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Hoofdstuk 3: Villa’s en landhuizen tussen 1874 en 1890 
 
In 1860 had de Nederlandse rijksoverheid besloten om over een periode van tien jaar honderd 
miljoen gulden te investeren in de bouw van een samenhangend net van spoorlijnen, waardoor 
ook particuliere maatschappijen gestimuleerd zouden worden nieuwe spoorlijnen aan te 
leggen.369 Zo werd vanaf 1870 de nieuwe Oosterspoorweg, die Amsterdam-Hilversum-
Amersfoort-Apeldoorn-Zutphen verbond, door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
aangelegd en in 1874 in bedrijf genomen. Vanaf dit moment werden het Gooi en de Veluwe rond 
Apeldoorn ontsloten voor grootschaliger villabebouwing. De opening in 1874 van de 
Oosterspoorweg was daarmee een belangrijke mijlpaal in de suburbane villa- en 
villaparkontwikkeling. Snelle en vooral betrouwbare verbindingen maken het voor de 
welgestelde middenklasse mogelijk tegen redelijke kosten op het land te wonen en in de stad te 
werken.370 
 
Kenmerkend voor de villa’s en hun bewoning na 1874 was de fundamentele wijziging in functie. 
Zomerbewoning of seizoensbewoning, wat altijd de traditionele vorm van buiten wonen voor de 
welgestelden was geweest, veranderde in permanente bewoning voor de hogere middenklasse. 
De lage grondprijzen op het land, de goedkopere arbeid, lagere kosten en de lagere 
gemeentelijke belastingen boden daarbij, naast het wonen in de natuur, ook financiële 
voordelen. Villa’s die permanent bewoond zouden gaan worden, maakten wel extra 
investeringen nodig bij de bouw, waaronder verwarming. Hoewel de zomervilla’s in principe 
ook het vertrekkenschema volgden van de gewone villa of de stadswoning, werd dit bij 
permanente bewoning een noodzaak. Voor wat de verlichting betrof was gas lang niet altijd een 
optie, aangezien de dorpjes waar de villa’s gebouwd werden zelden een kolengasfabriek hadden. 
Petroleumlampen waren dan de regel. Handpompen en regenwaterreservoirs op het dak 
zorgden voor water. Dit waren kostbare voorzieningen, die tot ver in de negentiende eeuw een 
beperking oplegden aan wijdverspreide villabewoning. Na 1870/1880 werden door 
vernieuwingen en uitvindingen allerlei technische hulpmiddelen betaalbaarder en daarmee 
toegankelijker. 
 
Vanaf 1870 was er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
hollandse neorenaissancestijl, werd in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtige, gevarieerde silhouet en dus een schilderachtige opstand, was het doel. Het 
verschil met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kon niet groter 
zijn. Deze nieuwe opzet van de villa’s maakte gebruik van het feit dat symmetrie in de 
plattegrond en de opstand maar beperkt of niet meer voor hoefde te komen. De plattegronden 
werden, in navolging van de gevarieerde plattegronden van de Engelse neogotische landhuizen 
en villa’s, veel vrijer opgezet rondom de centraal gelegen vestibule die als centraal scharnierpunt 
fungeerde. Zelfs daar waar de traditionele lange gang met vestibule de plattegrond verdeelde in 
twee helften, kwam het steeds vaker voor dat deze twee helften niet meer gespiegeld werden, 
maar dat daaraan vertrekken lagen die in omvang en plaatsing buiten het eenvoudige vierkante 
of rechthoekige bouwblok staken. Vertrekken kregen een eigen behandeling en vaak ook eigen 
gezicht door het verschil in vensters, omvang, hoogte en vorm. Door te werken met bouwdelen 
onder een eigen kap, werd het mogelijk om de hoogte van de vertrekken te variëren. Vaak werd 
aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. Vertrekken werden zo 
gelegd dat ze een logische plek kregen, dus een eetkamer lag bij de keuken. De kamers en suite 
die vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst waren, werden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net zoals ze dat waren in de stadswoningen. Voor 
een optimale scheiding tussen keuken/dienstvertrekken en de woonvertrekken bleef in veel 
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gevallen het souterrain de favoriete oplossing met als bijkomend voordeel dat de keuken koel 
bleef. Nadeel was dat de woonvertrekken hoger dan de tuin kwamen te liggen en de relatie 
kamer – tuin dus minder direct werd. De kosten van de aanleg van een souterrain waren ook 
hoger. Een souterrain betekende ook dat er automatisch nadruk kwam te liggen op de verticale 
lijn van de villa door de stapeling van souterrain, bel etage, verdieping, zolder in de kap.   
Naarmate de nadruk echter meer kwam te liggen op de directe relatie tuin-wonen en de 
opdrachtgevers en architecten de mogelijkheid gebruikten om de keuken op de begane grond te 
plaatsen, er was bij vrijstaande woningen immers genoeg ruimte om aan alle kanten te variëren 
met vertrekken en indelingen, was tegen 1900 het souterrain langzaam maar zeker in de meeste 
villa’s verdwenen en vond de keuken-bijkeuken zijn vaste plaats op de begane grond. Er moest 
dan wel een logische en zinvolle oplossing gevonden worden voor de scheiding van 
keuken/dienstvertrekken van de woonvertrekken. Hiermee werd door architecten zeer 
verschillend omgegaan. Plattegronden waarbij de keuken niet grensde aan de eetkamer, of zelfs 
aan de andere kant van de begane grond was gelegen, waardoor de maaltijden via de hal van 
keuken naar eetkamer moesten worden gebracht, kwamen regelmatig voor. Deze scheiding, 
maar tegelijkertijd ook de opzet om vooral de eetkamer wel weer te koppelen aan de keuken om 
de bediening niet via andere vertrekken dan de dienstvertrekken te laten lopen, hoefde bij de 
grote Engelse en Nederlandse landhuizen, zie bijvoorbeeld landhuis Hartenlust, geen probleem 
te vormen. De grotere Engelse landhuizen kozen vaak voor een uitgebouwde vleugel met 
dienstvertrekken rond een hof, de kleinere voor een kleine uitgebouwde vleugel en een goede 
afscheiding door dienkamer en aparte gangen. In de grotere villa’s, met meer personeel, was een 
aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte dienstingang bij de keuken of 
bijkeuken was. Personeel moest er wel zijn, maar moest vooral niet gezien worden. Bij de 
Engelse landhuizen was dit één van de grote ontwerpopgaven, net als de scheiding mannen – 
vrouwen. Bij een omvangrijker groep bedienden was het ook logisch dat zij een eigen 
verblijfsruimte hadden; een zitkamer voor het personeel werd dan noodzakelijk, de 
bediendentrap was dan een normaal verschijnsel, net als de dienstbodekamers en aparte 
toiletten. De Nederlandse grote negentiende-eeuwse buitenplaatsen van de zeer welgestelden 
als Elswout van de Borski’s of Hydepark van de Van Loons konden zich probleemloos meten met 
de grote Engelse country houses in omvang en karakter. Ook hier veel personeel met eigen 
dienstafdelingen, personeelskamers, aparte diensttrappen en een optimale scheiding tussen 
bewoners en personeel. Dit weliswaar ook geënt op het Engelse voorbeeld, maar zeker ook op 
de traditionele buitenhuizen met hun souterrain en diensttrappen, waar eveneens sprake was 
van een duidelijk afgescheiden woon- en dienstgedeelte. Het standsverschil en de daaraan 
gekoppelde scheiding van sferen was immers een wezenlijk sociaal-maatschappelijk gegeven in 
de hele samenleving. 
 
