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Summary 
Country houses/cottages and villas in the Netherlands between 1840 
and 1916 
 
This thesis is about Dutch villas and their plans between 1840 and 1916. In it plans are analysed 
as presented in the earliest and foremost 19th century architectural journal the Bouwkundige 
Bijdragen from its founding in 1842, when neoclassical architecture still reigned,  till 1881, when 
the  picturesque approach to villas had become predominant. Bouwkundige Bijdragen was the 
official periodical of the Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (Society for the 
advancement of Architecture), the semi-official society for architects and builders. From 1881 on 
the  Bouwkundige Bijdragen changed into the weekly Bouwkundig Weekblad and the yearly 
Bouwkundig Tijdschrift. Villas and plans from the architectural journals De Opmerker and 
Architectura, including the limited number of articles dealing specifically with villas, villa 
planning and predominantly English country and cottage architecture have also been taken into 
account as primary sources. The publication of Het moderne landhuis in Nederland (The modern 
country house  in the Netherlands) in 1916 was the first major review of early 20th century villas 
and country houses and presents a concise corpus of over 160 Dutch villas, cottages and country 
houses dating between 1897 and 1915.  The houses were presented with at least one picture of 
the outside and usually the plans of  the ground floor, with the living area and servants rooms, 
and first floor with the bedrooms, guest rooms and bathroom(s).  The intention of both 
compilers, J. Leliman and K. Sluyterman, was to present the best of realised modern Dutch 
country houses, cottages and villas, while at the same time  showing the Dutch results in the 
newly developed country house and villa architecture: their quality in style as well as  planning. 
Leaving behind the 19th century carnival of styles and creating a truly new and modern style on a 
modern plan.   
 
The villa is not just a building type. It also has a long history and a relation with the upper 
classes of society. A villa has neither been cheap to build nor to buy, nor to live in, and so it has, 
in its various forms, always been a sign of wealth and success. This goes for the big as well as for 
the small ones.  It is not only a building, it also presents a stage for the owner and his family to 
perform the expected social role and, last but not least, shows position and wealth to the public. 
Villas have always been a part of western culture and life. Romans built their villae suburbanae  
in the country, and their villae maritimae, the most exuberant type of them all, on the seashores 
of the Bay of Naples. These were houses for pleasure and rest (otium) in the honest and 
uncontaminated countryside, outside the city and its vile ways. This underlines the dominant 
idea that living in the city poses moral threats, and is a life compromising the natural state of 
man. Living in the country, close to nature, however is morally good and physically beneficial. It 
is a way of looking at nature and civilisation that took a literary form in Theocrites’ hellinistic 
bucolic poems and its moral stand in Virgils pastorals. This idea and this longing for a place to 
live in the unspoiled countryside, outside of the city, remained a constant topos during the 
following centuries. In practice this meant living in the country during the summer season, when 
life in the cities was least comfortable and social life was at a standstill. In Holland during the 
seventeenth and eighteenth centuries sumptuous country houses (‘buitenplaatsen’) for summer 
retreat were built along the rivers Vecht and Amstel by the elite of the cities of Holland and 
Utrecht. The middle classes could afford small holdings just outside the city gates, called tuinen 
(gardens), and usually had a small building on it. Elite and middle classes enjoyed nature and a 
certain freedom from social convention.. 
 
The building of a country house or a huge country villa in the 19th century was also  a necessity 
to underline and promote social standing in the upper classes. Status included a summer retreat 
and the growing economic prosperity during the 19th century created a more affluent population 
and a broader base for elite derived behaviour. Prosperous members of the middle class  started 
to look for housing outside the old cities and at its outskirts in order to buy a villa and the 
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accompanying status. In Great Brittain this already started in the early decades of the 19th 
century. John Nash’s plans for the West and East Park Villages (1824-1828) in London, varied 
villas and semi-detached villas, treated as one, on seperate plots set in a landscaped 
environment for the better middle class clientele, created the model for the 19th century 
developments. Not just for England, but also for the Continent and the USA from 1850 on.  The 
rise of suburban villa development and the subsequent rise of villapark development outside the 
cities and connected with them by railroads has been one of the major features of 19th century 
urbanisation/suburbanisation. This development catered for the need of the existing and new 
middle classes as well as the upper middle classes, all predominantly dependend on labour to 
get an income. At the same time the railways created an efficient and trustworthy means of 
transportation, making it possible to live  in the country villages along a railway, and still having 
a job in the city: the commuter as a new phenomenon.  
 
The Dutch overall economic situation during the 19th century was characterised by a long period 
of absent or slow economic growth. The newly created Kingdom of The Netherlands in 1814 
composed of The Netherlands, the former Austrian Netherlands, and the grand duchy of 
Luxembourg was already dissolved during the 1830’s which had a profound influence on the 
country’s  financial situation. Industrialisation and economic growth in The Netherlands, now 
seperated from its industrial heartland Belgium, took off slowly from the 1860’s and continued 
to grow at a moderate rate until around 1890-1895. From that moment on the Dutch economy 
expanded rapidly, creating vast economic growth. At the same time the large scale development 
of  suburban villa parks and middle class villa building on abandoned and redeveloped estates  
took off. This meant that a new and much bigger category of buyers started to come to the 
country villa market, alongside the still existing traditional elite country house building. This 
new middle class usually consisted of wage earners, making at least fl. 2400 a year, and working 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag or the bigger provincial cities like Arnhem, Groningen or 
Utrecht. Efficient railway connections and reasonably priced fares made this possible. A coach, 
coachman, stables and horses, extremely expensive commodities, were no longer necessary for 
transportation to and from the city.  
 
Villas and villa parks serving the middle classes became commonplace in the natural 
surroundings even as remote as Apeldoorn along the new railroads. Villas were built for middle 
class owners in a natural setting and well segregated from the lower classes. So the the trend 
during the last quarter of the 19th  century became one of freestanding villas surrounded by a 
large garden. This trend continued, but the average villa became smaller due to rising costs of 
property, especially the prices of the plots, and the broadening of the customer base: middle 
classe with good, steady management jobs or civil servants and teachers with a fixed, monthly 
income. Especially after 1900 more and more smaller and semi-detached villas were built on 
small plots for this category of owners. At the same time large and even very large villas and 
country houses kept being built for the rich and the very rich.         
 
The villa by definition is characterised by two closely linked elements: 

 the architectural typology (freestanding residence)  
 the social level of the owner (middle class or higher). 

