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Hoofdstuk 5: Leliman en Sluytermans Het moderne landhuis in 
Nederland   
 
In 1916 verscheen Het moderne landhuis in Nederland, het eerste overzichtswerk van nieuwe, 
Nederlandse villa’s en landhuizen uit de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. De 
uitgave bleek een succes en werd het jaar daarop al herdrukt. De titel van de uitgave, Het 
moderne landhuis in Nederland,  was meer dan alleen beschrijvend, hij was ook programmatisch 
en uitdagend. Hier werd door beide samenstellers positie gekozen. De samenstellers waren 
J.H.W. Leliman (1887-1921), architect en zoon van de invloedrijke negentiende-eeuwse publicist 
en architect J.H. Leliman, en T.K.L. Sluyterman (1863-1931), ontwerper, architectdecorateur  (= 
binnenhuisarchitect) en vanaf 1895 leraar, later hoogleraar, decoratieve kunst aan de 
Technische Hogeschool te Delft. Sluyterman was tijdens zijn studietijd in Parijs (1888-1891) 
beïnvloed door de Franse florale Art Nouveau, maar had daarna steeds meer belangstelling 
gekregen voor de jonge Engelse Arts and Crafts architecten uit de jaren negentig als Baillie Scott, 
Lutyens en Voysey en hun interieurontwerpen, zodat er in Delft rond 1900 juist voor de Arts and 
Crafts grote belangstelling was ontstaan.576 Beide samenstellers waren al langer actief in de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en het Amsterdamse Architectura et Amicitia en 
waren uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bouwkunst.577 De uitgebreide 
en gevarieerde verzameling Nederlandse villa’s en landhuizen in hun compilatie was dus alles 
behalve willekeurig tot stand gekomen. Ongetwijfeld speelden de talrijke invloedrijke, en na 
1900 veel Duitse, buitenlandse uitgaven als Hermann Muthesius’ Das englische Haus, Paul 
Mebes’ Um 1800, Friedrich Ostendorfs Sechs Bücher vom Bauen en een  blad  als  Deutsche Kunst 
und Dekoration (vanaf 1897) op de achtergrond mee om tegenover de dominantie van Duitse en 
Engelse bladen nu eens een Nederlandse tegenhanger te tonende, die expliciet de kwaliteit van 
de eigen, Nederlandse landhuis- en villabouw onderstreepte.578 Tegelijkertijd kon de uitgave zo 
als breed opgezette staalkaart van door Nederlandse architecten ontworpen villa’s en 
landhuizen dienen. Dit maakte het voor potentiële opdrachtgevers  weer gemakkelijker om te 
kiezen en dan natuurlijk wel voor goed opgeleide architecten en niet voor aannemers met 
tekenervaring.  
 
5.1 Het moderne landhuis in Nederland: de uitgaven uit 1916, 1917, 1922 
 
De voorbereidende werkzaamheden door de uitgever Martinus Nijhoff en de samenstellers van 
Het moderne landhuis in Nederland vonden plaats vanaf maart/april 1915. Nijhoff deed toen 
namelijk een circulaire uitgaan naar Nederlandse architecten met daarin een beschrijving van de 
uitgangspunten voor een uitgave die toen nog heette Het Nederlandsche Landhuis en het verzoek 
om een aantal afbeeldingen van de eigen landhuizen voor deze uitgave te leveren.579 Deze opzet 
betekende dat de samenstellers moesten werken met het werk dat de gevraagde architecten 
beschikbaar wilden en konden stellen. Dit betekende ook twee keuzemomenten: die van de 
samenstellers om bepaalde architecten wel of niet te vragen en die van de gevraagde architecten 
om uit hun werk voorbeelden te kiezen, waarmee de afgebeelde landhuizen in ieder geval ook de 
persoonlijke keuze van de architecten weergaven. 
 
De gang van de uitgave kan via de discussie in het Bouwkundig Weekblad over de auteursrechten 
van de afbeeldingen tussen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/Vakvereeniging 
van Nederlandsche Architecten en de uitgever vanaf dit moment gevolgd worden. De circulaire 
met het verzoek van de uitgever om materiaal moest voor 23 mei 1915 beantwoord worden en 
in juni werden voor het eerst in het Bouwkundig Weekblad de namen van de samenstellers 
genoemd, te weten Leliman en Sluyterman met daarbij het verzoek snel materiaal te leveren.580  
In augustus, terwijl de auteursrechten nog niet geregeld waren, bleek uit de reactie van de 
uitgever op het probleem rond deze auteursrechten dat Het Nederlandsche Landhuis zoo goed als 
geheel gereed is, waarna Jan Gratama als secretaris leden die wel een circulaire hadden 
ontvangen, maar nog wachtten op de regeling voor de auteursrechten, opriep snel te reageren, 



