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

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

vertrekken (dus goede interne verbindingslijnen).764 
 
Het kamerprogramma in het stadshuis is vrijwel gelijk aan het programma voor het landhuis en 
de villa, want volgt vanuit dezelfde zeden en gewoonten van dezelfde doelgroep uit dezelfde 
sociaal-maatschappelijke klasse. Von Falke geeft vervolgens een opsomming van de belangrijke 
vertrekken met hun functie en plaats in de plattegrond.765 Vier woonvertrekken: drawing room 
(salon) aan de voorzijde, de dining room (eetkamer) bij de keuken en de hall. Het vierde 
woonvertrek kan naar keuze een rookkamer zijn, een bibliotheek of een kantoor. Door beperkte 
perceelgrootte kan het stadshuis een souterrain met aparte dienstingang krijgen met daarin de 
keuken en de dienstvertrekken. Deze opzet is ook terug te vinden bij de Nederlandse 
stadswoningen, terwijl in Nederland het souterrain, met keuken en dienstvertrekken, ook bij de 
negentiende-eeuwse landhuizen en villa’s veel voorkomt. In Engeland, evenals in Nederland 
liggen op de verdieping de slaapkamers en op zolder de dienstbodekamers. Von Falke merkt op 
dat in de grote stadshuizen en in de grote landhuizen, het aantal drawing rooms toeneemt, 
waarbij hij drawing room ruim definieert als een vertrek bestemd voor de bewoners. Naast de 
family dining room is er rond 1875/78, ook regelmatig in de grote landhuizen en villa’s een 



259 
 

aparte eetzaal met een eigen dessertkamer. Men heeft dus de beschikking over twee eetkamers: 
één voor representatie en formele diners en één voor het gezin. De dessertkamer bij de eetzaal 
en de eetkamer, dient als sluis tegen geluid en geuren. De eetkamer ligt op het noord-oosten 
liggen, want dat is een koele plek. Wil men er ook ontbijten, dan is er de aangename ochtendzon.  
 
Eetzalen zien er qua vorm en inrichting in alle woningen ongeveer hetzelfde uit. Er is een 
rechthoekige tafel in het midden, een bay window , een schouw en een side-board, een buffet, 
waar servies wordt opgesteld en eten wordt klaargezet voor het opdienen. De eetzaal wordt 
opgevat als een mannelijk vertrek, vanwege de formele diners die er gehouden worden waarbij 
vooral representatie van belang is. In Nederland betekent dit dat de eetzaal gewoonlijk een 
zware, donkere stoffering krijgt en na 1860 bij voorkeur in eikenhouten, Hollandse 
renaissance.766 De salon is het belangrijke, representatieve vertrek en de vrouw des huizes 
ontvangt er de visites. Het vertrek moet op een gunstige plek, het zuid-oosten, liggen, dan was er 
’s ochtends aangenaam licht en was het er ’s avonds koel. Een terras verhoogde de 
aantrekkelijkheid ervan. Dans-, muziek- en biljartzalen, als extra woonvertrekken, komen steeds 
regelmatiger voor bij de Engelse landhuizen.  
 
Von Falkes studie naar het Engelse woonhuis benadrukt, naast de uitgebreide historische 
analyse van de plattegrondontwikkeling en de maatschappelijk-culturele context waarvan de 
plattegrond de weergave is, vooral het pragmatische karakter van de Engelse 
woningplattegrond. Zijn beschrijving gaat over vertrekken, rol van en relaties tussen vertrekken, 
de plaatsing van vertrekken vanuit functie en doelmatigheid. Hij biedt ook Nederlandse 
architecten hiermee de onderliggende concepten waarmee een nieuwe benadering van de 
villaplattegrond mogelijk wordt, los van symmetrie en opgelegde hiërarchie, maar ook los van 
willekeurige en opgelegde schilderachtigheid. Algemene en pragmatische ontwerpprincipes bij 
een villa of landhuis die uitgaan van comfort, licht, lucht en goede oriëntatie zijn per definitie 
ook toepasbaar in de Nederlandse situatie. Von Falkes analyse gaat geen moment over stijl; stijl 
is alleen van belang op het moment dat deze invloed heeft op de plattegrond, zoals de 
onregelmatige opstand vanuit een neogotische onregelmatige plattegrond. In een aantal 
Nederlandse voorbeelden zijn deze uitgangspunten al betrekkelijk vroeg terug te vinden. Het 
gaat dan in ieder geval om ontwerpen voor villa’s in het in hoofdstuk 2 al behandelde Album, 
verzameling van bouwkundige schetsen (1863-1866), te weten Lelimans pastorie (1861), 
Imminks italianiserende villa (vόόr 1863) en A.L. Van Gendts ontwerp voor een zomerverblijf 
(vόόr 1864) (zie afb. 39/40, 46/47, 50/51). Dit type meer gevarieerde plattegronden neemt dan 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw steeds meer toe om vanaf ongeveer 1900 de norm 
te worden.  