 
A villa is a freestanding residence for a member of the upper middle or middle classes (the top 
15% of the total population) and has as a rule a ground floor with reception and living rooms; a 
first floor with bedrooms, guest bedrooms,  bathroom(s). This first floor can be wholly or 
partially placed within the saddleback or hipped roof or can be fully exposed with the roof on 
top. The attic could be used for extra bedrooms, servants’ rooms and depositories. Villas can 
have a basement in which the service rooms, including the kitchen, are located. This basement is 
a common feature of villas and country houses during the 19th century. However, villas without a 
basement and opening directly unto the garden, feature regularly too. Usually they are italianate 
villas or derived from them. In that case, the planning of kitchen, scullery and other service 
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rooms becomes a major planning problem that has to be solved, as the seperation between 
service area/staff and living area/inhabitants is an absolute necessity. Sometimes Dutch villas 
have a wing. Usually, however,  all Dutch villas have either a square or a rectangle as their basic 
shape.  This can be, and usually is, masked by using all kinds of detailing and small extensions; 
including at least one tower.   
 
There are three basic types of villa plans: 

 the symmetrical plan, providing for a symmetrical frontage (e.g. neoclassical buildings) 
 The varied, non-symmetrical plan, creating a varied and picturesque façade (e.g. 

neogothical plans, italianate plans) 
 The hybrid plan in which symmetry and asymmetry are combined in different parts of 

the villa.   
 
Neoclassicisme was predominant in  The Netherlands until the 1860’s. Villas were neoclassical 
and therefore symmetrical in plan. The first middle class villa presented in the Bouwkundige 
Bijdragen in 1844, described as a house in the country,  was  a neoclassical villa, influenced by the 
German Rundbogenstil. Its lay out was symmetrical, having an extended grand drawing room at 
the centre with a view over the river. The house, it was not called a villa as this notion was not 
used in The Netherlands before 1865, was meant for permanent occupation by the local tax 
inspector. Although it had the appearence of a classical country house, it was smaller and 
intended for a different type of  inhabitant (middle class), while the traditional large country 
houses were used as summer retreats for the Dutch city dwelling elite. It did , however, have the 
same principle rooms: salon (drawing room) for representation, separate dining room and a 
living room or cabinet (study).  The bedrooms were, as usual, located on the first floor. There 
was no bathroom, which was common in villas until the 1870’s, when bathrooms started to 
appear more regularly. It was not until the 1890’s that a, usually small, bathroom became a 
regular feature in villas. Only larger villas, though not by definition, had two bathrooms. This 
changed in the 20th century, when two bathrooms became a more regular feature in the larger 
villas and at least one bigger bathroom the rule.  
 
This house in the country did not have a basement and opened directly unto the garden. 
Consequently the service quarter had to be located on the ground floor. In this case it was put 
next to the entrance, which was unusual but in this case practical as the front faced the public 
road with the river view on the other side. The kitchen, the vestibule and the staircase screened 
the reception and living rooms from the public road.   
 
In the traditional large country houses for the elite, the service quarter usually, though not 
always, was located in the basement. Basements, as a rule, never appeared in the newly built 
smaller villas and semi-detached villas after 1900.  Not only was it an expensive addition, the 
smaller middle class villas had no need for them, as their inhabitants did not employ a regular 
service staff which had to be kept out of sight.   
 
The major change in the villa plan during the 19th century was the development of the varied,   
asymmetrical plan in England during the 1840’s in neogothical villas with an ever increasing 
role of the hall as central focus room. This varied plan was not only a reaction to the neoclassical,  
symmetrical plan, it also changed the conceptual way of  thinking about the villa plan, 
transforming it into a model in which pragmatism and comfort came first. At the same time, by 
putting aside the limitations and difficulties caused by using symmetry as a planning principle 
the planning of rooms could become more pragmatic. The varied plan offered by definition a  
varied and  picturesque set up of the villa internally as well as externally. The position of the 
rooms could be determined by pragmatism and freedom of composition, and they could vary 
wildly in form, in height and in size. In The Netherlands from the 1860’s on, the neoclassical, 
symmetrical plan, usually with a vestibule at the entrance, a long corridor in the middle, flanked 
left and right by the living rooms gave way to a less rigid and more picturesque approach based 
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on the English neogothical examples. This is shown by several villa plans in the Album, 
Verzameling van bouwkundige schetsen (1863 – 1866), a collection of examples of all kinds of 
buildings including villas and collected by the eclectic architect/critic J.H. Leliman. In this Album 
the first varied plans appeared with a vestibule located in the centre of the plan and directly lit 
by windows. The stairs were located in a separate landing or in a niche. The vicarage designed 
by Leliman himself was an example of an eclectic and fairly picturesque villa for a clergyman on 
a varied plan with a centrally located vestibule. This type of plan was almost revolutionary in its 
kind in The Netherlands at the time, and it proved to be the start, though timidly at first, of this 
type.  
 
The central vestibule, located next to the entrance, which had always functioned as a reception 
and circulation space,  turned into a hybrid living/circulation room, influenced by the English 
hall examples after 1895. The vestibule became known as the hall, a name directly taken from 
the English country house. It had no relation whatsoever with Dutch historical plans or Dutch 
social habits. The hall became in fact a kind of fashion item in a Dutch villa and only rarely 
developed into the typical English living hall, because it did not fit into the Dutch way of life of 
the middle and upper classes. Practically every hall became either a hybrid solution combining 
stairs and circulation with a seating area around a fireplace or a hall only in name, because it 
was too small to seat anybody. It does however show the specific influence  of  British country 
house architecture on Dutch villa plans, just as the varied plan did in the 1860’s. In Dutch 
publications on villa architecture during the 19th century this English influence had always been 
recognised, just as the English country houses, cottages and villas usually were seen as superior 
to the Dutch ones. 
 
The English influence on architects can be traced back to the 1830’s/1840’s. For example J.C. 
Loudon’s publications were known and read. This is shown in the shortlived architectural 
periodical Nederlandsch bouwkunstig Magazijn (first release: October 1834) which was derived 
and partially copied from Loudon’s The Architectural Magazine and reprinted translations of its 
articles. It was widely read by Dutch architects and builders, among them J.D. Zocher jr. and  
Zeger Reijers, both of whom were also members of the Royal Institute of British Architects since 
1835. It is interesting to notice that the English influence, in case of the varied plan, was slowly 
picked up after 1860 and used in some villas, but only really took off in the 1890 ’s. The 
introduction of the hall as a common feature after 1890 has been mentioned before, and more 
and more villas were based on a varied, asymmetrical plan. At the same time English 
architectural publications, like the Studio, were widely read and translated articles appeared in 
the new architectural publication Architectura (founded in 1893).  Dutch architects, especially 
the younger ones, were drawn to the Arts and Crafts Movement and its architects. Although not 
intend on imitating  the style of the modern English country houses and cottages, the Dutch 
architects used the English overall planning principles like comfort, variation in planning, airy 
and sunny living rooms, pragmatism, care of detailing, quality of building material etc, as guide 
lines. Dutch architects, in search of a national style, were influenced by the use of the British 
vernacular as an ’honest’ reservoir for stylistic inspiration. This would lead in the late 1890’s to a 
new stylistic villatype, called landhuis (country house/cottage), that was based on Dutch 
regional vernacular buildings. Being commissioned at first by artists and socialist clients, it 
became an extremely popular type of villa, and still is.  
 
