trap 
  

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

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

            

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

 

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

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

       

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

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

 

         

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

Kenmerkend voor deze woningontwerpen was de nadruk op de symmetrie van de voorzijde. 
Ook in Meppel lag er expliciete nadruk op de middenpartij met ingang die in dit geval door de 
kap ging en die in Almelo door de dakkapel werd gaccentueerd. De plattegrond had de 
traditionele, symmetrische indeling voor een buitenhuis met de lange gang die het huis in twee 
gelijke delen verdeelde met dragende binnenmuren bij de kamers en suite en de keuken-
eetkamer. Deze conventionele opzet leverde een eenvoudig te construeren en doeltreffende 
balkenlaag op voor de verdieping door de vier dragende muren op de begane grond: twee 
buitenmuren en twee binnenmuren. De detaillering en ornamentatie waren, zoals gebruikelijk in 
Lelimans werk, gevarieerd en eclectisch. De stilistische behandeling van de voorgevel volgde op 
hoofdlijnen zijn eclectische opzet voor het gebouw voor Arti et Amicitiae uit 1855 en de woning 
te Almelo uit 1861. Ook hier een symmetrische gevel met eclectisch toegepaste detaillering. Het 
gebruik van de hoekblokken, pilasters en behandeling van de middenrisaliet doet ook denken 
aan het ontwerp voor de pastorie uit 1863, terwijl juist daar de plattegrondopzet vernieuwend 
was. De conventionele plattegrond in Meppel had ongetwijfeld te maken met het feit dat deze 
woning daadwerkelijk voor een opdrachtgever gebouwd werd; de pastorie was vooral een 
experiment geweest in de mogelijkheden voor vorm en plattegrond. In de detaillering toonde 
Lelimans ontwerp weer een heel eigen interpretatie van historische elementen, maar was op 
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hoofdlijnen toch een klassiek-symmetrische, neoclassicistische villa; al werden Lelimans 
tijdgenoten juist op het verkeerde been gezet door de vrijmoedige toepassing van de detaillering 
met zijn afwijkingen van het klassieke model én het brutale gebruik van een gietijzeren 
verandaoverkapping aan de linkerzijde van het huis. De plattegrond volgde de symmetrie van de 
de gevel met een lange middengang en de verschillende deuren lagen tegenover elkaar. Links 
van de gang een grote met een kleinere salon en suite; aan de achterkant de kamer Mijnheer  (= 
herenkamer), met er tegenover, weliswaar gescheiden door de gang, het waschhuis, 
spoelkeuken/bijkeuken. Rechts van de gang de logische combinatie eetkamer en 
keuken/bijkeuken (waschhuis), beide gescheiden door het trapportaal als in Lelimans 
pastorieontwerp. Een effectieve en eenvoudige oplossing voor de kleinere villa’s. In deze villa 
liep de verbinding onder het bordes van de trap door.  Nadeel hier was de ligging van de twee 
wc’s langs in die doorgang.  De eetkamer lag aan de voorzijde, wat nog niet veel voorkwam. 
 
Op de verdieping een menging van wonen en slapen. Hoewel dit niet vaak voorkwam, was het 
ook niet onbekend. Ook biljartkamers konden op de slaapverdieping liggen. Deze oplossingen 
leverden meer ruimte op de begane grond op. Aan de voorzijde links was een woonkamer met 
een kabinet. Verder drie slaapkamers en een logeerkamer. Er was ook een bad en slaapvertrek. 
Onduidelijk bleef wat dit nu was, een badkamer of een slaapkamer, want ook hier was een 
éénpersoonsbed ingetekend. Er waren twee retirades. Eén behoorde bij de logeerkamer, één lag 
op de gang, voor algemeen gebruik. 
 