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

  

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

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

                       

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

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

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

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

koetshuis 
    tuinmans-            huiskamer 
    woning       poort                     keuken                                eetkamer            

 
                                 ontvangstkamer  

vestibule      hal 

       

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

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

                                  
 

  N 

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

 

           
 
Afb. 220a: J.W. Hanrath, Villa Hoogh Duyne te Bloemendaal (1901), voorzijde (ca. 1915) 
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 d    e 

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

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

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

     

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

De plattegrond van het landhuis De Vuurdoorn oogt drie jaar na het ontwerp voor Hoogh Duyne, 
ondanks dezelfde hoofdvorm, al direct volkomen anders. Niet alleen ontbreekt een souterrain en 
ligt de keuken op de begane grond, met een trap naar de kelder waarin berging, cv-kachel, 
brandstof, maar de vertrekken variëren veel meer in vorm en omvang. De plattegrond is 
vloeiender, natuurlijker. De Engelse invloed wordt door Hanrath in dit landhuis op een veel 
natuurlijker wijze verwerkt dan in Hoogh Duyne. De centraal gelegen hybride woonhal heeft een 
ruim apart zitgedeelte bij de haardplaats met een rij van vier gekoppelde vensters. Deze plek ligt 
uit de loop en is afgezonderd van het circulatiegedeelte. Aan de voorzijde een grote kinderkamer 
met daarachter, van de straat afgescheiden en dus zeer privé, de grote woonkamer met 
ingebouwde zitjes bij en langs de haard. In dit landhuis geen salon of ontvangstkamer meer en 
dus een fundamentele verandering in de opzet van de vertrekken van een groot landhuis en dus 
van de sociale conventies. Dit ondanks het feit dat het bij De Vuurdoorn gaat om een groot 
landhuis voor een welgestelde notabele in Helmond. Wat het landhuis mist aan salon wordt 



274 
 

vervolgens meer dan goed gemaakt door de in twee delen ontworpen hal in het midden van de 
begane grond. In de ontwikkeling van Hanrath tonen deze twee landhuizen duidelijk zijn steeds 
lossere en vooral pragmatische benadering van de plattegrond, terwijl zijn landhuizen in hun 
vorm een steeds formeler, meer achttiende-eeuws karakter kunnen krijgen. Het uitwendige dat 
het beeld van het landhuis bepaalt, blijkt zo zelden meer de plattegrond weer te geven, die 
vrijwel altijd geworteld is en blijft in het Engelse pragmatisme gepaard aan de Nederlandse 
maatschappelijke eisen en woontradities. 
 
6.1.1 Vertrekken in de zeer grote villa’s en landhuizen 
 
Het is duidelijk dat de zeer grote laat-negentiende en vroeg twintigste-eeuwse landhuizen in hun 
grote landschapsparken alleen gebouwd kunnen worden door een zeer beperkte groep zeer 
rijken met vrijwel onbeperkte middelen. Geld speelt bij deze huizen geen rol, ruimte ook niet. 
Voorbeelden daarvan zijn kasteel Oud Wassenaar (1876) met landgoed door C. Muysken voor de 
miljonair C.J. van der Oudermeulen; het immense landhuis Hydepark te Doorn (1885 –1888) 
door architect J.N. Landré ontworpen voor de bankier jonkheer Henri van Loon en zijn vrouw 
Louise van Loon-Borski met 97 vertrekken in een landschapspark van 114 hectaren en een 
complete Engelse staf (afb. 223);796 Duin en Kruidberg met landgoed in Santpoort (1907-1909) 
door de architecten J., M.A. en J.J. van Nieukerken voor J.T. Cremer, de schatrijke ex-planter, ex-
directeur van de Deli Maatschappij en ex-minister van Koloniën; landhuis De Hooge Vuursche  
 

 

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

                                                                                                      eetzaal      dienkamer  

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

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

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

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

 

            
 

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

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

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

      

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

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

 
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

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

                                                  

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

Afb. 231: plattegrondenbegane grond en verdieping 

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

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

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

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

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

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

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

 
De benaming salon voor het representatieve ontvangstvertrek, het mooiste vertrek, is afkomstig 
uit het Frans en komt daar al vanaf 1650 als vertaling van het Italiaanse sala voor.809  Naar het 
vertrek wordt in het midden van de achttiende eeuw in Holland verwezen als sallon, zoals in de 
woning van Anthony Patras uit 1760 te Den Haag; ontworpen door Pieter de Swart, die een deel 
van zijn opleiding bij Jean-François Blondel in Parijs heeft genoten.810 In de achttiende en vroege 
negentiende eeuw heeft het salon nog een tweede betekenis namelijk dat van tuinhuisje; als 
zodanig gebruikt in het verhaal, Bettina uit 1808: Op zekeren avond zaten zij te zamen in eene 
kleine salon aan het einde van den tuin; een orgel liet zich op straat hooren. 811 Deze betekenis 
verdween echter uit het gebruik in de loop van de eerste decennia van de negentiende eeuw. 
‘Het’, later ‘de’, salon is een vertrek met een publiek-representatieve functie in de zin dat daar 
het bezoek en de visites ontvangen worden. Het kan een bredere ontvangstfunctie krijgen, 
doordat het, als groot vertrek en in de achttiende-eeuwse betekenis van Saal, ook gebruikt kan 
worden voor groots opgezette maaltijden en soirees, de avondontvangsten. Die meer algemene 
rol wordt in de loop van de eerste twee decennia van de negentiende eeuw steeds meer beperkt 
tot alleen die van een representatief ontvangstvertrek, zoals ook blijkt uit de talrijke literaire 