The reaction to vernacular and neogothical picturesqueness  in England began with Richard 
Norman Shaw’s rebuilding of Bryanston in an 18th century fashion. It set off  a new stylistic, 
more or less baroque, period in British country house architecture and public building. In The 
Netherlands this led around 1900 to the return to plain  late 17th/18th century Dutch brick 
classicism. So two completely different styles emerged at the same time, both strongly 
embedded in the Dutch national tradition. Their plans, however, never differed much, neither 
did the number and kind of rooms. After 1900 the salon disappeared in most villas, as a rule 
being replaced by a bigger living room and a hybrid hall. In the smaller and small villas, which 
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could only accommedate two or three  living rooms at the most on the ground floor, the salon 
simply disappeared. It was no longer necessary for a middle class villa owner to have a specific 
reception room in his villa in a suburban villa park. Their social life was different from the old 
19th century elite and upper middle class for whom social representation was of major 
importance. The new villas in the new villaparks after 1900 not only offered a seperated and 
secluded living space amongst equals, but also offered the necessary and sought after social 
status just by their being part of a villapark.  
 
The main rooms in the villas during the 19th century showed strikingly little change; whatever 
the changes in style and the important living and reception rooms  showed a remarkable 
consistency.  
The average villa consisted of the following rooms:  
Ground floor living/reception rooms: 

 a salon, the formal reception room and always present 
 a separate dining room, usually with a pantry (service) between kitchen and dining room 

or separated by means of stairs etc. 
 a private sitting room, this could be combined with the dining room in smaller villas; so a 

separate sitting room is not always present and necessary 
 consulting room next to the entrance 
 a portal 
 a vestibule/corridor  
 combination of cloakroom/toilet room/wc next to the vestibule 

On the floor: 
 three or four bedrooms of different sizes 
 a dressing room 
 a  guest room 
 a small bathroom (regular feature after 1880) 
 a separate wc accessible from the corridor 

In the attic: 
 storage 
 one or two maid-servants’ bedrooms 
 bedroom(s) 
 guestroom(s) 

Service rooms (ground floor or basement): 
 cellar (fuel, food, storage, wine, calorifère/central heating boiler) 
 linen room (could also be located in the attic or the floor) 
 kitchen and scullery; servents’ wc 
 

In the larger and large 19th century villas as a rule the rooms were bigger and the following 
rooms or a selection of these were added, depending on the owner’s wishes and social position: 
Ground floor living rooms: 

 an second salon 
 a family dining room 
 a boudoir 
 a gentleman’s room/study 
 billiards room 
 library 
 a smoking room 
 a children’s playing room 

On the floor: 
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 children’s room/playroom/sleeping rooms (young children always slept with several 
more in a room, boys and girls seperately of course); adolescents could have separate 
bedrooms depending on the rooms available 

 breakfast room (unusual) 
 several dressing rooms (kabinet): man’s and lady’s dressing room 
 sitting room(s) in combination with bedroom 
 bathroom, after 1890: sometimes two or three bathrooms, fully equipped (including wc) 
 seperate wc, accessible from corridor  

Ground floor or basement: 
 kitchen and scullery 
 a servants’ sitting/dining room 
 man-servant’s room 
 wine cellar  
 cellar (fuel, food, storage, calorifère/central heating boiler) 

In the attic: 
 several maid-servants’ bedrooms 
 bedrooms 

 
Small villas (after 1900) usually had two or three living rooms at the most. On average they had:  

 a sitting room 
 a dining room 
 a kitchen and scullery; servant’s wc 
 small hall and entrance with wc 
 if possible a third living room (e.g. study)  

On the floor: 
 three bedrooms 
 bathroom 

In the attic: 
 storage 
 bedroom 
 maid servant’s bedroom 

 
The larger villas commonly had a servants’ stairs. If a boudoir was present, it would usually be 
connected either to the salon or to the dining room. Until the end of the 19th century the salon 
was either connected to an extra salon, a living room or a dining room, all en suite. This was not 
the case with large villas and country houses, where the living rooms were connected by a single 
door in the corner and not by sliding doors in the middle of a wall. En suite rooms were used to 
create the possibility of bigger rooms in the case of parties etc. It could also reduce the heating to 
one room if necessary by keeping the sliding doors closed, which saved fuel.  
 
The location of the rooms could vary over time. The salon had to be located on the west side in 
order to catch sunlight during the afternoon when the visitors were received. The dining room 
had to be located on the east or the north in order to avoid the sun at the end of the afternoon, 
which might blind the guests at the dinner table. In the last quarter of the 19th century the sitting 
room and the other living rooms were located at the southern part in order to get as much sun as 
possible, which was considered healthy. Living rooms, including the salon, should have a proper 
view over either garden or countryside. This was a complete change from earlier times where 
living rooms were kept apart from the sunshine. Bedrooms were located south or east with 
plenty of fresh air and quiet. Kitchens on the north end, which was coolest. If there was a 
basement all servant’s rooms, including the kitchen, were located there.  
 
In Het moderne landhuis in Nederland a wide variety of villas was shown. They varied in style as 
well as in set up. Some were huge country houses with lots of rooms and had been very 
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expensive to build; most were of medium size, meaning they had an average of four living rooms. 
Their building costs amounted to a maximum of 25.000/30.000 guilders, starting from 15.000 
guilders. There was also a fair number of smaller and small villas having on average two or three 
living rooms. Their building costs were between 4.000 to 8.000 guilders. As a result of reduction 
of costs these villas had little or no decoration. Decoration mainly consisted of nice brickwork 
and careful detailing. The unpretentious saddle roofs  were tiled or thatched. These relatively 
small and straightforward villas and cottages, derived from Dutch vernacular and brick 
architecture, having two or three living rooms became the standard type  in plan and style of the 
Dutch villa and cottage from the 1920 on. The foundations for these straightforward and 
comfortable villas were laid by the villa and cottage architects from the first decade of the 20th 
century and they again benefitted from their late 19th century forerunners.  
 
Three new types of villa plans came into use after 1900: 

 north corridor plan with the service area and corridor along the long side or along the 
short side of the villa, both forming a barrier towards the street; 

 Butterfly or suntrap plan: a main body having two or four projecting diagonal wings;  
 The open space plan in which ground floor space was no longer divided into seperate 

rooms; there is only one room with various functions like sitting, working and dining, 
placed in various parts of the room.  Ed. Cuypers is one of the first, maybe even the first, 
Dutch architect using this new and revolutionary approach to villa planning in his 
designs for holiday villas at the seaside (1904). 