186 
 

aangezien er nog ruimte was voor enkele landhuizen.581 De eerste uitgave van wat uiteindelijk 
Het moderne landhuis in Nederland zou gaan heten, werd vervolgens snel in elkaar gezet en 
gedrukt om vanaf januari 1916 in vijf afleveringen à raison van fl. 2,25 per deel, of voor fl. 12,25 
voor een in linnen gebonden, compleet exemplaar, uit te komen.582 De recensie, die verscheen in 
het nummer van 1 januari 1916 van het Bouwkundig Weekblad was zonder meer lovend. Ze 
duidde het belang van de uitgave in het licht van de enorme toename van allerlei soorten 
landhuizen, waar bij uit de oorspronkelijke circulaire geciteerd werd: De landhuisbouw heeft een 
groote vlucht genomen. Dat is een internationaal verschijnsel. De samentrekking van de bevolking 
in de groote steden, waaruit in meenig opzicht groote voordelen voortvloeien, heeft aan de andere 
kant ook nadeelen in het leven geroepen, waaraan men, in Nederland zoo goed als elders, trachtte 
tegemoet te komen, door althans een deel des jaars „buiten" door te brengen. Gepaard dan ook met 
den trek naar de steden, ging dan ook een trek naar het land. De uitbreiding der openbare 
verkeersmiddelen, het snelvervoer door auto's, het universeel gebruik van het rijwiel, 
vergemakkelijkten de ontsluiting van de natuur. Allerwegen in de villaparken in de omgeving der 
groote steden, zoowel als verspreid in meer afgelegen oorden, verrezen een groot aantal 
landhuizen van verschillenden omvang, vanaf het kasteel tot het optrekje, het „Weekend-cottage". 
Elk dezer groepen vroeg en vond de voor haar karakteristieke bouwkundige uiting.583 De 
recensent constateerde, in navolging van de beide samenstellers, dat juist het buitenhuis zich nu 
als eerste had hersteld, waardoor de uitgave met 200 landhuizen uitermate leerzaam zou zijn 
voor het streven der bouwkunst naar smaakvollen eenvoud, onder vermijding van schijn en 
onlogischen, ondegelijken opschik, waarvan de holheid te sterker uitkomt waar zij staat tegenover 
de natuur.584 Naast de recensie werd een viertal voorbeelden met plattegrond uit de uitgave 
afgebeeld: landhuizen van D.F. Slothouwer, P.J.W.J. van der Burgh, J.W. Hanrath en J. Limburg.  
 
Het moderne landhuis in Nederland  van 1916 presenteerde een verzameling van in totaal 165 
landhuizen, villa’s, enkele zeer grote landhuizen en nieuwe kastelen of buitenplaatsen. Verder 
één landelijke tuinmanswoning, één boerderij, één pastorie en twee tuinen van Tersteeg. De 
nadruk van de uitgave lag duidelijk op de groep villa’s en landhuizen in de categorie klein en 
middelgroot, die ook in werkelijkheid de bulk van de villa- en landhuisproductie vormden. 
Uitgaande van de bouwkosten ging het dan vooral om de villa’s en landhuizen tussen de 5.000 
en de 25.000 gulden aan bouwkosten.585 Deze bedragen waren dan exclusief de grondkosten, 
tuinaanleg en de noodzakelijke inrichtingskosten. Met een aantal uitschieters daarboven, zoals 
het enorme landhuis Duin en Kruidberg dat ongetwijfeld ver boven de honderdduizend gulden 
had gekost. De combinatie van beeld en plattegrond bood zowel architecten als opdrachtgevers 
een breed scala aan gevarieerde voorbeelden in stijl, in plattegrondoplossingen en in alle 
mogelijke vormen van detaillering. De uitgave werd hiermee tevens een catalogus van goede 
smaak. 
 
Het moderne landhuis in Nederland  toonde naast één of meerdere foto’s van het exterieur, in een 
aantal gevallen ook foto’s van het interieur. In alle gevallen werd de plattegrond met de woon- 
en ontvangstvertrekken afgebeeld, meestal ook de verdieping, maar zelden de plattegronden 
van de kelderverdieping/souterrain. Een niet onbelangrijk deel bij villa’s waar de keuken en 
bijkeuken plus eventueel andere dienstvertrekken nog in het souterrain waren ondergebracht. 
Ook de zolderverdiepingen met hun bergingen, linnenkamers, dienstbodekamers, en ook 
slaapkamers en logeerkamers, werden niet afgebeeld. Dit had niet alleen te maken met 
beschikbare ruimte en daarmee de kosten van de uitgave, maar was ook een indicatie van de 
meer ondergeschikte positie van deze verdiepingen en hun vertrekken. Juist de vertrekken waar 
de bezoekers kwamen, waren natuurlijk de vertrekken waar de aandacht naar uit ging. In die 
vertrekken toonde de eigenaar zijn woning, daar werden de meeste inrichtingskosten gemaakt. 
De keuken, de dienstvertrekken, de modernste technische voorzieningen bleven onzichtbaar 
voor het bezoek. Natuurlijk was het huis goed verwarmd, natuurlijk kon er goed gekookt 
worden en natuurlijk werkte het sanitair; dit waren normale, nauwelijks interessante gegevens, 
waarbij hooguit de nieuwste technische snufjes bij de heren een gespreksonderwerp konden 
zijn na het diner.  
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Een typisch en veelzeggend voorbeeld van deze opvatting was te vinden in de zeer uitvoerige en 
gedetailleerde beschrijving van de woonvertrekken van het vermaarde kasteel Oud Wassenaar 
in het blad Eigen Haard , jaargang 1880, door Eugen Gugel, hoogleraar te Delft. Van elk vertrek 
werden en détail de stijl, de vorm, de makers van de meubels en de lambrisering en de geleverde 
kwaliteit besproken, terwijl de slaapverdieping in een paar korte alinea’s werd afgedaan en het 
souterrain slechts ter loops betreden, ondanks het feit dat Oud Wassenaar voorzien was van zeer 
geavanceerde technische voorzieningen, maar hierover geen woord.586  
 
Ma Retraite, door Leliman en Sluyterman in het onderschrift landhuis genoemd en niet villa, was 
een zeer grote, witgepleisterde, symmetrisch opgezette, italianiserende villa ontworpen door 
Abraham Salm uit 1897. Het was de vroegste villa die afgebeeld werd en in In 1916 een 
anachronisme (afb. 132). 
  