Deze grote buitenhuizen vormden een aparte, en niet met de ‘gewone’ villa’s te vergelijken 
categorie door de veel grotere omvang van het huis en van het perceel. Toch was er ook veel dat, 
ondanks de verscheidenheid, overeenkwam. Het ging immers in alle gevallen over leden uit de 
bovenste lagen van de samenleving en daar speelden veel overeenkomstige zaken, zowel sociaal 
als maatschappelijk, een rol. Een salon voor de ontvangsten met een publiek-representatieve 
functie, was er in principe altijd, zij het soms onder een andere naam, als ontvangstkamer of 
visitekamer. Een spreekkamer, om bezoek buiten het woongedeelte te ontvangen, was er ook en 
lag altijd naast de ingang. Er was meestal een huiskamer of woonkamer. Elke villa had een 
vestibule, klein of zeer groot. Elke villa had een keuken met bijruimtes. Er waren slaapkamers 
met of zonder kabinet en kleedkamer, tenminste één dienstbodekamer en na 1870 steeds 
regelmatiger een, vaak kleine, badkamer. Wat wel verschilde was vooral de omvang van de 
vertrekken en de aantallen. In de grote en zeer grote villa’s waren de vertrekken op de bel etage 
veel groter en hoger. Dit gold ook voor de circulatieruimtes als vestibule en gangen, evenals voor 
de dienstvertrekken. Veel villa’s hadden tot de komst van de auto een koetshuis met daarin een 
woning voor de koetsier. De koets gaf niet alleen status, maar was ook nodig als vervoermiddel 
voor eigen gebruik. Na 1900 kwamen daarvoor in de plaats de garages met chauffeurswoning of 
alleen een garage. Een grote tuin, soms met orangerie, vereiste de inzet van meerdere tuinlieden, 
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een tuinmanswoning was dan vaak gebruikelijk. Door de extra ruimte hadden de grote villa’s in 
de regel, naast de standaardvertrekken, wel meer andere woonvertrekken, zoals een keuze in of 
combinatie van een biljartkamer, een bibliotheek, een tweede salon, een herenkamer en/of een 
boudoir en meer slaap- en logeerkamers.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, meest op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden, van wie er meestal één ook kookte. In de kleinere villa’s rond 
1890/1900 was er nog sprake van hooguit één inwonende dienstbode voor dag en nacht, 
waarbij het steeds vaker voorkwam dat er alleen dagpersoneel was.371 Eén dienstbode was het 
absolute minimum, al was het alleen maar om de deur te openen voor bezoek. Voor de 
Nederlandse situatie gold dat de sociale afstand tussen personeel en bewoners natuurlijk groot 
was, maar van een absolute scheiding was er, gezien de opzet van de plattegronden en de 
hoeveelheid personeel, vaak geen sprake. Kleinere villa’s hadden ook geen aparte diensttrap, er 
was geen ruimte voor, en er was gezien het weinige personeel, geen grote behoefte aan. Toch 
was en bleef er ook in Nederland een duidelijke scheiding tussen bewoner en bediende. 
Natuurlijk speelde bij dit alles hier ook het aantal bedienden een rol; één of twee waren 
gemakkelijker te leiden en hadden minder dienstruimte nodig dan een huis met vijf tot vijftien 
bedienden. In het eerste geval was een tafel in de keuken voldoende, in het tweede geval een 
zitkamer voor het personeel en evenals voldoende slaapkamers.   
 
Het belang van dit specifieke onderdeel van de dienstensector in Nederland werd steeds groter  
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw; het was een economische sector met een 
enorme groei die, naast de economische opbloei van Nederland na 1850, de algemene 
welvaartsgroei onderstreepte. De historisch-econoom J.L. van Zanden in het artikel Economische 
groei in Nederland in de negentiende eeuw, enkele nieuwe resultaten  constateerde voor de 
periode 1850-1880: Door de toenemende welstand van de burgerij nam het aantal dienstboden en 
knechten relatief snel toe; de stijging van de werkgelegenheid was hier zo groot dat het aantal 
werkboden in de landbouw zelfs in absolute zin begon te dalen.372 Ook de versnelling en toename 
van de villabouw paste binnen deze algemene economische tendens als één van deze 
investeringen. De villabouw had een enorm economisch multiplier effect doordat naast de 
directe investeringen in de bouw, die op zichzelf al een breed economisch effect hadden doordat 
de bouw een breed scala aan aannemers en onderaannemers aan het werk zette, de bewoners 
van de nieuwe villa’s zelf ook weer allerlei producten en diensten nodig hadden. Waaronder de 
dienstboden, maar ook scholen, vervoer, eten en drinken.   
  
3.1 Nederlandse villa’s en woningen in Habitations Modernes  

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

    

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

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

 a       b 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

         

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

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

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

 
Naast Wilkinsons werk werden er in de Habitations Modernes  voorbeelden afgebeeld van een 
groot suburbaan vrijstaand huis met stallen (hotel privé) te Cambridge door Alfred Waterhouse; 
evenals een, in vroegfranse gotiek, ontworpen villa (maison privée) te Cardiff  (1871-1874) van 
de hand van William Burges voor John McConnachie, hoofd-ingenieur van de Bute scheepswerf. 
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Richard Norman Shaw figureerde met zijn recente, in 1871-1872 gebouwde landhuis/country 
house (maison privée) Grims Dyke voor de schilder en graveur Frederick Goodall (afb. 75, 76).390 
Een landhuis in Shaws Old English/Tudor stijl met een plattegrond waarbij de dienstvertrekken 
in een uitgewerkte eigen, schuin geplaatste vleugel rond een hof waren geplaatst. Dit bleek, 
zowel wat stijl als ontwerp betrof, een uiterst succesvol concept te gaan worden in Engeland. 
 