 
This open space plan, creating space instead of rooms, was the next major innovation of the villa 
plan, after the introduction of the varied plan in the 1860’s with the central vestibule. It proved 
to become highly succesful in all types of ‘modern’ villas in the 1920’s and would be reflected in 
the successful, open plans developed by architects like Rietveld, Le Corbusier and Mies van der 
Rohe.  
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Samenvatting 
Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916 
 
Het object van onderzoek van dit proefschrift wordt gevormd door de plattegronden van villa’s 
en landhuizen uit de periode 1840 – 1916. De centrale vraagstelling daarbij is of en zo ja, welke 
veranderingen plaatsvinden in de plattegronden, hoe deze vorm krijgen en welke 
maatschappelijke trends, inclusief sociaaleconomische  effecten, daarop invloed hebben. 
Tegelijkertijd kan dan de vraag beantwoord worden hoe de villa’s en landhuizen in samenhang 
daarmee veranderen in vorm, grootte en opzet.   
De onderliggende hypothese hierbij is de aanname dat er vanaf het derde kwart van de 
negentiende eeuw in Nederland een fundamentele verandering plaats vindt bij het wonen buiten 
de stad in een villa. Een groeiende groep uit de gegoede middenklasse, geholpen door een sterk 
verbeterde railinfrastructuur, gestimuleerd door een versnelde urbanisatie en verlangen naar 
het leven op het land onder gelijken,  kiest voor permanente bewoning buiten de stad in een 
villa, maar blijft in de stad blijft werken. De  buitenhuizen voor de stedelijke elite, bestemd  voor 
zomerbewoning,  veranderen in de villa’s en later de landhuizen. Deze verandering heeft effect 
op de aard en de opzet van de vrijstaande woningen buiten de stad, waarbij er een trend wordt 
ingezet richting kleinere villa’s op kleinere percelen, resulterend in grotere dichtheden.  
 
Het eerste grote artikel in 1842 in de eerste aflevering van de Bouwkundige Bijdragen was de 
vertaling van een artikel van Karl Etzel, ingenieur en architect, uit de Allgemeine Bauzeitung over 
de toepassing van stijl bij een woning in een landelijke omgeving. En passant gaf Etzel een 
kritisch oordeel over architectenopleidingen waar men niet de idee had ontwikkeld dat de drie 
elementen die bij een gebouw van wezenlijk belang zijn: doelmatigheid/gemak, hechtheid en 
schoonheid, vooral in samenhang met elkaar behandeld moesten worden. Het classicistische 
programma kon niet zonder meer overgenomen worden voor de nieuwe bouwopgaven, als 
stations, markthallen, kantoren. Hier werkten de klassieke maatverhoudingen door de omvang 
van de bouwwerken niet meer. Door vast te blijven houden aan klassieke detaillering als zuilen 
en dergelijke, zonder de geest van de klassieken te herkennen, was schoonheid een 
oppervlakkige zaak geworden van versiering die los was geraakt van doelmatigheid/gemak en 
hechtheid. In zijn voorbeeld van een Landhaus te Vöslau liet Etzel zien hoe een huis in de natuur 
zich kon voegen naar die natuur en bouwkundig goed en vanuit de plaatselijke omstandigheden 
een natuurlijke schoonheid kon krijgen door materiaalgebruik, vormentaal, terwijl de 
plattegrondopzet met vier identieke appartementen per verdieping strikt vastgelegd was. 
Zonder hier een uitgesproken neoclassicistisch schema overheen te leggen.  
 
Stilistisch bleek het neoclassicisme, al dan niet gecombineerd met italianiserende elementen, tot 
ver in de jaren zestig/zeventig van de negentiende eeuw dominant, maar achter dat bestaande 
neoclassicisme, waarin invloeden van Schinkel doorklonken, ging een nieuwe werkelijkheid 
schuil. Was er bij de landelijke woning te Ginneken voor de gemeentesecretaris Oomen en 
Lindenheuvel te Overveen uit 1840 voor David Borski congruentie tussen het uitwendige, de 
symmetrische opbouw van de woning, en het inwendige, de eveneens symmetrisch opgezette 
plattegrond, bij Tétar van Elvens ontwerp voor landhuis Hartenlust uit 1846/47 voor Jan Borski 
was een fundamentele omslag te zien. De neoclassicistische buitenzijde met zijn symmetrische 
opzet was niet langer congruent met de plattegrond. De plattegrond kreeg een eigen dynamiek 
binnen de neoclassicistische huls. De hoofdas liep nog wel van voor naar achteren, maar 
daarnaast werden de vertrekken gevarieerder en werd er een compleet uitgewerkt 
dienstgedeelte in het linkerdeel van de plattegrond uitgewerkt met een eigen plattegrondopzet. 
De plattegrond kwam  daarmee los van een voorspelbare symmetrie.  
 
De voorbeelden van vrijstaande huizen in de drie albums van Leliman hadden gemeen dat ze 
stilistisch neoclassicistisch of neoclassicistisch-italianiserend zijn met Duitse stijlinvloeden. De 
italianiserende villaatjes, hadden geen decoratie anders dan wat in zicht gelaten houtwerk onder 



314 
 

de overstek en een waranda. Italianiserende villa’s waren afgeleid van landelijke, Italiaanse 
bouwwerken, die gebouwd waren voor boeren en landarbeiders, en die waren ongedecoreerd. 
Neoclassicistische villa’s stonden in de klassieke villatraditie, werden gebouwd voor de elite. Bij 
Lelimans voorbeelden ging het echter over woningen voor de nieuwe middenklasse: advocaten, 
notarissen. De uitzonderingen in het Album waren Lelimans ontwerp voor de pastorie en in 
mindere mate Imminks villa. Lelimans pastorie was als enige woonhuis een voorbeeld van een 
eclectische stijl zonder een neoclassicistische of italianiserende vormentaal. De hoofdvorm, twee 
bouwblokken loodrecht op elkaar, verwees wel naar de opzet van italianiserende villa’s, maar de 
stijl van de villa zelf was een menging van wat neogotiek, landelijkheid door het sierend 
houtwerk, wat renaissancistische hoekblokken, Engels aandoende erkers en een Hollands 
halsgeveltje. Het geheel is ook niet meer symmetrisch al bevonden zich aan de achterzijde wel 
symmetrische elementen in de twee uitbouwen. Stilistisch was deze pastorie dus verrassend 
eclectisch en daarmee passend in Lelimans opvattingen. Dit gold ook voor de plattegrond. Hier 
was geen symmetrisch geordende plattegrond meer, maar een reeks van vier vertrekken plus 
keuken die gevarieerd rond de centrale vestibule met weggewerkte bordestrap waren 
gegroepeerd. Dit ontwerp was daarmee een vroeg voorbeeld in Nederland van een plattegrond 
die onder invloed van de Engelse neogotische voorbeelden een gevarieerd karakter heeft 
gekregen en daarmee fundamenteel afweek van het nog dominante neoclassicisme. Dit werd 
onderstreept door de toepassing van verschillende venstervormen, onder meer het brede, 
gekoppelde trapvenster aan de achterzijde, het grote venster aan de voorzijde bij de 
catechesatieruimte en glazen pui bij de portiek. Met dit ontwerp konden nieuwe wegen worden 
ingeslagen. Dezelfde vrijheid in de plattegrond was ook terug te vinden in Imminks 
italianiserende villa door de manier waarop de vertrekken als zelfstandige elementen aan de 
centrale vestibule werden gekoppeld. Ook de plattegrond van Eli Sarabers villa Costa op het 
Scheveningse duin bood een vrijere opzet die de symmetrische opzet van de opstand niet volgde. 
Deze villa werd daadwerkelijk gebouwd en daarmee een concreet voorbeeld van de nieuwe 
plattegrondopzet binnen een redelijk conventionele, neoclassicistische opstand. Een 
overgangsproduct naar het lijkt.  Zo waren er twee typen te herkennen: 