2.3.9 Villa op de zeeduinen nabij Scheveningen  (3e album) 
 
De Villa op de zeeduinen nabij Scheveningen afgebeeld in het derde Album was de in 1864 
ontworpen Villa Costa van de Haagse architect Elie Saraber (1808-1878) (afb. 64a t/m 66).363 De 
grote villa lag in het verlengde van de Badweg in Scheveningen en werd geflankeerd door villa 
Jacobson en villa Mar.364 In de albums van Leliman was dit de derde keer, na Immink en 
Springer, dat de benaming villa werd gebruikt voor een vrijstaande woning. De villa’s hadden 
alle een neoclassicistisch-italianiserend karakter. Villa Costa was dan ook een heel ander type 
villa dan de villa près Scheveningen uit Viollet-le-Ducs Habitations Modernes (afb. 68, 69) van tien 
jaar later, al lagen beide zowel in Scheveningen als op het duin. De villa toonde wat opzet, met 
twee uitstekende bouwdelen op de hoek, en stijl, italianiserend en neoclassicistisch, 
overeenkomst met Imminks villa uit het eerste Album (afb. 46). Stijl en opzet van Villa Costa zijn 
ook terug te vinden bij  K.F. Schinkels italianiserende slot Tegel (1820-1824), waar de 
hoekrisalieten prominent uitstaken met daartussen een vlakke gevel, maar nog concreter bij 
Villa Ludwigshöhe (1845-1852) van Friedrich von Gärtner, na diens dood afgemaakt door Leo 
von Glenze, het italianiserende, neoclassicistische zomerverblijf van de Beierse koning Ludwig I 
tegen de helling bij Ebenhoben in de Pfalz (afb. 64b). Het front, met groots uitzicht over de 
Rijnvallei, bestaat uit twee hoekrisalieten met daartussen een collonade op bel etage en 
verdieping. Eenzelfde opzet, bij Villa Costa gevormd door een tweetal balkons met slanke, 
gietijzeren zuilen op bel etage en verdieping aan de zeezijde met een wijds uitzicht, was terug te 
vinden bij de villa van Saraber op de duinen van Scheveningen. 
 
De symmetrie van villa Costa in de voor- en achtergevelgevel werd iets verzacht door 
asymmetrische uitbouwen en erkers, maar was wel zichtbaar aanwezig. Bij de plattegrond 
echter, was geen sprake van een symmetrische opzet; de vertrekken verschilden in opzet en 
omvang al naar gelang hun functie: een pragmatische benadering. De circulatieruimtes plus 
keuken waren aan de landzijde gelegen, dus op de plek zonder uitzicht. Zicht op zee was uit de 
aard der zaak bepalend voor de plaats van de woon- en ontvangstvertrekken. Aan de zeezijde op 
de bel etage bevonden zich de centraal gelegen salon met ervoor de veranda, de eetkamer met 
zeshoekig kabinet en serre, en één van de twee logeerkamers. De villa was deels op en deels in 
het duin gebouwd, met de dienstvertrekken grotendeels in het duin. Dit hield de 
dienstvertrekken koel in de zomer; hier lagen kelder, provisiekamer, mangel-/strijkkamer, 
wijnkelder en brandstofbergplaats. Daarvóór aan de landzijde lag de hoofdingang met dubbele 
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deur tussen het trapportaal met bordestrap en de keuken; in het midden van de gevel. Aan de 
buitenmuur links van de trap een privaat. Bewoners en bezoek moesten dan direct naar rechts 
buigen om via de bordestrap op de woonverdieping te belanden. Deze oplossing, vde 
hoofdingang op het maaiveld met de dienstvertrekken te plaatsenn, was niet de meest 
gebruikelijke opzet, maar ook niet uniek. Saraber had hier ook kunnen kiezen voor een stenen 
buitentrap die direct naar de bel etage zou voeren, zoals vaak toegepast bij onder meer de 
Amsterdamse grachtenpanden, met een aparte dienstingang op maaiveldniveau.  
 