In zijn beschrijving bij de afbeeldingen benadrukte Viollet-le-Duc de gewoonte van de Engelsen 
om wonen, dienst en bijgebouwen strikt te scheiden, terwijl symmetrie in hun ontwerpen geen 
enkele rol speelde. Dit ontbreken van symmetrie benadrukte hij nog eens in zijn Conclusion aan 
het einde van het tweede deel waar hij met ongenoegen constateerde dat les dispositions 
symétriques juist op de peuples latins een voortdurende invloed bleven uitoefenen, terwijl deze 
opzet volkomen vreemd was aan l’ esprit des hommes du Nord.391  De plattegrond van de Engelse 
woning werden volledig bepaald vanuit een pragmatische aanpak. Typisch Engelse, en vooral te 
imiteren elementen, waren in de ogen van Viollet-le-Duc: de grote woonkamer voor het gezin, de 
grote keuken bij de eetkamer en het feit dat de verschillende bouwdelen niet onder één kap 
waren geplaatst, maar elk hun eigen kap hadden. Door de plaatsing van de vertrekken onder 
aparte en dus eigen kappen konden de vertrekken gemakkelijker variëren in hoogte. Verder: de 
vensters verschilden van vorm en grootte, afhankelijk van het type vertrek dat ze verlichtten en 
vertoonden nergens enige vorm van symmetrie. De hoge schoorstenen figureerden 
prominent.392 Kortom, pragmatisme en wooncomfort als de belangrijkste uitgangspunten bij de 
planning. Het grote belang van deze afbeeldingen en de bijgaande beschrijvingen was gelegen in 
het feit dat de beide delen van Habitations Modernes en de samensteller E. Viollet-le-Duc, in ieder 
geval in Nederland, meer dan bekend waren. Via dit materiaal kon ook weer directe kennis van 
de Engelse landhuisbouw verkregen worden. 
 

 

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

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

 

    

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 
                                                                                                                                                                           

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Een bijzonder vertrek was de prominent gelegen Zaal, een vertrek dat zelden meer voorkwam in 
laat negentiende-eeuwse huizen, omdat de functie van de zaal door de salon was overgenomen. 
Deze zaal in Oud Wassenaar was zowel een referentie aan het verleden als een sociaal-
representatieve noodzaak, door grote ontvangsten die een man als Van der Meulen vanwege zijn 
positie moest houden. De omvang van de vestibule werd daar ook door bepaald. De tot de kap 
gaande vestibule, van bovenaf verlicht, was het centrale punt binnen de plattegrond van het 
woongedeelte. Samen met de monumentale entree achter de loggia en de zaal, vormde de 
vestibule de as van de sociaal-representatieve functies van het kasteel. De hoge vestibule, 
omringd door zuilen op de begane grond en de verdieping, werd daarmee tot een Italiaanse 
binnenhof met twee functies: de plaats voor publieke activiteiten als feesten en ontvangsten en 
de plaats om de vertrekken op de begane grond te bereiken. 
 
De spectaculaire, vierkante vestibule met zijn zuilen en daarboven de balustrade met pilaren van 
de gaanderij, besloeg het grootste deel van de begane grond. Deze vestibule had weinig gemeen 
met de Hollandse renaissance, noch met Nederlandse plattegrondoplossingen. Er was wel 
duidelijk een invloed te herkennen van het Palazzo Corte Reale in Mantua; een paleis dat 
Muysken tijdens zijn tocht door Noord-Italië in 1874 had bezocht en getekend.442 De vestibule 
werd van bovenaf verlicht, waardoor de indruk versterkt werd van een Italiaanse binnenhof. Zo 
was er een stilistische en formele tegenstelling tussen de buitenkant, schilderachtig en 
Hollandse neorenaissance, en de binnenkant met een formeel assenstelsel en nadruk op 
representatie, met Italiaans renaissancistische invloeden. De hoofdingang lag achter de loggia 
met kruisgewelf en drie rondbogen. Achter de zaal, uit Gugels beschrijving bleek dat dit de grote 



130 
 

eetzaal voor de officiële diners was,443 en in omvang na de vestibule het tweede vertrek op de 
begane grond, lag een groot terras dat ver de tuin instak. De zaal lag conform de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse landhuistraditie in de as ingang-vestibule aan de tuinzijde. De inrichting was 
in zeventiende-eeuws Hollandse renaissance.444 Rechts van de zaal lag een Service, een 
dienkamer voor het klaarzetten van het diner. Deze service was door de bedienden direct te 
bereiken vanuit het souterrain via de ernaast gelegen tweede diensttrap. Grenzend aan de zaal 
lag links de dagelijksche eetkamer,445 eetkamer die zowel vanuit de zaal als vanuit de vestibule 
bereikbaar was. De inrichting van deze eetkamer, eveneens in een wat zware Hollandse 
renaissance, was te zien geweest op de internationale tentoonstelling van kunstnijverheid te 
Amsterdam en had daar onverdeelden bijval gekregen.446 Deze eetkamer was vanuit het 
souterrain vanuit keuken via een diensttrap in de kleine ronde zijtoren te bereiken. Bij deze 
eetkamer lag een kleine dienkamer. Achter de eetkamer en alleen via deze te bereiken lag in een 
hoekpaviljoen de bibliotheek met een eigen loggia. Aan de andere zijde van de eetkamer lag de 
vierkante salon. Deze, het formele ontvangstvertrek, was te bereiken via zowel de eetzaal als de 
vestibule, met de deur in de as van de zijingang. De stijl van de salon was in de latere en sierlijker 
variëteit van den stijl van Lodewijk XVI, net als het ernaast gelegen allersierlijkste, om niet te 
zeggen allerliefste boudoir dat alleen in de stoffering van de salon afweek.447  Dit boudoir voor de 
vrouw des huizes, met zijn typisch aan vrouwelijke taalgebruik ontleende beschrijvingen als 
allersierlijkste en allerliefste, lag in de linkertoren. Het boudoir was ook te bereiken via de 
vestibule en had daar een antichambre, een wachtruimte. In spiegelbeeld rechts van de ingang 
lag de spreekkamer. Gugel noemde het in zijn beschrijving de kamer van de heer des huizes die 
behaaglijk en comfortable van karakter was met de torenkamer.448 Het was dus meer dan een 
gewone spreekkamer en meer een combinatie van studeerkamer en herenkamer. Rechts 
achteraan lag de gebruikelijke combinatie van in dit geval een tweetal wc’s, één voor de heren en 
één voor de dames, met daarvoor in een aparte ruimte het toilet. Hierachter lag in de 
rechterhoektoren de Billardkamer.  
 