 Het type met de conventionele opzet met lange gang waaraan achter elkaar de 

vertrekken; 

 Het type met een nieuwe opzet met vertrekken vrijer gegroepeerd rond een centraal 

gelegen vestibule. 

Het tweede type plattegrond zou in de loop van het vierde kwart van de negentiende eeuw 
uiteindelijk de nieuwe standaard worden voor alle villa’s en landhuizen. 
 
Alle getoonde woningen waren vrijstaande villa’s voor leden uit de gegoede middenklasse, niet 
voor de maatschappelijke elite. Met uitzondering van Van Gendts zomerhuis, zoals duidelijk 
zichtbaar werd door de presentatietekening, waren de gepresenteerde vrijstaande woningen 
bestemd voor betrekkelijk kleine percelen en zeker niet bestemd als een buitenhuis in een park 
van vele hectares. Daarmee verschilden ze fundamenteel van de bestaande buitenhuizen en 
landhuizen in streken als Zuid-Kennemerland, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Er werden in 
het Album twee woningen gepresenteerd die expliciet bestemd waren voor zomerverblijf of 
buitenverblijf en een derde die gepresenteerd werd als buitenverblijf of villa. Deze woningen 
vielen weliswaar binnen de klassieke traditie van het  buiten de stad wonen, maar waren niet 
meer bestemd voor de stedelijke elite zoals de landhuizen voor de Borski’s in Overveen en 
Bloemendaal. Het waren buitenverblijven van een bescheiden omvang met een beperkt aantal 
woon-/ontvangstvertrekken en bestemd voor de gegoede stedelijke middenklasse die hiermee 
de zomerbewoning van de elite navolgde. Dit type kleine buitenverblijf of villa zou wel het model 
worden voor de eerste suburbanisatiegolf na 1870. 
 
In de periode 1874-1892 vinden in Nederland de eerste grote suburbane ontwikkelingen plaats 
in samenhang met de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Er worden op grotere schaal villa’s 
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gebouwd buiten de grote steden. Het Gooi, met Hilversum, Bussum, Baarn, en op kleinere schaal 
Apeldoorn profiteren van de opening van de nieuwe Oosterspoorlijn in 1874. Het Zuid-
Kennemerland met station Overveen volgt na de opening van de lokaalspoorweg Haarlem-
Zandvoort in 1881. Ook de ontwikkeling van het Van Stolkpark tussen Den Haag en 
Scheveningen past in het beeld van de opkomende suburbane ontwikkeling in Nederland. Er 
worden nieuwe villaparken ontwikkeld op oude buitenplaatsen en villa’s gebouwd voor de 
welgestelde middenklasse die op het platteland en in de natuur wil gaan wonen. Deze 
middenklasse had in de regel echter niet meer een stadswoning en een zomerhuis, zoals het 
geval was met de stedelijke elite. Deze stedelijke middenklasse gaat permanent buiten de stad 
wonen en blijft in de stad werken. Dit wordt mogelijk op het moment dat er met stoomtreinen 
betrouwbaar en snel vervoer verzorgd kan worden tussen de plattelandsdorpen met villaparken 
en de steden. De reissnelheid van de trein maakt een grotere reisafstand tot de stad mogelijk 
tegen een acceptabele prijs. De kostbare oplossing van een eigen koets met paarden, toch al niet 
geschikt voor langere afstanden, was nu niet meer nodig voor een verblijf op het land. Er vindt in 
deze periode zo een fundamentele omslag plaats van zomerbewoning naar permanente 
villabewoning, waarmee nu ook in Nederland deze, al eerder bij de Engelse steden aan te wijzen, 
ontwikkeling plaatsvindt.  
 
Een gevarieerde plattegrond met grotere uitbouwen of een vleugel blijkt in Nederland zelden 
voor te komen; er is wel sprake van een grotere variatie in omvang van vertrekken. Een grotere 
vrijheid in de positionering van in- en uitspringende vertrekken ten opzichte van elkaar, rond 
een centraal gelegen vestibule wordt zichtbaar. Dit maakt ook een schilderachtige opzet van de 
opstand mogelijk door de variatie van de verschillende bouwdelen, variatie in hoogte, 
verschillende gevelbehandelingen en de gevarieerde kapvormen en -hoogte. Zo ontstaat er, 
naast de bestaande neoclassicistische/italianiserende en de meer chaletachtige villa’s een 
nieuwe schilderachtige villa voor het landelijk gebied in een neohollandse renaissance, ‘Oud 
Hollandsch’, idioom. Veel van de plattegronden gaan in eerste instantie op hoofdlijnen nog terug 
op het traditionele model van middengang, dus géén vestibule als vertrek,  met aan twee zijden 
woonvertrekken en een souterrain met dienstvertrekken en keuken. Dit kan ook nog steeds een 
afgeleide zijn van de italianiserende plattegrond met twee bouwblokken loodrecht in een T-
vorm op elkaar, ook gescheiden door een gang, zoals de villa Buen Retiro (1875) van Isaac 
Gosschalk voor het villapark De Trompenberg te Hilversum. Maar in de tachtiger jaren wordt dit 
steeds vaker een meer gevarieerde plattegrond, waarin nog wel een centrale as te zien is, maar 
waarbij de vertrekken nu meer gevarieerd rond een centrale vestibule zijn gecomponeerd, zoals 
te zien is bij Gosschalks en Springers ontwerpen voor de villa Vogelenzang voor B.W. Blijdenstijn 
uit 1881. Dat voor dezelfde opdracht ook een compleet andere benadering mogelijk is, blijkt uit 
het ontwerp van A.L. van Gendt die een typisch Beaux Arts-achtig uitwendige koppelt aan een 
strak symmetrische plattegrond.  
 