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

 
Was de recensie van de eerste druk positief deels citerend uit de Inleiding van het boek, de 
uiterst beknopte recensie in het Bouwkundig Weekblad (23 februari 1918) van de tweede druk, 
die eind 1917 uitkwam, was het tegendeel.587 Deze uitgesproken kritische recensie was van de 
hand van J.P. Mieras, architectuurcriticus, redacteur van het Bouwkundig Weekblad, vanaf 1917 
directeur van de Bond Nederlandsche Architecten.588 Mieras schreef:  Een onzer nieuwe 
bouwkundige critici schreef ergens: "De bouwkunst is te onderscheiden in de aristocratische en de 
meer landelijke bouwkunst!" Van deze meer landelijke bouwkunst laat „het moderne landhuis  in 
Nederland" een en ander zien, dat de indruk geeft dat deze meer landelijke bouwkunst, op de 
duidelijk te onderscheiden uitzonderingen na, zonder pretentie, en ook zonder karakter is. Het 
karakter van het boek, waarin ze in haar geheel is opgenomen is dan ook: neutraal. Het typeert den 
Hollandschen bouwheer die tot zijn architect zegt: Maak mijn huis in hemelsnaam zóó, dat 
niemand er wat op te zeggen heeft. In die psyche van den bouwheer is echter sinds eenige jaren wel 
een kentering te bemerken en het is jammer dat die kentering in het boekwerk niet, al was het dan 
ook maar met een paar voorbeelden, is aangeduid. Nu wachten wij hierop tot een volgende druk, 
die waarschijnlijk nog wel zal komen; dan zal ook de keuze der overigens goede clichés, 
nauwkeuriger kunnen zijn en zullen plaatjes van enkel natuurschoon (zie b.v. pag. 200) door betere 
vervangen moeten worden.589 Deze laatste opmerking sloeg op een afbeelding van een villa te 
Hilversum van E. Verschuil die inderdaad door de bomen en struiken nauwelijks zichtbaar was. 
Wat de recensent, weliswaar niet erg expliciet, vroeg was een aansluiting bij nieuwe 
architectuur, nieuwe expliciete vormen en dus voorbeelden van een nieuwe soort van 
bouwkunst. Hoewel Mieras een zekere stilistische vooringenomenheid niet ontzegd kon worden, 
was het natuurlijk wel opvallend dat een huis als de door Frank Lloyd Wright beïnvloede villa 
Henny met zijn betonskelet van Robert van ’t Hoff uit 1915/16 niet werden afgebeeld (afb. 5.1a), 
terwijl daar ook nog sprake was van een volkomen nieuwe ruimtelijke opzet met de open 
plattegrond bij de woonvertrekken. Ook het werk van de Amsterdamse Schoolarchitect Piet 
Kramer in Bergen ontbrak. Mieras had zeker een andere opvatting over het begrip modern en 
vond hij het aanhaken van de landhuisbouw bij landelijke bouwkunst en achttiende-eeuwse 
baksteenbouw een te beperkte oplossing voor wat in de titel als modern werd geaffichieerd. Hij 
zou wel in de derde druk uit 1922 gedeeltelijk op zijn wenken bediend worden. 
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De villa’s en landhuizen in Het moderne Landhuis in Nederland boden, naast hoge kwaliteit in 
vorm en plan (onder meer die van Hanrath, De Bazel, Berlage, Ed. Cuypers, Bauer), 
ontegenzeglijk veel middelmaat, maar het was goede middelmaat en op veel goede, dus 
praktische en logische, plattegronden. Plattegronden, als die van Ed. Cuypers voor een 
vakantievilla te Noordwijk uit 1906 (afb. 154) en S. de Clercqs plattegrond voor landhuis de 
Weele te Boekelo uit 1911 (afb. 159), die wel een nieuwe, uitgesproken ruimtelijke benadering 
toonden. Plattegronden die buiten de bestaande conventies vielen en nieuwe oplossingen boden 
voor de kleinere villa’s die ondertussen de bulk van de villabouwproductie vormden. Deze 
nieuwe opzet werd dus wel getoond, maar niet in de inleiding nader besproken of toegelicht; van 
enige analyse was dan ook geen sprake. De voorbeelden in Het moderne Landhuis in Nederland 
toonden wat Nederland op het gebied van villa- en landhuisbouw in de breedte te bieden had en, 
niet onbelangrijk met particuliere opdrachtgevers, wat de gemiddelde Nederlandse 
opdrachtgever uit de middenklasse mooi en prettig vond.  
 

ingang    
    Woon-/eetkamer   

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

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

      

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

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

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

 
gebruiksaanwijzing, waardoor architecten hun eigen graf graafden –ik bedoel het graf der 
bouwkunst – want is niet 80% van al deze landhuisbouwkunst compilatiewerk, genoeglijke 
uitingen van middelmatigheid en zwakheid, om het woord potpourri in dit verband slechts in de 
laatste plaats te noemen. In feite verweet Mieras de samenstellers hier eigenlijk een gebrek aan 
visie waarop hun keuzes gebaseerd waren. Ze boden van alles wat, zonder dat daar een lijn in te 
vinden was. In elk geval, na deze derde druk verscheen er geen vierde meer. 
 