Het souterrain (afb. 85) vormde het domein voor de dienst en de bedienden. Er lag een grote 
keuken, waarnaast diensttrap, een bijkeuken met twee spoelbakken, een dienstbodekamer, die 
waarschijnlijk de zitkamer voor bedienden was. Verder een calorifère voor de centrale 
verwarming en warmwatervoorziening met brandstofopslag, een provisiekamer, een grote 
wijnkelder, een grote linnenkamer en naast de tweede bediendentrap een knechtenkamer. Het 
was daarmee een compleet uitgewerkt dienstgedeelte. In het huis werd met de bedienden 
gecommuniceerd via een elektrische huistelegraaf, uiterst modern.449 Oud Wassenaar bezat 
twee diensttrappen, wat bijzonder was. De ene lag rechts van de zaal en liep in een apart 
trappenhuis door tot de verdieping en de zolder, de andere lag aan de linkerzijde in de kleine, 
ronde traptoren en liep eveneens van souterrain tot zolder. Op de grote zolder, waarvan geen 
plattegrond werd weergegeven, lagen ongetwijfeld de bergruimtes en de dienstbodekamers.  
 
Op de verdieping (afb. 86) rond de open galerij lagen de slaapkamers, kleedkamers en 
badkamers. Alle vertrekken waren smaakvol, maar eenvoudig ingericht aldus Gugel in zijn 
beschrijving. Een aantal slaapkamers had een aparte kleedkamer of een kabinet. De 
belangrijkste twee slaapvertrekken voor de heer en de vrouw des huizes lagen aan de 
achterzijde boven de zaal aan de tuinzijde. Tussen beide slaapkamers lag een kabinet of 
kleedkamer die vanuit beide slaapkamers te bereiken was. Naast deze twee slaapvertrekken 
waren er vier grote slaapkamers en bij de hoeken twee kleinere met daarachter een apart 
kabinet of boudoir.  
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Afb. 84: C. Muysken, plattegrond begane grond kasteel Oud-Wassenaar, Wassenaar (1876-1878) ;de 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

   a    b 

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

 

      c  d 

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

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

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

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

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

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

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

Begane grond: 
woonkamer/huiskamer, salon, eetzaal, kinderkamer, entree, vestibule, trapzaal/trap, serre, 
biljartkamer, spreekkamer (bij Springer),  kamer voor Mijnheer (bij Gosschalk), terrassen/ 
waranda’s, twee wc’s (bij Gosschalk); één wc (bij Van Gendt),  één Privaat (bij Springer) 
Dienstvertrekken op begane grond: 
Springer en Van Gendt:  keuken, dessertkamer/service, diensttrap, provisieruimte 
Gosschalk: service, provisie, gang 
Souterrain met in ieder geval keuken/bijkeuken, diensttrap in toren 
De andere dienstvertrekken als die voor brandstof, calorifère, linnenkamer, mangelkamer, 
dienstbodekamer enz. zijn niet aangegeven. Zij bevonden zich of in het souterrain (Gosschalk), of 
in een kelder en/of op zolder. 
 
Verdieping (niet gepubliceerd bij Gosschalk): 
Springer: vijf slaapkamers (voor mijnheer/mevrouw, jonge heer,  jonge juffrouw, en twee 
kinderslaapkamers), drie kleine garderobes bij slaapkamers , twee logeerkamers, kleine 
badkamer bij slaapkamer mijnheer/mevrouw , losse badkamer, twee maal een Privaat, waarvan 
één gekoppeld aan kinderslaapkamer 
Van Gendt: twee slaapkamers met dubbel bed, drie slaapkamers met drie bedden, één 
logeerkamer, losse badkamer, wc  
 
Gugel gaf in zijn Architectonische Vormleer, deel III, plaat 12, uit 1887, een aantal 
plattegrondtypologieën van Ingebouwde woonhuizen – Familiehuizen, van drie vensters breed.476 
Dit was een interessant gegeven, aangezien Gugel zo inzicht bood in wat gebruikelijk was ten 
aanzien van de vertrekken voor de gegoede middenklasse. Hij onderscheidde negen 
plattegrondtypen bij de geschakelde stadswoning (waarvan acht met drie bouwlagen en één met 
twee bouwlagen, maar daar moet een etage ontbreken, want er is geen keuken aangegeven). Het 
kamerprogramma in de stadswoningen week, voor wat de belangrijkste woon- en 
dienstvertrekken betreft, niet wezenlijk af van dat van de gemiddelde villa. Dat was ook logisch, 
beide soorten woningen bedienden immers grotendeels dezelfde sociaaleconomische doelgroep: 
welgestelde burgers. Het ging hier dus niet om appartementen, een woonvorm die maar beperkt 
voorkwam bij welgestelden in Nederland. Dit in tegenstelling tot de arbeiderswoningen en 
woningen voor de lagere middenklasse, zoals in de Pijp in Amsterdam, waar de etagewoning 
juist de standaard was.  
 
Vertrekken bij Gugel: 
Dienstvertrekken in souterrain of op begane grond: keuken, provisiekamer, kelder, mangelkamer, 
dienstbodekamer, wijnkelder, bergplaats, portiersruimte (kwam éénmaal voor in het 
souterrain). Van de woningtypes had er maar één een diensttrap. Dit was te verklaren door de 
beperkte ruimte in de breedte en de in principe korte afstanden tussen de vertrekken. Een 
diensttrap was wel gebruikelijk bij grotere villa’s, evenals bij grote stadswoningen.  
Woonvertrekken: vestibule, antichambre (en de spreekkamer), salon, eetzaal, woonkamer, 
Aanrechtkamer (= dessertkamer, service, pantry), bibliotheek 
 
Bij één type, een woning uit twee bouwlagen en waarschijnlijk een souterrain, was sprake van 
een rookkamer gecombineerd met een eetkamer. In dezelfde woning bevond zich ook een 
bibliotheek met daaraan gekoppeld een boudoir. Deze koppeling was ongebruikelijk; 
gebruikelijk was de koppeling van het boudoir aan de salon. Een rookkamer kwam in de 
Nederlandse situatie maar zeer beperkt voor. Dit ene type vormde dus een betrekkelijke 
uitzondering. 