282 
 

teksten afkomstig uit de digitale bibliotheek der nederlandse letteren (dbnl), waarin het salon 
een rol speelt. Een voorbeeld uit 1824: Na nog een half schoft in het voorportaal te hebben staan 
wachten, kwam eindelijk de geridderde heer bij mij. Ik maakte mijn compliment, sprak van oude 
relatiën, herinnerde hem vroegere beloften, en - summa summarum, het gelukte mij, de oude kennis 
te vernieuwen, en ik werd geinviteerd, om in het salon te komen en wat te praten.812  De toegang tot 
het salon is in dit fragment dus een bewijs van de status van de bezoeker. Een bezoeker met een 
lage status, dus niet min of meer gelijk aan of hoger dan die van de eigenaar, komt de salon niet 
in. Die bezoeker blijft in de vestibule of de entree. In De mode een weergave van een satirische 
voordracht die de arts J.W.E. de Man heeft gehouden voor een departementsvergadering van de 
Maatschappij tot het Nut van het Algemeen, met dames, en gepubliceerd in de Vaderlandsche 
Letteroefeningen, jaargang 1836, worden deze verandering als volgt beschreven: Treedt men 
sommige groote huizen (“hôtels” had ik moeten zeggen) binnen, dan komt men niet meer, als 
weleer, in het voorhuis, maar in de vestibule; men wordt niet gelaten in de voor- of spreekkamer, 
maar in de receptiekamer of antichambre; van daar gaat men niet naar de woon- of dagelijksche 
kamer, maar naar de eetzaal; bij plegtige partijen wordt men niet meer ontvangen in de groote of 
beste kamer, maar in het “salon”. 813 

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

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

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

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

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

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

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

           gootsteen met pomp             turfhok 

   a    b            c        fornuis      

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

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

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

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

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

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

  

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

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

             

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

 

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

6.7 Het boudoir  

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

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

eetzaal         boudoir 

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

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

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

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

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

          voorhuys 

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

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

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

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

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

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

        242              243 

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

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

  

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

 

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

 

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

                   

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

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

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

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

6.9 De vertrekken op de verdieping 

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

 

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

6.9.1 Badkamers 

Voor ca. 1870 zijn vaste badkamers geen standaardvoorziening, eerder een vorm van luxe dan 
wel een curiosum voor de zeer welgestelden en ook bij hen zijn vaste badkamers maar beperkt 
aanwezig. 864  Men wast zich in ieder geval niet veel en had lang genoeg aan draagbare baden en 
lampetkannen. Een aardige illustratie daarvan vormt Buckingham Palace, waar, als koningin 
Victoria er in 1837 gaat wonen, geen enkele badkamer is.865  Toch worden badkamers met enige  
regelmaat, zij het niet altijd, genoemd in de bestekbeschrijving bij prijsvragen door een 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst als één van de vereiste vertrekken voor woningen 
voor de gegoede klasse. Dit blijkt ook uit de lezingen uit het jaar 1864 van A.N. Godefroy voor de 
Maatschappij over het burgerlijke woonhuis.866 In Brades Theoretisch en Practisch Bouwkundig 
Handboek uit 1842 geeft hij aan dat bij de particuliere gebouwen voor de rijkeren op de 
slaapverdieping ook badkamers dienen voor te komen.867 Desondanks worden badkamers in de 
praktijk lang niet altijd toegepast en zijn ze geen standaardvoorziening. Dit wordt ook zichtbaar 
in de resultaten van de prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uit 1878 
voor het ontwerpen van een zestal gekoppelde stadswoonhuizen voor den deftigen stand.868  De 
prijswinnaar Henri Evers heeft daarvoor vier brede en duurdere woningen en een tweetal 
smallere, kleinere  ontworpen, waarvan de vier grote wel een badkamer op de verdieping 
hebben, maar de twee kleinere woningen niet. In Gugels plattegrondtypologieën van de 
Ingebouwde woonhuizen – Familiehuizen in zijn Architectonische Vormleer uit 1887 heeft maar 
één van de negen plattegrondtypen van stadswoningen voor de welgestelde middenklasse een 
badkamer.869 
 
In het laatste kwart van de negentiende eeuw krijgt de vaste badkamer bij villa’s wel langzaam 
maar zeker een vaste plaats op de slaapverdieping van de villa. In ieder geval is vanaf de jaren 
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negentig de vaste badkamer met bad een standaardvoorziening, zoals blijkt uit de talrijke 
villaplattegronden. De echte hausse in badkamers ontstaat na 1900, doordat er steeds meer  
 

 

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

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

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

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

 

 

 

Afb. 257: G. van Arkel, Landhuis te Zandvoort op het duin aan de boulevard (ca. 1906): uitsnede verdieping in 
dienstvleugel met de zes dienstbodekamers ( 8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