5.2 Ideeën achter de inleiding 
 
De idee achter de uitgave was, zo werd in de inleiding aangegeven, om een corpus van concrete 
voorbeelden van goede landhuis- en villabouw te bieden. Hiermee werd niet alleen de kwaliteit 
van de nieuwe, twintigste-eeuwse Nederlandse landhuis- en villabouw getoond, maar werden 
ook goede en moderne voorbeelden van stijl en plattegrond gepresenteerd aan architecten en 
mogelijke opdrachtgevers. Het moderne landhuis in Nederland werd daarmee een mijlpaal in het 
ontwerp van het vrijstaande woonhuis voor de gegoede burgerij, de deftige stand, en de nieuwe 
middenklasse.  Dus voor de zich verbredende burgerlijke elite, die in Nederland altijd het hart 
van de beschaafde samenleving had gevormd. Het woord modern in de titel was dan ook meer 
dan een woord, het was een bewust afzetten tegen de negentiende-eeuwse bouwkunst en 
poneerde dat in de landhuisbouw de moderne tijd van de nieuwe twintigste eeuw zijn moderne 
uitdrukkingswijze had gevonden en de, in hun inleiding genoemde klakkelooze navolging van 
historische stijlen, achter zich had gelaten. Op hun eigen terrein waren deze landhuizen en villa’s 
dus net zo modern als het nieuwe warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam uit 1913 dat was en de 
nieuwe kantoorgebouwen; nieuwe gebouwen voor nieuwe functies met een moderne, dus op het 
gebruik toegespitste opzet en plattegrond.592 Een gebouw als dat voor warenhuis De Bijenkorf 
was logisch en functioneel opgezet om als modern warenhuis te kunnen functioneren, al was de 
stijl aan de buitenzijde een klassieke Beaux Arts afleiding. Van Rossem constateerde hierover in 
zijn artikel  Moderne architectuur in de schaduw van het modernisme, aan de hand voorbeelden 
uit Amsterdam dat het door de eenzijdige definitie van moderne architectuur (…)  onmogelijk  
[werd] om tal van moderne gebouwen als zodanig te herkennen.593 Ook hier weer die heilloze 
verwarring tussen vorm (=stijl) en functie en ideologie, aangewakkerd door de eerste 
modernisten en functionalisten en overgenomen door de latere architectuurhistorici.  In 
tegenstelling daarmee staat de continuïteit die in ieder geval aantoonbaar aanwezig was bij de 
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landhuisbouw vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw in de fundamentele 
ontwerpuitgangspunten als pragmatisme in de plattegrond, licht , lucht en comfort.     
 
De opening van Het moderne landhuis in Nederland  zette de toon. Ze ademde de sfeer van het 
Nederlands nationalisme, dat, aldus Van Sas in De metamorfose van Nederland, rond 1900 zijn 
absolute hoogtepunt had bereikt en waarmee Nederland met een gevoel van optimisme, 
zekerheid en een nieuw nationalistisch elan de twintigste eeuw was ingestapt.594 Leliman en 
Sluyterman verwoordden de Werdegang van het Nederlandse landhuis, van bloei tot verval en 
tot nieuwe bloei, als volgt: De nederlandsche bouwkunst heeft zich van oudsher onderscheiden op 
het gebied van het landhuis. In vroeger eeuwen, de 17de en 18de, genoten de nederlandsche 
buitenhuizen grooten roem. In de nabijheid der koopsteden, nog bereikbaar na afloop van de 
dagtaak op het kantoor, maar ook verder van huis, aan den duinrand en langs de schilderachtige 
oevers eener kronkelende rivier of op het grondgebied der pasverworven ambachtsheerlijkheden, 
verrezen de statige behuizingen waar de patriciërs naar den trant des tijds het buitenleven 
genoten. De minder welgestelde burgerij volgde hun voorbeeld van verre na in de gemoedelijke 
theekoepels en tuinen aan den zelfkant der stad.595  Vervolgens kwijnde de welvaart en daarmee 
ook de landhuisbouw en tot in de negentiende eeuw verdwenen er meer landhuizen dan er 
gebouwd werden, maar vrij plotseling is echter een kentering ingetreden. De samenstellers 
constateerden namelijk dat er in de laatste jaren, daarmee doelend op de periode vanaf 1900, 
een grote toename was van nieuwe landhuizen. Leliman en Sluyterman zagen hiervoor 
verschillende oorzaken. De toenemende verstedelijking was in hun ogen een directe oorzaak, 
want de steden werden minder aantrekkelijk om in te wonen. Werk en wonen werden daarmee 
gescheiden, want men werkte in de stad en woonde buiten; gepaard aan een trek naar de steden, 
ging dan ook een trek naar het land. Beide kruisten elkander. Het ingespannen, gejaagde leven in 
de groote bedrijfscentra noopte velen in een rustige omgeving verpoozing te zoeken.596 Urbanisatie 
en suburbanisatie dus als de twee zijden van dezelfde munt. Opvallend was dat naast de fysieke 
problemen van de sterk groeiende steden ook het psychische element zijn plaats kreeg door het 
gebruik van begrippen als ingespannen, gejaagde leven. Dit was een topos dat eind negentiende 
eeuw vaker werd gebruikt om de moderne tijd te beschrijven.597 Hier werd de al eeuwenlange 
bestaande tegenstelling stad en land zichtbaar in de tegenstelling onrust en rust, gejaagd en 
bedaard. Vanuit dit gezichtpunt kwamen Leliman en Sluyterman tot de volgende uitspraak: Het 
moderne buitenhuis – en daaronder vooral het kleinere type: het zomerhuis in engeren zin – mag 
dan ook niet meer in de eerste plaats als een uiting van weelde worden beschouwd, maar veeleer 
als een bron van gezondheid en volkskracht.598 Zo kregen villa en landhuis ook een rol in de 
gezonde en stabiele maatschappelijke orde, waarbij in de verte nog Viollet-le-Ducs uitgesproken 
ideeën de rol van het eigen woonhuis en de stabiele, burgerlijke samenleving uit de Entretiens 
meeklonk.599  
 