De keuken stak ver uit aan de voorzijde, had daar een klein venster en een dienstingang in het 
kleine portaal aan de zijkant. Uit de plattegrond lijkt de relatie tussen keuken en eetkamer lastig, 
doordat er geen directe verbinding tussen beide zichtbaar is op de plattegrond. Er was ook geen 
geen dien- of dessertkamer. Het eten moest nu vanuit de keuken óf via het portaaltje buitenom 
naar de eetkamer, óf via de gang en het trapportaal. In beide gevallen een wat ongelukkige 
oplossing. 
 

 a   b 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Het combinatiepand was dus opgezet als een gebruikelijke, neoclassicistische villa met een 
uitgebouwde en verhoogde middenpartij steunend op vier zuilen die zo een porte cochère 
vormden. Deze porte cochère vormde het middensdeel van de halfronde hellingbaan. Alles 
conform de standaardopzet van een grote neoclassicistische villa. Minder gebruikelijk en 
waarschijnlijk geïnspireerd op Duits-italianiserende voorbeelden, met name Schinkels villa’s, 
waren de beide loggia-achtige bekroningen van de hoekpaviljoens. De beide hoekpaviljoens 
eindigden met een loggia-achtige opbouw en het front toonde  symmetrisch geplaatste vensters. 
Boven de porte cochère lag een erker, waarin de directeurskamer. De zuilen van de porte 
cochère werden binnen in de ruime vestibule in tweevoud herhaald. Deze vestibule met zijn 
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grote bordestrap, refererend aan de luxe en betruwbaarheid van een grote villa en zijn bewoner, 
onderstreepte de entree naar het verzekeringskantoor.  Afgewogen luxe, zonder overdaad, 
betrouwbaarheid, degelijkheid; alles wat een verzekeraar moest uitstralen. Deze vestibule 
vormde ook de toegang en de scheiding tussen het wonen, links ervan, en werken, rechts op 
zowel de begane grond als het souterrain. De indeling van de plattegrond aan de voorzijde 
volgde de symmetrische indeling van de gevel. Het woongedeelte werd bereikt via een ingang 
aan de linkerzijkant die uitmondde in een lange smalle gang die om de woonvertrekken heenliep 
en als een tweede sluis fungeerde tussen kantoorgedeelte en woongedeelte. In het woongedeelte 
lagen de salon, het grootste vertrek, in het midden met daarachter een kinderkamer aan de 
tuinzijde. Een dergelijke opzet kwam niet veel voor, maar was ook niet ongebruikelijk. Het stond 
de opdrachtgever immers altijd vrij om, binnen het raam van de conventies, af te wijken van 
gebruikelijke schema’s. Duidelijk was wel dat een kinderkamer op de begane grond bij de 
woonvertrekken, iets vertelde over de positie van kinderen in het Nederlandse gezin. Kinderen 
werden niet afgezonderd in aparte vertrekken, zoals voornamelijk in het Engeland in de vorm 
van de nursery het geval was.  
Aan de voorkant in het linkerhoekpaviljoen was een woonkamer geprojecteerd, die 
waarschijnlijk ook fungeerde als eetkamer. Naast de woonkamer, een logeerkamer. In het 
souterrain lagen een grote keuken, met een meidenkamer aan de tuinzijde en een knechtskamer 
aan de voorzijde: de fysieke scheiding man-vrouw om liederlijk gedrag te voorkomen. Verder 
een provisiekamer en een grote mangelkamer. Het rechterdeel van het souterrain had 
brandvrije opslagruimtes en een kantoor. Op de eerste verdieping lagen nog een kantoor, een 
vergaderzaal, een directiekamer en een wachtkamer. Op de tweede verdieping in de kap lagen 
nog meer kantoren. 
 