Villa Buen Retiro (1875) van Isaac Gosschalk is niet alleen stilistisch interessant, maar is ook  
een villa die gebouwd wordt in opdracht van de Exploitatiemaatschappij N.V. Herstellingsoord 
De Trompenberg. Niet in opdracht van een particuliere opdrachtgever, maar voor een 
marktpartij voor de markt voor verhuur of verkoop. De villa moet dus voldoen aan wat verwacht 
wordt van een dergelijke villa, aan de wensen en eisen van een  huurder of koper uit de betere 
middenklasse. Dit maakt het een interessant model, want Buen Retiro wordt daarmee tot de 
gemiddelde villa voor deze doelgroep. Buen Retiro is een fraai vormgegeven, schilderachtig 
opgezette villa in het dan nog ‘moderne’ Oud Hollands, maar wel met het traditionele souterrain 
waarin de dienstvertrekken. Dat schilderachtigheid, gecombineerd met min of meer 
gemaskeerde symmetrie nog steeds een belangrijk ontwerpprincipe blijkt te zijn wordt duidelijk 
uit de ontwerpen van zowel Muysken voor Kasteel Wassenaar (1876-1878), een huis buiten de 
stad in de klassieke traditie van de stedelijke elite voor de schatrijke Van der Oudermeulen en de 
hoofd-directeurswoning bij het Rijksmuseum (1876-1881) van Cuypers, een hoge villa voor een 
lid van de stedelijke middenklasse. Het enorme kasteel Wassenaar, met groot souterrain met 
daarin de dienstvertrekken, heeft een schilderachtig uitwendig door de toepassing van torens, 
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hoge kappen en hoogteverschillen, maar heeft een symmetrisch opgezette plattegrond rond een 
grote vestibule met bovenlicht. Een principe dat in het daaropvolgende komende decennium bij 
de grote villa’s vaker zal worden toegepast. Hoewel het vertrekkenschema voor het kasteel door 
zijn omvang en status van de bewoner natuurlijk uitgebreider is en kan zijn met een bibliotheek, 
een grote zaal en een biljartkamer boven de gebruikelijke salon, eetkamer, boudoir, vestibule en 
herenkamer, zijn het vooral de afmetingen van de vertrekken die de grandeur van het kasteel 
bepalen. De vestibule over de verdieping heen is groot en hoog, zo ook de andere vertrekken op 
de piano nobile. De directeurswoning bezit naast de gebruikelijke vertrekken, eetkamer, salon, 
woonkamer en slaapkamers, ook een bureau (= kantoor) en een kunstzaal. Beide laatste 
vertrekken gekoppeld aan de functie van hoofd-directeur van de rijksmusea. Alle vertrekken zijn 
gesitueerd om de centrale traphal met lichtkoepel.  

 
Vanaf 1870 is er sprake van een doorbraak van de schilderachtige, de pittoreske, chaletachtige 
villa met zijn torentjes, zijn erkertjes, allerlei sierend houtwerk aan de gevel en onder de 
overstek; verder een schier eindeloze reeks van kappen, kapjes en waranda’s en terrassen. 
Eenzelfde soort schilderachtige trend, maar dan specifiek in de zogenaamde Oud Hollandse, de 
hollandse neorenaissancestijl, wordt in de loop van de jaren zeventig steeds prominenter. Ook 
hier schilderachtigheid door het toepassen van allerlei sierende elementen, speklagen, torens, 
kapvormen, trap- en halsgevels  en aanbouwen in de vorm van erkers, balkons, veranda’s. Een 
schilderachtig, gevarieerd silhouet en dus een schilderachtige opstand, is het doel. Het verschil 
met de neoclassicistische gebouwen van architecten als Zocher of Rose kan niet groter zijn. Vaak 
wordt aan een woonvertrek een erker gekoppeld, of een loggia of een veranda. De kamers en 
suite vanaf het begin van de negentiende eeuw in opkomst, worden eigenlijk bij alle villa’s, 
behalve de zeer grote, een standaardoplossing; net als in de stadswoningen. In de grotere villa’s, 
met meer personeel, is een aparte diensttrap gebruikelijk. Net zo als er altijd een aparte 
dienstingang bij de keuken of de bijkeuken ligt.  
 
Voor alle villa’s, behalve voor de zeer grote, gold dat er sprake was van een beperkte 
hoeveelheid personeel. Uitgaande van de aantallen dienstbodekamers, gewoonlijk op zolder, kan 
opgemaakt worden dat er in veruit de meeste villa’s sprake was van hooguit twee tot vier 
inwonende dienstboden.  
 
Ondanks veranderingen in stijl vormden de belangrijkste vertrekken van de villa gedurende  de 
negentiende eeuw weinig veranderingen. Er was sprake van een opvallend conservatisme.   
De vertrekken in de gemiddelde villa:  
Op de begane grond, de woon- en ontvangstvertrekken: 

  salon, het formele ontvangstvertrek en altijd aanwezig 
 Een aprte eetkamer, gewoonlijk met een dienstkamer (service) tussen eetkamer en 

keuken 
 Een woonkamer, die in de kleine villa’s gecombineerd kon worden met de eetkamer. 
 Spreekkamer naast de ingang 
 Een portaal 
 Een vestibule en gang  
 Een combinatie garderobe/toiletkamer/wc bij de ingang  

Op de verdieping: 
 Drie of vier slaapkamers van verschillende grootte  
 Kleedkamer(s) 
 Logeerkamer(s) 
 Een kleine badkamer (standaard na 1880) 
 Een aprte wc bereikbaar via de gang 

Op zolder: 
 Opslag/berging 
 Eén of twee dienstbodenkamers 



317 
 

 Slaapkamer(s) 
 Logeerkamer(s) 

Dienstvertrekken (begane grond of souterrain): 
 Kelder (brandstof, provisie, wijn, calorifère/cv boiler) 
 Linenkamer (kan ook op zolder liggen) 
 Keuken en bijkeuken, spoelkeuken, bedienden wc 
 

In de grotere en grote villa’s waren in de regel de vertrekken groter en de volgende vertrekken 
of een selectie ervan konden toegevoegd worden, afhankelijk van de wensen van de eigenaar en 
zijn maatschappelijke positie: 
Op de begane grond: 

 een tweede salon 
 een gezinseetkamer 
 een boudoir 
 een herenkaer of studeerkamer 
 een billiardkamer 
 een bibliotheek 
 een rookkamer 
 een ontbijtkamer 
 een kinderkamer 

 
Op de verdieping: 

 kinderkamer/speelkamer/slaapkamers voor kinderen (jonge kinderen sliepen altijd met 
meerderen op een kamer, jongens en meisjes gescheiden. Adolescenten kunnen een 
eigen kamer hebben, afhankelijk van de ruimte 

 ontbijtkamer (ongebruikelijk) 
 kleedkamer(s) (kabinet): kleedkamer mijnheer en mevrouw 
 zitkamer in combinatie met een slaapkamer 
 badkamer, na 1890 soms twee of drie badkamers in grote villa’s 
 aparte wc op de gang  