Een opvallend, maar belangrijk, argument van Leliman en Sluyterman ter verklaring van de 
groei van het buiten wonen, werd gevormd door de door hun geconstateerde de groei van de 
technische verbeteringen op het platteland zelf.  Niet alleen in de steden vond men nu riolering, 
elektriciteit en watervoorziening, ook op het platteland werd dit steeds vaker goed geregeld of 
waren voorzieningen door bewoners zelf te regelen tegen lagere kosten, zoals het installeren 
van een Nortonpomp voor de eigen watervoorziening; Daarbij kwam dat naar mate er zich meer 
menschen vestigden, de tot villa-kolonie geworden dorpen, het onderwijs verbeterde, nieuwe 
winkels geopend werden die berekend waren op de behoeften en levensgewoonten der nieuwe 
bevolking en dus in één woord de bezwaren verminderden. Het werd mogelijk zich "buiten" te 
vestigen zonder te moeten ontberen en zonder zich de gemakken die het moderne leven biedt, te 
ontzeggen, zonder afstand te moeten doen van artistieke en intellektueele genoegens.600  Hiermee 
was dus de basis gelegd voor de trek naar buiten van een veel bredere groep uit de 
middenklasse. Er was betaalbare grond, er waren betaalbare huizen en er waren ondertussen 
allerlei nuttige en noodzakelijke voorzieningen bijgekomen als scholen, winkels e.d. die het 
leven vergemakkelijkten, terwijl technische voorzieningen tegen redelijke prijzen, wanneer 
nodig, individueel gerealiseerd konden worden. Met de uitbreiding der openbare middelen van 
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vervoer en de auto en, niet te vergeten, de telefoon waren nu ook afstanden gemakkelijk te 
overbruggen. Essentieel voor een gezin waren de scholen in de plattelandsgemeente; het 
permanent buiten de stad wonen met het gezin betekende dat de bestaande dorpsscholen een 
kwaliteitsslag moesten maken of dat er nieuwe scholen gesticht moesten worden voor de 
nieuwe bewoners. Zo werd in 1901 de Bloemendaalsche Schoolvereeniging opgericht door een 
aantal nieuwe villaparkbewoners die ontevreden waren met het onderwijs in Bloemendaal, dat 
geen goede aansluiting bood voor het vervolgonderwijs van hun kinderen. Al in 1902 werd het 
door de Amsterdamse architect J. Ingenohl ontworpen nieuwe schoolgebouw betrokken dat 
tussen de Bloemendaalse villaparken Het Bloemendaalsche Park en Duin en Daal lag.601 Dit 
onderstreepte nog eens dat bij de trek naar buiten, het suburbanisatieproces, van grotere 
groepen uit de  middenklasse vanaf het einde van de negentiende eeuw wel aan een aantal 
randvoorwaarden, los van het geld en spoorlijnen, moest worden voldaan om permanente 
bewoning met een gezin daadwerkelijk mogelijk en aantrekkelijk te maken.  
 
Leliman en Sluyterman zagen dat de vele villaparken vaak tot een brutale vernietiging van het 
natuurschoon hadden geleid; met slechts enkele uitzonderingen. Grondspeculatie en 
prijsopdrijving vormden de kern van dit proces, zo constateerden zij somber, en dit gaf  
uiteindelijk minimumterrein gebruik. Het moge duidelijk zijn dat deze sombere constatering, 
hoewel in wezen ten aanzien van de perceelgrootte niet onjuist, geen recht deed aan de talrijke 
goed en redelijk ruim opgezette villaparken in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. 
Vaak was het immers ook de openbare groenvoorziening, de bestaande natuur of het bestaande 
en herverkavelde landschapspark plus de gevarieerde wegaanleg die de schoonheid van het 
villapark bepaalden. Het was ook in het belang van de ontwikkelaars en de bewoners dat het 
villapark zijn waarde bleef houden en dat er via servituten werd gewaakt over soort bebouwing, 
minimale perceelgrootte en in algemene zin de schoonheid en daarmee waarde van het 
villapark.602 Aan de andere kant was juist een uitgave als Het moderne landhuis ook een verdere 
stimulans voor de voortgaande bouw van villa’s en landhuizen in villaparken in de natuur en op 
het platteland, dat daarmee versneld tot een suburbaan woongebied werd en de oorspronkelijke 
karakteristieken verloor. Dit vormde het dilemma, zo niet de schizofrenie, tussen de 
economische groei met zijn massacultuur en fundamentele veranderingen in Nederland met 
daartegenover de traditionele waarden en situaties waar Auke van der Woud in De nieuwe mens 
– de culturele revolutie in Nederland rond 1900  de vinger op legde,603 en die ook door Leliman en 
Sluyterman zoals hiervoor aangegeven, zelf werden geconstateerd. Wat hen er niet van 
weerhield Het moderne landhuis in Nederland samen te stellen.  
 