138 
 

 
In Gugels woningtypologieën kwamen de volgende en suite combinaties voor: salon-salon, 
eetkamer-salon, woonkamer-salon. Dit waren gebruikelijke en mogelijke combinaties, ook in de 
villa’s. Verder waren er serres. Het valt hier op dat vooral de kleinere woningen kamers en suite 
hadden. De grotere hadden aparte vertrekken. 
De slaapkamers, waarvan sommige met een kabinet, waarschijnlijk een aparte kleedkamer, 
bevonden zich op de eerste of tweede verdieping. Er was maar één woning met een badkamer 
en deze badkamer was gekoppeld aan een slaapkamer. Badkamers waren ook in 1887 dus nog 
steeds een betrekkelijk zeldzaam fenomeen.  
 
De reeks door Gugel beschreven vertrekken was consistent met de gebruikelijke vertrekken in 
de villa’s met dien verstande dat een grote villa natuurlijk meer mogelijkheden bezat tot 
differentiatie en variatie. Een bibliotheek en een biljartkamer en een herenkamer en een boudoir 
was in een grote villa wel mogelijk. Een bibliotheek, in Gugels typologie bij twee woningen, werd 
overigens ook maar bij een klein deel van de villa’s aangetroffen. Een bibliotheek werd wel 
aangetroffen bij de grote en zeer grote villa’s én bij kleinere villa’s waar de eigenaar een functie 
had die een bibliotheek tot een logisch onderdeel van zijn bestaan maakte: een dominee, een 
hoogleraar, een schrijver. De introductie van een bibliotheek in de plattegrond moet hier dan 
ook eerder gezien worden als een teken van status en opleiding, dan als een realiteit bij de 
gemiddelde plattegrond. De biljartkamer, een vertrek dat in villa’s veel vaker voorkwam dan een 
bibliotheek, was in Gugels typologie afwezig. Dat is begrijpelijk, want een biljartkamer vereiste 
door de minimale omvang van een biljarttafel een groot vertrek. Alleen in grote stadshuizen 
voor de zeer welgestelden kon er ruimte voor gemaakt worden. Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij de stadsvilla die Springer in 1875 ontwierp voor J. Coninck Westenberg in de Plantage te 
Amsterdam, waar op de verdieping een biljartkamer lag. In de stadsvilla van G.A. Heineken uit 
1890/1891 lag de biljartkamer, weliswaar afgescheiden, met de dienstvertrekken op de begane 
grond.    
 
Het winnende ontwerp van Gosschalk was een grote, maar compact ontworpen villa met 
stilistisch gezien allerlei Oudhollandsche kenmerken: een sierlijke, slanke toren in de vorm van 
een vuurtoren, inclusief de gedraaide banden, maar dan met een zeventiende-eeuwsachtige 
bekroning, speklagen, een Hollandse halsgevel aan de voorzijde met doorlopende erker over 
begane grond en verdieping, een typisch Engelse bay window (afb. 89, 90). Een aardige 
ontwerpvondst van Gosschalk was de getrapte opbouw van de erker. De erker op de begane 
grond, met de eetzaal, stak ver uit. Daarboven lag een tweede erker iets terug met ervoor een 
balkon en daar weer boven lag de halsgevel ook iets terugwijkend met eveneens een balkonnetje 
ervoor. Alles bij elkaar was de overeenkomst in vorm en stijl met de erker van de villa Buon 
Retiro treffend (afb. 78a, b). Aan de linkerzijkant plaatste Gosschalk een groots uitgevoerde, 
ronde, gietijzeren serre; hier kon Blijdenstein zijn planten koesteren. Hoewel de toren met 
bovenomgang natuurlijk opviel, was ze niet zwaar en overdadig aangezet. Integendeel, ze was 
lang en slank en oogde als een vuurtoren op het land, waarbij de trap zichtbaar werd door de 
gemetselde banden die de wenteltrap volgden. De toren had ook een functie; erin lag de 
diensttrap van souterrain naar eetzaal en naar de verdiepingen. De toren, hoewel functioneel, 
werd door Gosschalk zo haast als een ornament of een folly behandeld. De kapvorm van de villa 
was eenvoudig; geen wilde, schilderachtige variatie in kapvormen of vormdwang. Het hele 
ontwerp straalde eenvoud, degelijkheid en kwaliteit uit. Het was niet uitbundig en 
geprononceerd; er was niet direct te zien dat kosten noch moeite gespaard waren bij de bouw. 
Zo was de hoofdingang aan de voorzijde haast terloops in de hoek geplaatst, als bij Buen Retiro, 
met een eenvoudige voordeur die het ritme volgde van de vensters. Hier werd geen 
representativiteit beoogd, maar werd een zorgvuldig gecomponeerd spel van detaillering 
gespeeld. Het hele ontwerp straalde eenvoud en kwaliteit uit met enkele bouwkundige 
elementen, toren, ronde serre, uitbouw met ornamentatie en halsgevel bij eetkamer, die de 
noodzakelijke accenten plaatsten. De cirkel van de toren werd herhaald in de cirkel van de serre, 
ook een detail dat de plattegrond verlevendigde. Deze plattegrond was in wezen een eenvoudig, 
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rechthoekig, blok op een souterrain (afb. 90). Er waren, zoals gebruikelijk in Nederlandse villa’s 
en buitenhuizen, geen uitgebouwde vleugels. De villa stond dan ook in de klassieke Nederlandse 
landhuistraditie wat de plattegrondopzet betrof: een eenvoudig bouwblok dat in drieën was 
verdeeld op een souterrain. Gosschalk maakte de plattegrond wel spannend en dit toonde zijn 
gevoel voor detail en ruimtelijke werking. De vestibule, de grote centraal gelegen hal met trap 
waaromheen alle vertrekken lagen, werd namelijk bereikt via de onopvallende ingang met 
daarachter een gang die uitmondde in de zeer ruime, centraal gelegen vestibule. Deze vestibule 
werkte als verdeelpunt. Aan de rechterzijde lag de trap apart in een nis. Aan de overzijde van de 
vestibule liep de gang verder om bij de tuin uit te komen. Er ontstond hier een ritme van smal-
breed-smal, dus gang (smal)-vestibule (breed)-gang (smal). De vrijliggende bordestrap werd 
verlicht door een groot venster dat zijn licht kreeg via een inham in het bouwblok, de 
binnenplaats. Hieraan lagen ook aan de beide buitenwanden twee privaten; goed afgescheiden 
van de rest van het huis en goed geventileerd. Via de vestibule en de twee gangen naast de trap 
konden alle vertrekken gemakkelijk bereikt worden. Drie vertrekken, naast de vestibule, 
domineerden de plattegrond van de begane grond: de biljartzaal met erker aan de achterzijde, 
de eetzaal met erker daar tegenover aan de voorzijde en de woonkamer met twee toegangen tot 
de grote serre aan de linkerzijkant. De eetzaal, met grote schouw, en de ernaast gelegen salon, 
waren de representatieve vertrekken op de begane grond. Zowel de salon als de eetzaal lagen 
aan de voorzijde en naast de ingang. De dienstvertrekken, waaronder de keuken, waren in het 
souterrain geplaatst en via de diensttrap naar de service, de dienkamer naast de eetzaal, kon het 
eten naar de eetzaal gebracht worden.  
 