2.4 Conclusie 
 
Het eerste grote artikel in 1842 in de eerste aflevering van de Bouwkundige Bijdragen was de 
vertaling van een artikel van Karl Etzel, ingenieur en architect, uit de Allgemeine Bauzeitung over 
de toepassing van stijl bij een woning in een landelijke omgeving. En passant gaf Etzel een 
kritisch oordeel over architectenopleidingen waar men niet de idee had ontwikkeld dat de drie 
elementen die bij een gebouw van wezenlijk belang zijn: doelmatigheid/gemak, hechtheid en 
schoonheid, vooral in samenhang met elkaar behandeld moesten worden. Het classicistische 
programma kon niet zonder meer overgenomen worden voor de nieuwe bouwopgaven, als 
stations, markthallen, kantoren. Hier werkten de klassieke maatverhoudingen door de omvang 
van de bouwwerken niet meer. Door vast te blijven houden aan klassieke detaillering als zuilen 
en dergelijke, zonder de geest van de klassieken te herkennen, was schoonheid een 
oppervlakkige zaak geworden van versiering die los was geraakt van doelmatigheid/gemak en 
hechtheid. In zijn voorbeeld van een Landhaus te Vöslau liet Etzel zien hoe een huis in de natuur 
zich kon voegen naar die natuur en bouwkundig goed en vanuit de plaatselijke omstandigheden 
een natuurlijke schoonheid kon krijgen door materiaalgebruik, vormentaal, terwijl de 
plattegrondopzet met vier identieke appartementen per verdieping strikt vastgelegd was. 
Zonder hier een uitgesproken neoclassicistisch schema overheen te leggen. Stilistisch bleek het 
neoclassicisme, al dan niet gecombineerd met italianiserende elementen, tot ver in de jaren 
zestig/zeventig van de negentiende eeuw dominant, maar achter dat bestaande neoclassicisme, 
waarin invloeden van Schinkel doorklonken, ging een nieuwe werkelijkheid schuil. Was er bij de 
landelijke woning te Ginneken voor de gemeentesecretaris Oomen en Lindenheuvel te Overveen 
uit 1840 voor David Borski congruentie tussen het uitwendige, de symmetrische opbouw van de 
woning, en het inwendige, de eveneens symmetrisch opgezette plattegrond, bij Tétar van Elvens 
ontwerp voor landhuis Hartenlust uit 1846/47 voor Jan Borski was een fundamentele omslag te 
zien. De neoclassicistische buitenzijde met zijn symmetrische opzet was niet langer congruent 
met de plattegrond. De plattegrond kreeg een eigen dynamiek binnen de neoclassicistische huls. 
De hoofdas liep nog wel van voor naar achteren, maar daarnaast werden de vertrekken 
gevarieerder en werd er een compleet uitgewerkt dienstgedeelte in het linkerdeel van de 
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plattegrond uitgewerkt met een eigen plattegrondopzet. De plattegrond kwam  daarmee los van 
een voorspelbare symmetrie.  
 