5.3 Art Nouveau is geen Nieuwe Kunst 
 
Ten aanzien van de bouwkunst constateerden Leliman en Sluyterman dat in de negentiende 
eeuw de overlevering in de bouwkunst hare kracht [had] verloren; misbegrepen "architectuur", die 
haar kracht zocht in klakkelooze navolging van historische stijlen of in eene gewilde 
oorspronkelijkheid, niet geleid door een beschaafd en gerijpt inzicht. Deze interpretatie van de 
negentiende-eeuwse bouwkunst als een gat in de architectuurontwikkeling, hoe onjuist in 
algemene zin ook, was vanaf het einde van de negentiende eeuw een niet ongebruikelijke 
beschrijving geworden van de bouwkunst uit de voorgaande eeuw. A.W. Weissmans lezing 
Nieuwe Kunst afgedrukt in de decembernummers van 1899 in het Bouwkundig Weekblad, 
onderstreepte dit nog eens.604  In deze lezing presenteerde Weissman, in een overzicht ter 
afsluiting van de negentiende eeuw en zijn bouwkunst, een somber stemmende vogelvlucht ten 
aanzien van diezelfde negentiende-eeuwse architectuur, waaronder de villa- en 
landhuisarchitectuur, uitmondend in een zoektocht naar de nieuwe kunst.605 Weissmans 
conclusie was dat er in het geheel niets nieuws en geen oorspronkelijkheid te bespeuren was in 
Nederland, aangezien men maar bleef zoeken in de schatkamer der historische stijlen met als 
enige verandering dat de navolging der klassieken plaats moest maken voor die der 
middeleeuwen.606  Dus in plaats van neoclassicisme kwam neogotiek en neoromaans. In 
tegenstelling daarmee roemde Weissman Berlages rede Bouwkunst en Impressionisme uit 1893 
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expliciet. Berlages nadruk op de grote lijn en het vermijden van details vanwege gebrek aan tijd 
en geld met als resultaat de absolute vereenvoudiging was Weissman hoop op vernieuwing.607 De 
uitgangspunten uit Bouwkunst en Impressionisme vormden in de ogen van Weissman wel 
degelijk het begin van de nieuwe kunst, omdat Berlage loskwam van de historische stijlen en dus 
ook de moderne tijd architectonisch kon uitdrukken. Dit in tegenstelling tot het werk van de 
gelauwerde P.J.H. Cuypers, dat in Weissmans ogen alleen maar de middeleeuwse kunst deed 
herleven en daarmee niets nieuws toevoegde aan de architectuur.608 Met deze kritische 
beoordeling van Cuypers, de grote man van de neogotiek in Nederland, toonde Weissman zich 
een tegenstander van de juist in de jaren negentig ontstane herwaardering van Cuypers en zijn 
rationalisme door de jonge architecten rond het blad Architectura.609 Terug naar Engeland zag 
Weissman in John Ruskin (in het bijzonder in zijn Stones of Venice uit 1851) en in William Morris 
de grote vernieuwers, met daarbij Morris als praktische uitvoerder van Ruskins idealen, die niet 
alleen de decoratieve kunst hervormd had, maar ook het Engelse woonhuis.610 En dan daarbij 
juist de opzet en plattegrond, want de Engelse stijl vond Weissman primitief en gewild ruw; zij 
wilden als menschen uit het volk gekleed gaan, in huizen wonen die niet van de boerenwoning 
verschilden, waarmee hij doelde op het Old English en zijn afleidingen uit de Engelse, landelijke 
bouwkunst. Een opmerking die op het moment van zijn voordracht, december 1899, ook kon 
opgaan voor het in 1897/1898 gerealiseerde, sobere landhuisje door J.W. Hanrath in Hilversum 
(afb. 123) en de landhuizen van W.C. Bauer in Bussum, waaronder het nieuwe woonhuis, De 
Lelie, voor Frederik van Eeden, op het terrein van Walden en de cottage voor Truida Everts; 
beide uit 1899 (zie afb. 124, 126). Ook bouwwerken in de Queen Anne stijl werden door 
Weissman niet als nieuwe kunst gezien, maar als een stijl die gebaseerd was op de Hollandse 
bouwwerken uit de tweede helft van de zeventiende eeuw met boerse elementen gekoppeld aan 
een Engelse hang naar het grillige dat, vanuit de neogotiek komende, de opzet bleef 
domineren.611 Weissman wees hiermee de twee belangrijkste stilistische vernieuwingen in de 
Engelse landhuisbouw uit de jaren zeventig en tachtig af als mogelijke voorbeelden van de 
nieuwe kunst voor de nieuwe tijd. Beide grepen immers terug op oudere stilistische voorbeelden 
en plattegronden. Tegelijkertijd constateerde Weissman goedkeurend, en ongetwijfeld in het 
licht van Berlages opvattingen uit Bouwkunst en Impressionisme, een versobering van het 
inwendige en uitwendige van de Engelse landhuizen. Geen ornamenten, geen versiering, in zicht 
gelaten baksteen en vakwerk. Weismann: Wie in Engeland geweest is, zal misschien gelegenheid 
gevonden hebben, zulk een huis te bezoeken. Vele staan in die voorsteden van Londen, welke nog 
een min of meer landelijk karakter bezitten. Van een villa, zooals men die in Frankrijk of Duitsland 
ziet, hebben zij niets. Men bespeurt duidelijk, dat de boerenwoning het ideaal van bouwmeester en 
bewoner moet zijn. Alle ornamenten ontbreken aan de gevels. Zij zijn wit-gepleisterd, soms ook 
gevoegd, en deuren en vensters vertonen in het geheel geen regelmaat. Een enkele maal zijn 
sommige gedeelten van de gevels inva werk behandeld. De hooge daken, met rode pannen, grijze 
leien of ook wel met stroo gedekt, zijn zonder sieraad. Alleen de breede schoorsteenen  die er uit 
oprijzen dienen tot levendiging. De kamers zijn laag van verdieping, tenminste voor Nederlandsche 
begrippen. Overal valt overvloedig licht in; om dat te bereiken zijn ramen geplaatst, waar dat 
noodig scheen, zonder dat men zich ook maar het minst om symmetrie bekommerde. Van binnen 
wordt dikwijls de gebakken steen in het gezicht gelaten, bijvoorbeeld in de gangen en aan de 
schoorsteenen. 612  Weissman zag de nieuwe kunst, de kunst voor de twintigste eeuw, echter niet 
in Engeland ontstaan, maar in de Verenigde Staten. In de ontwerpen van H.H. Richardson, 
waaronder expliciet Trinity Church te Boston (uit 1877), zag Weissman alle ideeën van Ruskin 
over bouwkunst terug, net als in de Amerikaanse hoogbouw die vrijwel ongedecoreerd en vooral 
functioneel was.613 Hoewel de vrijstaande Engelse huizen overal op het continent werden 
nagevolgd, bood dit geen oplossing want Engelse cottages in Nederland, Frankrijk, België of 
Duitsland waren onlogisch, want geen gewas (…) van eigen bodem,614 waarbij Weissman er 
overigens aan voorbij ging dat juist de Engelse uitgangspunten ten aanzien van opzet (licht, 
lucht, pragmatisme) en plattegrond voor landhuizen wel nieuwe mogelijkheden boden. Wat hij 
zelf ook al geconstateerd had. 
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De richting voor de nieuwe kunst was volgens Weissman ook niet de gang naar het nieuwste tot 
elke prijs (met de Belgische Art Nouveau en Henry van de Velde als voorbeeld), maar juist weer 
de grootst mogelijke vereenvoudiging der vormen, in het weglaten van details. Zonder daarbij 
uitsluitend sober en doelmatig te zijn, want dan werd bouwkunst utiliteitsbouw en kregen de 
ingenieurs, den nuttigheidsmannen, de kans om de bouwkunst over te nemen.615  Ook bij 
Weissman weer die angst van architecten om de grip op de bouwkunst te verliezen aan de 
ingenieurs. Eenzelfde angst die Vincent van Rossem in zijn artikel Ingenieurs versus architecten 
ook constateerde bij de negentiende en vroeg twintigste-eeuwse stedenbouw, waar de 
grondslagen van de moderne stad juist door de civiele techniek in de vorm van spoorlijnen, 
tramlijnen, gas- en elektriciteitswerken werden gelegd.616 Ditzelfde gold ook voor het 
negentiende en twintigste-eeuwse suburbanisatieproces dat mede kon ontstaan dankzij de 
nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit die de ingenieurs van de spoor- en tramwegen hadden 
gecreëerd.  
 