 

 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Van Gendts villa had geen souterrain, waardoor hij een goede oplossing moest vinden voor de 
dienstvertrekken en in ieder geval voor de keuken/bijkeuken, op de begane grond. Aan de basis 



141 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Afb. 92b:  A.L. van Gendt, plattegrond verdieping "Buiten-Verblijf" voor B.W. Blijdenstein (1881) 
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Terug naar de plattegrond voor Blijdenstein. De enorme vestibule lag centraal in de plattegrond, 
gaf toegang tot alle vertrekken met de prominente bordestrap die in een zijruimte was geplaatst, 
de trapzaal. De bordestrap lag aan de buitenmuur waardoor grote vensters trap en bordessen 
ruim konden verlicht. Onder het bordes lag een wc. Tegenover de trap, aan de andere zijde van 
de vestibule, was het belangrijkste representatieve vertrek, de salon, gesitueerd aan de 
straatzijde en op het zuiden, wat ongebruikelijk was. Salons lagen bij voorkeur op het westen of 
oosten in verband met de warmte in de zomer tijdens de visitetijd, de middag. De salon had een 
over de breedte van het vertrek uitgebouwde erker die uitmondde in een dubbele openslaande 
deur met luie trap naar de tuin. De zuidkant van de villa had veranda’s voor de kinderkamer en 
de woonkamer, waardoor de zon, in tegenstelling tot de salon, niet direct naar binnen scheen. 
Boven de veranda’s lagen balkons bij de slaapvertrekken met hoge, openslaande deuren. 
 
In een rechte hoek op de as trapzaal-vestibule-salon lag de as peristyle-trap-entree-vestibule-
antichambre-serre; deze as was gericht op derepresentatie. De antichambre fungeerde als 
schakel tussen woonkamer, gelegen naast de salon aan de voorzijde, en de eetzaal. Via een deur 
in de eetzaal bereikte men de biljartkamer. De biljart lag aan de achterzijde van het huis, had aan 
drie zijden vensters doordat het vertrek uitgebouwd was. Dit gold ook voor de keuken in de 
tegenoverliggende uitbouw. Zowel keuken als biljart hadden één bouwlaag, de rest van de villa 
had twee bouwlagen plus de kap. De keuken was opvallend groot, lag niet logisch ten opzichte 
van de eezaal die aan de andere kant van de vestibule lag, zodat en alle eten via de vestibule 
gebracht moest worden. Bij de keuken lag wel een diensttrap naar de verdiepingen en naar de 
kelder. Tussen keuken en entree lag een kamer. Dit was waarschijnlijk de spreekkamer of 
herenkamer, aangezien deze kamer via de entree te betreden was en bezoek dus niet door de 
vestibule hoefde te lopen.  
 
Er waren geen vertrekken en suite in dit ontwerp, naast elkaar liggende vertrekken waren wel 
met een deur met elkaar verbonden. Overigens konden alle vertrekken ook via de vestibule 
bereikt worden. Op de begane grond moest ook een kinderkamer komen voor het talrijke kroost 
van Blijdenstein. Deze lag prominent naast de salon aan de voorzijde en naast de entree. De 
kinderen waren belangrijk en werden niet verborgen in een vertrek achteraf; een fenomeen dat 
in veel Nederlandse villa’s voorkwam. In Nederland werden de kinderen niet verborgen voor de 
volwassenen en het bezoek zoals in Engeland. Alle vertrekken hadden een schouw. Door de 
omvang van het gezin waren er een flink aantal slaapplaatsen en –kamers nodig. Uit de plaatsing 
van de bedden werd duidelijk dat de kinderen geen eigen slaapkamer hadden. Dit was normaal. 
Er waren in totaal vier kinderslaapkamers, een kleine logeerkamer en de ouderslaapkamer aan 
de voorzijde boven de salon. Op de verdieping lag ook een badkamer met ingetekend bad. De 
badkamer was klein en had een deur naar de hal en naar de beide flankerende slaapkamers. De 
ouderslaapkamer bezat geen extra vertrekken als een kabinet, kleedkamer of een aparte 
badkamer. Wel was ook op de verdieping een watercloset tegen de buitenmuur. 
 
De derde architect die gevraagd werd een ontwerp in te dienen was Jan Springer. Springer had 
samen met zijn vader Willem onder andere de Kweekschool voor de Zeevaart in 1878 in 
Amsterdam en de grote stadsvilla voor J. Coninck Westenberg op de hoek Plantage 
Middenlaan/Plantage Lepellaan ontworpen in 1874 (afb. 93).479  Dit woonhuis, een echte 
stadsvilla, werd beschreven en gepresenteerd in de Bouwkundige Bijdragen van 1878.480 De 
stadsvilla lag op de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Lepellaan met de ingang 
aan de Plantage Lepellaan en had geen souterrain, wat nog niet veel voorkwam. Stilistisch was 
de villa een typisch eclectisch geheel van classicistisch, Oudhollands met afwisselde spek- en 
baksteenlagen en Franse Beaux Arts elementen door de symmetrie, dakvorm en gebruik van 
siervazen in de gevels.  De plattegrond zat knap in elkaar met een opvallende ronde trap, 
gecombineerd met een kacheloven. Deze opzet van trap in een eigen vertrek kwam terug bij 
Springers ontwerp voor Blijdenstijn. De plattegrond bestond uit de traditionele drie delen met 
de as entree-vestibule-trap als middenstuk en deze driedeling was afleesbaar aan de voorgevel 
met de ingang in het exacte midden. De vestibule was het centrale punt van de plattegrond. De 
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opzet van de plattegrond was op hoofdlijnen traditioneel, maar wel knap uitgevoerd, vooral 
door de plaatsing van de keuken in een mooi afgescheiden hoek achter de trap, een aparte gang 
en de dessertkamer 
 