De voorbeelden van vrijstaande huizen in de drie albums van Leliman hadden gemeen dat ze 
stilistisch neoclassicistisch of neoclassicistisch-italianiserend zijn met Duitse stijlinvloeden. De 
italianiserende villaatjes, hadden geen decoratie anders dan wat in zicht gelaten houtwerk onder 
de overstek en een waranda. Italianiserende villa’s waren afgeleid van landelijke, Italiaanse 
bouwwerken, die gebouwd waren voor boeren en landarbeiders, en die waren ongedecoreerd. 
Neoclassicistische villa’s stonden in de klassieke villatraditie, werden gebouwd voor de elite. Bij 
Lelimans voorbeelden ging het echter over woningen voor de nieuwe middenklasse: advocaten, 
notarissen. De uitzonderingen in het Album waren Lelimans ontwerp voor de pastorie en in 
mindere mate Imminks villa. Lelimans pastorie was als enige woonhuis een voorbeeld van een 
eclectische stijl zonder een neoclassicistische of italianiserende vormentaal. De hoofdvorm, twee 
bouwblokken loodrecht op elkaar, verwees wel naar de opzet van italianiserende villa’s, maar de 
stijl van de villa zelf was een menging van wat neogotiek, landelijkheid door het sierend 
houtwerk, wat renaissancistische hoekblokken, Engels aandoende erkers en een Hollands 
halsgeveltje. Het geheel is ook niet meer symmetrisch al bevonden zich aan de achterzijde wel 
symmetrische elementen in de twee uitbouwen. Stilistisch was deze pastorie dus verrassend 
eclectisch en daarmee passend in Lelimans opvattingen. Dit gold ook voor de plattegrond. Hier 
was geen symmetrisch geordende plattegrond meer, maar een reeks van vier vertrekken plus 
keuken die gevarieerd rond de centrale vestibule met weggewerkte bordestrap waren 
gegroepeerd. Dit ontwerp was daarmee een vroeg voorbeeld in Nederland van een plattegrond 
die onder invloed van de Engelse neogotische voorbeelden een gevarieerd karakter heeft 
gekregen en daarmee fundamenteel afweek van het nog dominante neoclassicisme. Dit werd 
onderstreept door de toepassing van verschillende venstervormen, onder meer het brede, 
gekoppelde trapvenster aan de achterzijde, het grote venster aan de voorzijde bij de 
catechesatieruimte en glazen pui bij de portiek. Met dit ontwerp konden nieuwe wegen worden 
ingeslagen. Dezelfde vrijheid in de plattegrond was ook terug te vinden in Imminks 
italianiserende villa door de manier waarop de vertrekken als zelfstandige elementen aan de 
centrale vestibule werden gekoppeld. Ook de plattegrond van Eli Sarabers villa Costa op het 
Scheveningse duin bood een vrijere opzet die de symmetrische opzet van de opstand niet volgde. 
Deze villa werd daadwerkelijk gebouwd en daarmee een concreet voorbeeld van de nieuwe 
plattegrondopzet binnen een redelijk conventionele, neoclassicistische opstand. Een 
overgangsproduct naar het lijkt.  Zo waren er twee typen te herkennen: het type met de 
conventionele opzet met lange gang waaraan achter elkaar de vertrekken en het type met een 
nieuwe opzet met vertrekken vrijer gegroepeerd rond een centraal gelegen vestibule. Het 
tweede type plattegrond zou in de loop van het vierde kwart van de negentiende eeuw 
uiteindelijk de nieuwe standaard worden voor alle villa’s en landhuizen. 
 
Alle getoonde woningen waren vrijstaande villa’s voor leden uit de gegoede middenklasse, niet 
voor de maatschappelijke elite. Met uitzondering van Van Gendts zomerhuis, zoals duidelijk 
zichtbaar werd door de presentatietekening, waren de gepresenteerde vrijstaande woningen 
bestemd voor betrekkelijk kleine percelen en zeker niet bestemd als een buitenhuis in een park 
van vele hectares. Daarmee verschilden ze fundamenteel van de bestaande buitenhuizen en 
landhuizen in streken als Zuid-Kennemerland, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Er werden in 
het Album twee woningen gepresenteerd die expliciet bestemd waren voor zomerverblijf of 
buitenverblijf en een derde die gepresenteerd werd als buitenverblijf of villa. Deze woningen 
vielen weliswaar binnen de klassieke traditie van het  buiten de stad wonen, maar waren niet 
meer bestemd voor de stedelijke elite zoals de landhuizen voor de Borski’s in Overveen en 
Bloemendaal. Het waren buitenverblijven van een bescheiden omvang met een beperkt aantal 
woon-/ontvangstvertrekken en bestemd voor de gegoede stedelijke middenklasse die hiermee 
de zomerbewoning van de elite navolgde. Dit type kleine buitenverblijf of villa zou wel het model 
worden voor de eerste suburbanisatiegolf na 1870. 
 