In de ontwerppraktijk kon Weissmann door zijn koppeling van Richard Norman Shaws Queen 
Anne aan de Hollandse zeventiende-eeuwse bouwkunst in ieder geval gebruik maken van de 
Queen Anne als nieuwe min of meer nationale ontwerpstijl in plaats van de Hollandse 
renaissance. Zijn ontwerp voor Lizzy Cottage, een vrijstaande villa uit 1902 aan de 
Hobbemastraat in Amsterdam, was een voorbeeld van de combinatie van Queen Anne 
elementen in de gevel, Arts and Crafts tegeltableaus aan de gevels, granieten plint en 
Nederlandse elementen in de plattegrond door de combinatie van huiskamer-eetkamer en suite 
(afb. 136). Lizzy Cottage, ontworpen voor de kunstverzamelaar E. van Essen, moest ook diens 
schilderijencollectie tentoonstellen in de grote schilderijenzaal.617  In lijn met wat Weissman had 
gezegd over de onoverdraagbaarheid van Engelse landhuizen en hun plattegronden, waaronder 
specifiek de hall, naar de Nederlandse situatie, bezat Lizzy Cottage geen hal, maar een kleine 
vestibule na de voordeur en verder een lange gang die de vertrekken verbond. De trap lag in een 
nis.618 Dus wel de uit de Engelse landhuisbouw afkomstige principes van architecten als Shaw, 
Webb en Nesfield overgenomen, maar niet de vormen, noch de typisch Engelse plattegronden 
met dito vertrekken. Hierin was Weissman het geheel eens met Hermann Muthesius, die dit ook 
al had geconstateerd.619  
 

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

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

  
 

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

1. landhuizen afgeleid van en geïnspireerd door landelijke voorbeelden, asymmetrisch, 
romantisch-schilderachtig of in de vorm van een combinatie symmetrisch, landelijk-



197 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 143   144 

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

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

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

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

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

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



208 
 

        
Afb. 148a, b: Jos. Cuypers/Jan Stuyt, bouwtekening villa Hilverheuvel in een speels achttiende-eeuws idioom, 
Bloemendaal (1905); (b) Ed. Cuypers, bouwtekening landhuis Die Clinghe , Bloemendaal(1915) 
 

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

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

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

     

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

 

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

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

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

   155                156a 

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

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

 

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

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

a   b 

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

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

 

  c 

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

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

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

 

 

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

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

  

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

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

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

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

 a       b 

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

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

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

         omvang oorspronkelijk landhuis in 1903 

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

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

 a     b 

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

 



220 
 

c 

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

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

 

  a  b     

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

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

5.7 Nieuwe oplossingen 2 

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

 a       b 

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

De villa in het park Zorgvliet te Den Haag (ca. 1910) van de hand van Johan Mutters was  een 
voorbeeld van de nieuwe villastijl gebaseerd op het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme. De 
gevarieerde plattegrond rondom een grote hal in het midden, met de grote betegelde schouw, 
met open haard, als het middelpunt, had ook de dienstafdeling vooraan bij de ingang (afb. 168, 
5.29). De keuken aan de voorzijde lag in een laag bouwdeel onder een schilddak. Een opzet die 
erg doet denken aan Berlages oplossing voor Parkwijck. In beide gevallen ging het om villa’s in 
een stedelijke context en bij de openbare weg, waarbij de keuken/bijkeuken en de entree het 
woongedeelte, dus privé, scheidden van het publieke domein. Gekoppeld aan de keuken was een 
vertrek dienstpersoneel, een zitkamer voor het personeel, met een loggia, eveneens aan de 
voorzijde. Een keuken aan de voorzijde kwam vaker voor, maar had dan geen of slechts kleine 
vensters, en zeker geen loggia met openslaande deuren. De opzet keuken-wonen intern werd 



223 
 

door Mutters voorbeeldig opgelost, doordat de uitgebouwde keuken door dienkamer en 
garderobe afgescheiden was van de woonvertrekken. De opzet keuken-dienkamer-eetkamer 
vormde een aaneengesloten reeks van vertrekken, geheel in lijn met het Engelse voorbeeld voor 
behandeling van een dienstafdeling op de begane grond. Wat ontbrak, en dat was zeer bijzonder, 
was een bijkeuken met een dienstbode WC. Naast de eetkamer met een halfronde erker lag en 
suite de salon aan de tuinzijde. De huiskamer had de belangrijkste positie gekregen, midden in 
het tuinfront, de plek die vroeger voor de salon bestemd was. Dit onderstreepte de nieuwe 
positionering van het gezin ten koste van de representatie; versterking van het private ten koste 
van het publieke. In deze plattegrond uit 1910 werd ook letterlijk de rolverandering van 
vertrekken zichtbaar met verschuiving van de vestibule als centraal punt binnen de plattegrond 
naar de nieuwe, bescheiden functie van entree. De hal, al dan niet met woonfunctie, had de 
vestibule als centrale punt van de plattegrond ingenomen. Naast een tot entree gedegradeerde 
vestibule lag de gebruikelijke combinatie van garderobe en WC.  
 

a 

 b            c 

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

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

 

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

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

   

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

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

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



226 
 

deze traditionele opzet, nog niet ongebruikelijk rond 1906, was de grote hal met erker en haard 
een teken van nieuwe oplossingen, waarbij Van Epen de steektrap naar de verdieping efficient 
had weggewerkt in een trapnis. Op de verdieping een kleine badkamer met aparte wc en een 
viertal slaapkamers waarvan twee met een garderode onder de schuine kap.  