Begane grond of souterrain: 
 keuken en bijkeuken, soms een spoelkeuken 
 een zitkamer voor de dienstboden 
 een knechtskamer 
 kelder (brandstof, provisie, wijn, calorifère/cv boiler) 

Op zolder: 
 dienstbodenkamers 
 slaapkamers, logeerkamers 

 
Kleine villa’s (na 1900) hadden gewoonlijk op zijn hoogst twee of drie woonvertrekken. 
Gemiddeld waren dit:  

 een woonkamer 
 een eetkamer 
 een keuken met bijkeuken; dienstboden wc 
 een kleine hal met ingangsportaal en wc 
 een derde vertrek, wanneer aanwezig, kon van alles zijn. Een studeerkamer, een 

herenkamer, studeerkamer, boudoir, bibliotheek, salon   
Op de verdieping: 

 drie slaapkamers 
 een badkamer 
 een wc 

Op zolder: 
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 berging 
 slaapkamer(s) 
 dienstbodenkamer(s) 

 
De grote villa’s hadden meest een diensttrap. Was er een boudoir dan was dit meest verbonden 
met de salon of de eetkamer. Tot het einde van de negentiende eeuw was een salon, als er sprake 
was van een en suite oplossing, verbonden met een tweede salon, een woonkamer of een 
eetkamer. In de zeer grote villa’s waren de vertrekken zelden en suite en waren de vertrekken 
verbonden door middle van een deur in de hoek. En suite vertrekken warden gebruikt om 
grotere ruimtes te kunnen maken in het geval van grotere ontvangsten. Het kon ook het 
verwarmen in de winter beperken tot één kamer. Dit scheelde veel kosten en moeite.  
 
De plaats van de vertrekken binnen de plattegrond varieerde wat. De salon lag gewoonlijk op het 
westen om zo zon te kunnen vangen tijdens de gebruikelijke middagvisites. De eetkamer lag op 
het oosten of het noorden om zonlicht te vermijden dat anders de ogen van de tafelgasten zou 
kunnen verblinden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw lagen de woonkamer en de 
andere woonvertrekken op het zuiden om zoveel mogelijk zon te krijgen. De woonkamers 
moisten rustig liggen en uitzicht hebben op de tuin. Dit was eerder in de negentiende eeuw 
anders. De woonvertrekken moesten toen zo min mogelijk zon krijgen. Slaapkamers lagen op het 
zuiden of het oosten met veel frisse lucht en rust. Keukens lagen bij voorkeur p het noorden, 
daar was het het koudst. Was ere en souterrain, dan lagen daar alle dienstvertrekken en de 
keuken.  
 
In het laatste decennium van de negentiende eeuw vindt een aantal nieuwe ontwikkelingen 
plaats die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van de woning buiten de stad. In de eerste 
plaats neemt de uit Engeland overgekomen hal de plaats van de traditionele vestibule in. 
Idealiter was de Engelse woonhal een apart woonvertrek dat fungeerde als ‘neutraal’ terrein 
binnen de grote landhuizen waar de strakke sociale codes soepeler gehanteerd werden. Dit 
model wordt echter ook toegepast bij de Engelse kleinere landhuizen voor de middenklasse, 
zoals blijkt uit het succesvolle ontwerp van een suburban house door M.H. Baillie Scott. Hier is 
een aparte hall met een music gallery aanwezig en is de circulatie buiten de hall gehouden door 
de trap in een aparte gang te plaatsen. Eenzelfde opzet is terug te vinden bij de prijswinnaar van 
de Ideal Home Exhibition uit 1912. In Nederland, en op de rest van het Continent, wordt het idee 
van een hal wel overgenomen na 1890, maar  blijkt het zelden tot een apart vertrek te leiden. In 
Nederland vindt deze overgang soepel plaats doordat de vestibule al het centrale punt van de 
plattegrond is geworden. De hal in Nederland-  de benaming vestibule verdwijnt tegen het einde 
van de negentiende eeuw -  wordt in het beste geval een hybride hal waarin een woonfunctie, 
haard met zitje, gecombineerd wordt met de circulatiefunctie. Berlage laat in zijn villa voor 
Frederik van Eeden al in 1892 zien hoe een dergelijke hybride functie effectief vormgegeven kan 
worden. Deze verandering binnen de plattegrond vormt een concreet voorbeeld van de directe 
Engelse invloed op de Nederlandse villabouw na 1890, in navolging van de al in de twee 
decennia ervoor toegepaste gevarieerde plattegrond. Tegen het einde van de negentiende eeuw 
is de hybride hal met haard en zitje en trap naar de verdieping een standaardelement geworden 
in de grote en middelgrote villa’s. Kleine villa’s missen die ruimte en hebben weliswaar ook een 
hal, maar dat is niet meer dan een naam.  
 
De tweede nieuwe ontwikkeling is er één van vorm en identiteit,  geïnspireerd door de Engelse 
Arts and Crafts architecten die vanuit de Engelse vernacular traditie zowel de Queen Anne als 
het Old English hebben ontwikkeld. De zoektocht naar een eigen nationale stijl, die de plaats van 
de sleets geworden neohollandse renaissance en schilderachtige chaletachtigen kan innemen, 
leidt met het Engelse voorbeeld als inspiratie tot herwaardering van de eigen Nederlandse 
landelijke bouwkunst. Dit resulteert in een ‘eerlijke’ en herkenbaar nationale stijl op praktische 
plattegronden met een romantisch-landelijk beeld dat aansluit bij de omgeving met een 
laagkomende rieten kap boven een eenvoudig bakstenen bouwblok. Deze villa’s worden vanaf 
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ca. 1900 aangeduid met de benaming landhuis. Het landhuis is dus een op de landelijke 
architectuur teruggaande villa. Het aantal van de vertrekken verschilt niet wezenlijk van die van 
andere kleinere villa’s: drie woonvertrekken, keuken/bijkeuken rond een hal. Op de verdieping  
in de kap meest drie slaapkamers en een kleine badkamer. Deze eerste landhuizen, de eerste alle 
in het Gooi, zijn vooral bestemd voor een groep, vaak socialistische of anarchistische, 
kunstenaars, schrijvers en bohémiens. Denk dan aan Frederik van Eeden, de schilder Zoetelief 
Tromp en R. Roland Holst. Belangrijk voor de ontwikkeling van dit nieuwe type waren Willem 
Bauer en Johan Hanrath met iets later Berlage en Samuel de Clercq en Jan Gratama. Willem 
Bauer ontwikkelde dit nieuwe type bij zijn ontwerpen voor woningen bij Van Eeden 
anarchistische coöperatie Walden in Bussum vanaf 1897. Met het landhuis teruggrijpend op de 
landelijke bouwkunst, al dan niet met een rieten kap, kwam een model beschikbaar dat in zijn 
eerste jaren niet alleen volledig nieuw was, maar ook een radicaal statement ten aanzien van 
maatschappij en architectuur. Modern, wat een paradox lijkt te zijn bij het teruggrijpen op oude 
voorbeelden, eerlijk, praktisch wat plattegrond betreft en romantisch zonder opgelegde 
schilderachtigheid. Kortom, het landhuis bezat alles waar een moderne bewoner van een 
villapark of villa in de natuur naar op zoek was. Dit verklaart ook het fenomenale succes van dit 
model al direct na het ontstaan en dat tot op de dag van vandaag doorgaat.   
 