In Springers ontwerp voor Blijdenstein was wat Franse château-invloed aanwijsbaar (afb. 94, 
95), was er de expliciete referentie aan de Hollandse renaissance (het Oud Hollands) en was er 
een symmetrische opzet die door stijl en volumes weliswaar gemaskeerd werd, maar die wel 
degelijk aanwezig was. Opvallender was de relatie in opzet en stijl met kasteel Oud Wassenaar 
(1876-1879) van Cornelis Muysken. In het ontwerp en vooral op de presentatietekeningen viel 
de zware, donjonachtige toren met een hoge kap met lantaren op, die erg deed denken aan de 
torens van het Franse château van Chambord; een haast te dominant element in de relatie tot de 
sierlijke Oudhollandse halsgevels, maar wel bevorderlijk voor het schilderachtige effect van de 
silhouet. De kern van de plattegrond werd gevormd door een reusachtige trapzaal met een 
brede wenteltrap, die met een dubbele colonnade over de begane grond en de verdieping 
heenging. Deze trapzaal  met zijn zuilen was een voor Nederlandse begrippen haast exotisch, 
Italiaans-renaissancistisch aandoend element.  De trapzaal lag op het snijpunt van de 
plattegrond die was opgebouwd uit twee elkaar overlappende kruizen, de ene in de vorm van 
een x en de andere in de vorm van een + en gevormd door: 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

  
 

                                     

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

Vier jaren na de prijsvraag, in 1892, kreeg Berlage de opdracht om voor Frederik van Eeden, de 
psychiater, schrijver en socialist een villa te ontwerpen aan de rand van het villagebied Het 
Spiegel in Bussum. Deze villa, die vooral goedkoop gebouwd moest worden, leek in niets meer 
op het bekroonde schildersatelier en gaf de fundamentele verandering in benadering van 
bouwen weer die Berlage in 1893 met zijn lezing Bouwkunst en Impressionisme theoretisch zou 
onderbouwen. 
 
3.7 Conclusie 
 
In de periode 1874-1892 vinden in Nederland de eerste grote suburbane ontwikkelingen plaats: 
er worden op grotere schaal villa’s gebouwd buiten de grote steden. Het Gooi, met Hilversum, 
Bussum, Baarn, en op kleinere schaal Apeldoorn profiteren van de opening van de nieuwe 
Oosterspoorlijn. Het Zuid-Kennemerland met station Overveen volgt na de opening van de 
lokaalspoorweg Haarlem-Zandvoort in 1881. Ook de ontwikkeling van het Van Stolkpark tussen 
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Den Haag en Scheveningen past in het beeld van de opkomende suburbane ontwikkeling in 
Nederland. Er worden nieuwe villaparken ontwikkeld op oude buitenplaatsen en villa’s 
gebouwd voor de welgestelde middenklasse die op het platteland en in de natuur wil gaan 
wonen. Deze middenklasse had in de regel echter niet meer een stadswoning en een zomerhuis, 
zoals het geval was met de stedelijke elite. Deze stedelijke middenklasse gaat permanent buiten 
de stad wonen en blijft in de stad werken. Dit wordt mogelijk op het moment dat er met 
stoomtreinen betrouwbaar en snel vervoer verzorgd kan worden tussen de plattelandsdorpen 
met villaparken en de steden. De reissnelheid van de trein maakt een grotere reisafstand tot de 
stad mogelijk tegen een acceptabele prijs. De kostbare oplossing van een eigen koets met 
paarden, toch al niet geschikt voor langere afstanden, was nu niet meer nodig voor een verblijf 
op het land. Er vindt in deze periode zo een fundamentele omslag plaats van zomerbewoning 
naar permanente villabewoning, waarmee nu ook in Nederland deze, al eerder bij de Engelse 
steden aan te wijzen, ontwikkeling plaatsvindt. Dit blijkt een algemene trend in alle 
industrialiserende negentiende-eeuwse landen in Europa en de Verenigde Staten in het tweede 
deel van de negentiende eeuw. 
 
De Engelse invloed op de villabouw blijkt nog betrekkelijk beperkt, ondanks het feit dat er in 
Viollet-le-Ducs Habitations Modernes, deel I en II, uit 1875 en 1877, flinke aandacht is voor de 
nieuwste Engelse landhuisbouw van onder meer Richard Norman Shaw (met Grims Dyke uit 
1872) en William Wilkinson, de architect van villa’s in onder meer North Oxford. In beide 
uitgaven komt, naast enkele stadwoningen van Pierre Cuypers, slechts één Nederlands 
voorbeeld van een villa voor. Dit is een opvallend landelijk uitziende villa met de gewolfseinde 
kappen op het duin bij Scheveningen. De villa heeft een centrale vestibule waar omheen, een 
salon, eetkamer en biljartkamer op de bel etage, slaapvertrekken plus boudoir op de verdieping 
en de dienstvertrekken, plus keuken, in het souterrain. Een gebruikelijke serie vertrekken en 
gebruikelijke opzet, maar wel met de centrale vestibule als focus van de plattegrond. Een 
beperkte vernieuwing, net als de positionering van de vertrekken aan de zeezijde achter de 
veranda’s.    
 
Een gevarieerde plattegrond met grotere uitbouwen of een vleugel blijkt in Nederland zelden 
voor te komen; er is wel sprake van een grotere variatie in omvang van vertrekken. Een grotere 
vrijheid in de positionering van in- en uitspringende vertrekken ten opzichte van elkaar, rond 
een centraal gelegen vestibule wordt zichtbaar. Dit maakt ook een schilderachtige opzet van de 
opstand mogelijk door de variatie van de verschillende bouwdelen, variatie in hoogte, 
verschillende gevelbehandelingen en de gevarieerde kapvormen en -hoogte. Zo ontstaat er, 
naast de bestaande neoclassicistische/italianiserende en de meer chaletachtige villa’s een 
nieuwe schilderachtige villa voor het landelijk gebied in een neohollandse renaissance, ‘Oud 
Hollandsch’, idioom. Veel van de plattegronden gaan in eerste instantie op hoofdlijnen nog terug 
op het traditionele model van middengang, dus géén vestibule als vertrek,  met aan twee zijden 
woonvertrekken en een souterrain met dienstvertrekken en keuken. Dit kan ook nog steeds een 
afgeleide zijn van de italianiserende plattegrond met de twee bouwblokken loodrecht in een T-
vorm op elkaar, waartussen een gang, zoals de villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk voor 
het villapark De Trompenberg te Hilversum. Dit wordt in de tachtiger jaren steeds vaker een 
meer gevarieerde plattegrond, waarin nog wel een centrale as te herkennen is, maar waarbij de 
vertrekken nu meer gevarieerd rond een centrale vestibule zijn gecomponeerd. Bij Gosschalks 
en Springers ontwerpen voor de villa Vogelenzang voor B.W. Blijdenstijn uit 1881 is dit te zien. 
Dat voor dezelfde opdracht ook een compleet andere benadering mogelijk is, blijkt uit het 
ontwerp van A.L. van Gendt die een typisch Beaux Arts-achtig uitwendige koppelt aan een strak 
symmetrische plattegrond.  
 
Villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk is niet alleen stilistisch interessant, maar is ook  
een villa die gebouwd wordt in opdracht van de Exploitatiemaatschappij N.V. Herstellingsoord 
De Trompenberg. Niet in opdracht van een particuliere opdrachtgever, maar voor een 
marktpartij voor de markt voor verhuur of verkoop. De villa moet dus voldoen aan wat verwacht 
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wordt van een dergelijke villa, aan de wensen en eisen van een  huurder of koper uit de betere 
middenklasse. Dit maakt het een interessant model, want Buen Retiro wordt daarmee tot de 
gemiddelde villa voor deze doelgroep. Buen Retiro is een fraai vormgegeven, schilderachtig 
opgezette villa in het dan nog ‘moderne’ Oud Hollands, maar wel met het traditionele souterrain 
waarin de dienstvertrekken. De eveneens traditionele plattegrond op een T-vorm, afgeleid van 
de bestaande, italianiserende villa’s is daarmee in tegenspraak, want dit type middelgrote 
italianiserende villa heeft eigenlijk nooit een souterrain. De villa van Gosschalk is een opvallend 
en invloedrijk voorbeeld van de nieuwe stijl, maar ook van Gosschalks opzet om een vila te 
ontwerpen die aansluit bij wat de doelgroep wil en nodig heeft aan vertrekken. De villa wordt 
ook in de Allgemeine Bauzeitung afgebeeld.   
 
Dat schilderachtigheid, gecombineerd met min of meer gemaskeerde symmetrie nog steeds een 
belangrijk ontwerpprincipe blijkt te zijn wordt duidelijk uit de ontwerpen van zowel Muysken 
voor Kasteel Wassenaar (1876-1878), een huis buiten de stad in de klassieke traditie van de 
stedelijke elite voor de schatrijke Van der Oudermeulen en de hoofd-directeurswoning bij het 
Rijksmuseum (1876-1881) van Cuypers, een hoge villa voor een lid van de stedelijke 
middenklasse. Het enorme kasteel Wassenaar, met groot souterrain met daarin de 
dienstvertrekken, heeft een schilderachtig uitwendig door de toepassing van torens, hoge 
kappen en hoogteverschillen, maar heeft een symmetrisch opgezette plattegrond rond een grote 
vestibule met bovenlicht. Een principe dat in het daaropvolgende komende decennium bij de 
grote villa’s vaker zal worden toegepast. Hoewel het vertrekkenschema voor het kasteel door 
zijn omvang en status van de bewoner natuurlijk uitgebreider is en kan zijn met een bibliotheek, 
een grote zaal en een biljartkamer boven de gebruikelijke salon, eetkamer, boudoir, vestibule en 
herenkamer, zijn het vooral de afmetingen van de vertrekken die de grandeur van het kasteel 
bepalen. De vestibule over de verdieping heen is groot en hoog, zo ook de andere vertrekken op 
de piano nobile. De directeurswoning bezit naast de gebruikelijke vertrekken, eetkamer, salon, 
woonkamer en slaapkamers, ook een bureau (= kantoor) en een kunstzaal. Beide laatste 
vertrekken gekoppeld aan de functie van hoofd-directeur van de rijksmusea. Alle vertrekken zijn 
gesitueerd om de centrale traphal met lichtkoepel.  

 
Vanaf 1870 is er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
Hollandse neorenaissancestijl, wordt in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtige, gevarieerde silhouet en dus een schilderachtige opstand, is het doel. Het verschil 
met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kan niet groter zijn. Vaak 
wordt aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. De kamers en 
suite vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst, worden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net als in de stadswoningen. In de grotere villa’s, 
met meer personeel, is een aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte 
dienstingang bij de keuken of de bijkeuken ligt.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, gewoonlijk op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden.  
De villabouw leverde een enorme en blijvende  economisch multiplier op. Naast de directe 
investeringen in de bouw, die op zichzelf al een breed economisch effect hadden - de bouw zette 
een breed scala aan aannemers en onderaannemers aan het werk -, hadden de bewoners van de 
nieuwe villa’s zelf ook weer allerlei producten en diensten nodig. Denk aan de dienstboden, 
maar ook scholen, vervoer, eten en drinken.   
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In 1888 wint Berlage met overmacht de jaarlijkse  ideeënprijsvraag van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. De opdracht is om een schilders-atelier met behuizing op het land te 
ontwerpen. Het programma van eisen biedt een concreet inzicht in wat er voor een dergelijke 
villa aan vertrekken geëist wordt; over de stijl geen woord. Berlages villa heeft de gebruikelijke 
vertrekken: salon met boudoir, een grote eetkamer, een grote vestibule met halfronde trap en 
goed afgescheiden een keuken met bijkeuken en een diensttrap. Opvallend is de toevoeging door 
Berlage van een bijkeuken  en een rookkamer; beide ontbreken in het programma van eisen. Los 
van de galerij met paviljoen, een frivool element, is de plattegrond doelmatig en gevarieerd, 
waardoor de vertrekken elk hun eigen vorm en karakter kunnen krijgen en in hoge mate vrij 
binnen de plattegrond zijn ondergebracht met de grote, centraal gelegen vestibule als 
scharnierpunt. Berlage laat hiermee een nieuwe plattegrondopzet en –benadering zien, die nauw 
aansluit bij contemporaine Engelse voorbeelden.  
 
Het uitwendige daarentegen is vooral een schilderachtige compilatie van stijlen en vormen 
waarmee Berlage in één gebouw alle soorten van stilistische elementen integreert die de 
negentiende-eeuwse schilderachtige, landelijke villa kenmerken. Een stilistische apotheose als 
het ware. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