 

   

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

   

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

          

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

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

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

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

 

bestaand      Shaw 

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

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

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

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

           

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

              

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

 178  179 

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

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

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

 

         

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

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

  

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

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

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

   

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

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

 

   

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

 a              b 

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

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

 

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

 

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

 
  

                    

heren                      HAL                         dames 

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  N 

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

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

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

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

. 

a     b      

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

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

 a     b 

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

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

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

        

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

 

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

 

 

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

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

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

     

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

       

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

5.10 Naar het moderne landhuis in Nederland  

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

     

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

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

 a  b 

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

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

 a    b 

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

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

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

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

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

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

        

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

 

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

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

 
In de loop van het eerste decennium van de twintigste eeuw werden twee stilistische afleidingen 
belangrijk: de landelijke woning gebaseerd op de nationale landelijke architectuur, nu 
landhuizen genoemd, en de villa’s gebaseerd op het achttiende-eeuwse Hollandse 
baksteenclassicisme. Van het eerste type was het eenvoudige, Gooise boerderijtje met 
laagkomende rieten kap of eenvoudige zadeldaken, baksteen en planken aan de verdieping de 
belangrijkste exponent. Van het tweede type de eenvoudige, bakstenen vierkante of 
rechthoekige villa’s, ontdaan van kostbare classicistische elementen, waardoor er alleen nog een 
sober bakstenen blok met verdieping onder een schilddak met nokschoorstenen overbleef.  Juist 
de vormgeving van het geheel was van groot belang. Eenvoudige en romantische landhuisjes, op 
landelijke bouwkunst geïnspireerd, met rieten kappen.  
 
Dit was de standaard geworden rond 1915 en vormde het referentiekader voor de landhuizen 
en villa’s voor de rest van de twintigste eeuw, waarbij het landhuis een doorslaand succes bleek; 
ook voor grote landhuizen. De plattegronden verschilden niet wezenlijk van elkaar. De 
woonvertrekken op het zuiden met zicht op de tuin, de keuken achteraan en bij voorkeur op het 
noorden. Een centraal gelegen hal waaromheen de woonvertrekken. Dit was het moderne 
Nederlandse landhuis.  
 
In de wat grotere  villa’s en landhuizen, in de categorie tussen de fl. 10.000 en fl. 15.000, was 
dezelfde ontwikkeling te zien. De formele vertrekken, in het bijzonder de salon, verdwenen, 
maar de hybride woonhal was in deze villa’s en landhuizen niet meer weg te denken. In de 
plattegronden  nam de woonkamer nu letterlijk de oude plaats van de salon in, wat 
onderstreepte hoe belangrijk de rol van het gezin en het huiselijke leven was geworden. Het was, 
naast de status, natuurlijk ook de wens van de middenklasse villa-eigenaar om zijn gezin een 
mooie en veilige omgeving te bieden. De nieuwe hybride woonhal/circulatieruimte was, met de 
opkomst van de woonkamer en het verdwijnen van de salon,  ook de motor achter de meer 
informele benadering van het wonen, want ook voor deze categorie bewoners waren de formele 
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sociale verplichtingen van een andere orde dan die van de elite. Met andere woorden die sociale 
druk tot representatie was veel minder, want voor deze categorie bewoners niet meer nodig op 
de negentiende-eeuwse manier; de sociale representatie en de status werd nu juist gevormd 
door het wonen in een villapark in een villa onder gelijken. Dat schiep vanzelf de vereiste en 
noodzakelijke fysieke en economische afstand tot de rest van het volk.  
 
De hybride woonhal fungeerde door zijn opzet ook als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke 
benadering van de plattegrond. Hier moesten immers verschillende functies als wonen en 
circulatie met elkaar verzoend worden. Dit vereiste een andere ruimtelijke benadering. In plaats 
van een verdeling van de plattegrond in reeksen van vertrekken, wat in de zeer grote villa’s en 
landhuizen geen probleem was en ook niet werd, werden er nu opties ontwikkeld om 
verschillende functies aan een vertrek te koppelen. Nu was het al langer bij de kleine villa’s en 
landhuizen zo dat de functies wonen en eten gekoppeld konden worden in de woonkamer- 
eetkamer, maar nu werd dit ook ruimtelijk aangegeven, zoals in Berlages eigen woning en vooral 
in de vakantievilla’s, voor fl. 4000 ontworpen en gebouwd, van Ed. Cuypers in Noordwijk aan 
Zee. Hij schiep één ruimte met meerdere functies. Dit was een fundamentele verandering, die 
vooruit wees naar de moderne landhuizen en villa’s van de jaren twintig en dertig.  
 
De echte vernieuwing in stijl en plattegrond van het moderne landhuis vond dus plaats in de 
kleinere villa’s en landhuizen. Voor de grote en zeer grote landhuizen en villa’s speelde dit 
nauwelijks. Zij vormden nog steeds het terrein van de stedelijke en provinciale financiële en 
maatschappelijke elite. Hier was het nog mogelijk om tot in de twintigste eeuw het oude 
negentiende-eeuwse model te handhaven met reeksen van vertrekken, onderverdeeld in dames- 
en herenvertrekken met als extreem doorgevoerd voorbeeld het enorme landhuis De Hooge 
Vuursche, dat opgebouwd was uit een damesvleugel, een herenvleugel en een eet- en 
ontvangstvleugel. Dit was een model dat als randverschijnsel bleef bestaan in een land dat 
verder vooral gedomineerd zou worden door het moderne Nederlandse landhuis voor de 
Nederlandse middenklasse die daarin én in het bijzondere woonmilieu van het villapark, als 
sociaal-maatschappelijke groep herkenbaar was. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