De salon, het noodzakelijke, representatieve vertrek, verdween langzaam maar zeker uit de 
kleinere villa’s, want het sociale leven van de middenklasse bestond niet uit de gebruikelijke   
formele recepties en ontvangsten. Dat bleef voorbehouden aan de elite, de notabelen; in hun 
geval bleef de salon dus nog tot zeker in de jaren dertig van de twintigste eeuw gehandhaafd, 
want noodzakelijk. Soms was er een typische Engelse woonhal in de vorm van een aparte 
woonkamer terug te vinden in een villa of landhuis, maar in vrijwel alle gevallen was er in 
Nederland sprake van een hybride hal(l), die een woon- en circulatiefunctie combineerde. In de 
grotere villa’s en landhuizen werd dat daadwerkelijk een afgezonderd woongedeelte met open 
haard of kachel gerealiseerd buiten de looplijnen en soms met een inglenook en vaste zitbanken. 
In de kleine villa’s en landhuizen bleef de hal toch weer vooral een gewone circulatieruimte met 
de trap naar kelder en verdieping en een wc. Dit werd het beeld van de nieuwe villa en het 
nieuwe landhuis in de twintigste eeuw en dat kon ook een dubbele villa of een dubbel landhuis 
zijn. Het Prins Hendrikpark in Bussum tegenover het station, dat vanaf 1899 werd ontwikkeld, 
was hiervan een duidelijk voorbeeld: kleine villaatjes en dubbele villaatjes op kleine percelen 
van maximaal 300 tot 500 m2, maar wel op een eigen terrein en onder gelijken.  

 
In de wat grotere  villa’s en landhuizen, in de categorie tussen de fl. 10.000 en fl. 15.000, was 
dezelfde ontwikkeling te zien. De formele vertrekken, in het bijzonder de salon, verdwenen, 
maar de hybride woonhal was in deze villa’s en landhuizen niet meer weg te denken. In de 
plattegronden  nam de woonkamer nu letterlijk de oude plaats van de salon in, wat 
onderstreepte hoe belangrijk de rol van het gezin en het huiselijke leven was geworden. Het was, 
naast de status, natuurlijk ook de wens van de middenklasse villa-eigenaar om zijn gezin een 
mooie en veilige omgeving te bieden. De nieuwe hybride woonhal/circulatieruimte was, met de 
opkomst van de woonkamer en het verdwijnen van de salon,  ook de motor achter de meer 
informele benadering van het wonen, want ook voor deze categorie bewoners waren de formele 
sociale verplichtingen van een andere orde dan die van de elite. Met andere woorden die sociale 
druk tot representatie was veel minder, want voor deze categorie bewoners niet meer nodig op 
de negentiende-eeuwse manier. De sociale representatie en de status werd nu juist gevormd 
door het wonen in een villapark in een villa. Dat schiep vanzelf de vereiste en noodzakelijke 
fysieke en sociale afstand tot de rest van het volk.  
 
De hybride woonhal fungeerde door zijn opzet ook als katalysator voor een nieuwe ruimtelijke 
benadering van de plattegrond. Hier moesten immers verschillende functies als wonen en 
circulatie met elkaar verzoend worden. Dit vereiste een andere ruimtelijke benadering. In plaats 
van een verdeling van de plattegrond in reeksen van vertrekken, wat in de zeer grote villa’s en 
landhuizen geen probleem was en ook niet werd, werden er nu opties ontwikkeld om 
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verschillende functies aan één vertrek te koppelen. Nu was het al langer bij de kleine villa’s en 
landhuizen zo dat de functies wonen en eten gekoppeld konden worden in de woonkamer- 
eetkamer, maar nu werd dit ook ruimtelijk aangegeven, zoals in Berlages eigen woning te Den 
Haag en vooral in de vakantievilla’s, voor fl. 4000 ontworpen en gebouwd, van Ed. Cuypers in 
Noordwijk aan Zee. Hij schiep daar één ruimte met meerdere functies. Dit was een fundamentele 
verandering, die vooruit wees naar de moderne landhuizen en villa’s van de jaren twintig en 
dertig.  
 
De echte vernieuwing in stijl en plattegrond van het moderne landhuis vond dus plaats in de 
kleinere villa’s en landhuizen. Voor de grote en zeer grote landhuizen en villa’s speelde dit 
nauwelijks. Zij vormden nog steeds het terrein van de stedelijke en provinciale financiële en 
maatschappelijke elite. Hier was het nog mogelijk om tot in de twintigste eeuw het oude 
negentiende-eeuwse model te handhaven met reeksen van vertrekken. Dit was een model dat 
als randverschijnsel bleef bestaan in een land dat verder vooral gedomineerd zou worden door 
het moderne Nederlandse landhuis voor de Nederlandse middenklasse die daarin én in het 
bijzondere woonmilieu van het villapark, als sociaal-maatschappelijke groep herkenbaar was. 
 
Drie nieuwe plattegrondtypen kwamen in gebruik na 1900: 

 north corridor plan met het dienstgedeelte en gang aan de korte of aan de lange zijde van 
de villa, in beide gevallen een barrière vormend naar de straat; 

 Butterfly/suntrapof vlinderplattegrond: een hoofdblok met twee of vier diagonal 
vleugels;  

 De open plattegrond waarin de plattegrond niet langer was verdeeld in verschillende 
vertrekken met verschillende functies. Er is één ruimte, waarin verschillende functie een 
plaats hebben en in elkaar overlopen. Ed. Cuypers is één van de eerste of zelfs de eerste 
Nederlandse architect die dit principe in 1904 toepast bij de vakantievilla’s te Noordwijk 
aan Zee.  

 
Deze ruimtelijke oplossing voor de plattegrond, waarin ruimte in plaats van vertrekken werd 
gecrëeerd, was na de introductie van de gevarieerde plattegrond met de vestibule in het midden 
in de jaren 1860, de introductie van de hybride hal/hall, de derde vernieuwing binnen de 
villaplattegrond. Deze ruimtelijke opzet werd zeer succesvol voor alle soorten van ‘moderne’ 
villa’s, zoals die van Le Corbusier, Rietveld en Mies van der Rohe in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw, net als in de villa’s van architecten als Eschauzier, Friedhoff en Vegter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




