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1.
Abstract

2.
Samenvatting

This graduation project is part of  the ‘Growing 
Traditions’ graduation studio which focused on 
researching traditions and their evolution. Tradition 
is a broad concept we, as a studio, elaborated on with 
an analysis of  the naturalistic changes architects aspire 
and with the following solidified form when practiced 
in building. This research started with the essay of  
poet T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, 
as a literature basis. The resulting individual research 
has been chosen according to our own sense and 
freedom whereby the main theme ‘capturing traditions’ 
together with our own interests led to one’s individual 
interpretation of  the graduation pathway. 

This research concerns the mapping of  tradition, 
namely the tradition of  the English culture of  dwelling. 
The possible changes, disappearances and additions and 
the evolution of  this tradition have been considered. 

By expounding different case studies one the one 
hand insight in the English culture of  dwelling will be 
gained and on the other hand the culture of  dwelling 
of  Adolf  Loos will be comprehend. Every part consists 
of  an analysis of  dwelling culture by means of  drawings 
and accompanying explaining texts. In this manner 
a clear view on the situation will be sketched and in 
combination with the design strategies of  the architects 
a complete encyclopaedia of  dwelling culture emerges. 

Dit afstudeerproject is onderdeel van het 
afstudeeratelier ‘Growing Traditions’ waarin de focus 
ligt op het onderzoeken van tradities en de evolutie 
ervan. Traditie is een breed begrip waarbij wij als studio 
hebben gekeken naar de naturalistische wendingen die 
architecten ambiëren, en naar de uiteindelijk uitvoering 
van de daaruit voortvloeiende gestolde vorm wanneer 
uitgevoerd in gebouwvorm. Als basisliteratuur voor dit 
onderzoek is gestart met het essay van de poëet T.S. Eliot, 
Tradition and the Individual Talent. Het resulterende 
individuele onderzoek is naar eigen inzicht en vrijheid 
gekozen waarbij het hoofdthema, ‘het veroveren van 
tradities’, samen met eigen interesse leidde tot ieders 
individuele invulling van het afstudeertraject.

Dit onderzoek betreft het in kaart brengen van een 
traditie, namelijk die van de Engelse wooncultuur. 
Hierbij wordt er gekeken naar de evolutie van deze 
traditie, wat er verandert en/of  verdwijnt en eventuele 
addities.

Door een uiteenzetting van verschillende case studies 
wordt er inzicht verschaft in de wooncultuur van 
Engeland enerzijds en in de wooncultuur van Adolf  
Loos anderzijds. In elke uiteenzetting wordt de 
wooncultuur door middel van analysen geïllustreerd 
waarbij de teksten toegepaste gebruiken toelichten. Op 
deze manier wordt een helder beeld gegeven van de 
situatie en in combinatie met de ontwerpbeslissingen 
van de architecten ontstaat een complete woonculturele 
encyclopedie.

The English manor is circumstantiated in Avon Tyrell 
because of  the fact this case study is an excellent 
example and archetype of  the English culture of  
dwelling. This series of  analysis contains a bundle of  
the different spaces together with the corresponding 
specific utilizations. The famous book Das Englische 
Haus by Muthesius is abundantly used and all spaces 
and utilizations are explained. In Avon Tyrrell the 
brilliant complex structure that emerged from the 
different societies will be presented and demonstrated.

The weekend-house of  Voysey, Broadleys, is a major 
step forward in the tradition of  the English culture 
of  dwelling and thus the second important example. 
The manors become smaller because the amount of  
personnel slowly diminishes. This ensures the complex 
floor plans to develop into a simplified structure.

Adolf  Loos takes a big step toward a new project, the 
Raumplan, with the design of  Huis Rufer. The main 
principles of  the English culture of  living Loos has 
adapted are shown in this building. The grand complex 
structure of  the floor plan is being invented in a new 
threedimensional way with a much larger level of  detail. 
Herewith the specific use and the demand for comfort 
are the guidelines for the design. 

Het Engelse landhuis wordt in Avon Tyrrell het 
uitvoerigst besproken vanwege het feit dat deze case 
studie een voortreffelijk voorbeeld en archetype is van 
de Engelse wooncultuur. In deze analyse reeks worden 
de verschillende ruimten besproken samen met de 
bijbehorende specifieke gebruiken. Hierbij wordt er 
uitbundig gebruik gemaakt van het bekende boek van 
Muthesius, Das Englische Haus, waarin alle ruimten en 
hun toepassingen worden toegelicht. In Avon Tyrrell 
is de bekende complexe structuur die ontstond tussen 
de verschillende gemeenschappen duidelijk te zien en 
te verklaren.

Het weekendhuis van Voysey, Broadleys, is een stap 
vooruit in de traditie van de Engelse wooncultuur 
en daarmee een tweede belangrijk voorbeeld. De 
landhuizen worden kleiner doordat het werkpersoneel 
langzaam in aantal daalt. Hierdoor maakt de eerdere 
complexe plattegrond plaats voor een eenvoudigere 
opgezette structuur.

Adolf  Loos neemt in zijn Huis Rufer een grote stap 
richting een nieuw product: het Raumplan. Hierin 
zijn de grondgedachten te vinden van de Engelse 
wooncultuur die Loos naar zijn eigen hand heeft 
gezet. De groots opgezette complexe structuur in 
de plattegrond wordt op een gedetailleerder niveau 
uitgedacht in de driedimensionale wereld. Hierbij zijn 
de specifieke gebruiken en de vraag naar comfort de 
leidraad van het ontwerp.
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Arts and Crafts beweging = sociale beweging ontstaan 
in de laatste helft van de 19e eeuw. De opleving van 
ambachtswerk en verbetering van architectuur en 
decoratieve ontwerpen in onder andere Engeland 
stonden centraal. 
 
Downstairs cultuur = een Engelse benaming die 
gebruikt werd om de verschillen tussen de bedienden 
aan te geven. De downstairs cultuur bestond uit het 
personeel dat geen fysieke contact had met de familie.

Drawing room = kamer in het huis waar de eigenaar 
van het huis, zijn vrouw en eventuele gasten zich terug 
konden trekken voor meer privacy. 

Inglenook = een alkoof  met zitbanken er omheen

Raumplan = de drie dimensionale ruimte wordt op 
de meest compacte wijze ontworpen, waarbij de 
specifieke ruimte gedefinieerd wordt door de juiste 
verhouding uit te drukken in lengte, breedte en hoogte 
ten opzichte van het gebruik. Door middel van het 
aan elkaar koppelen van deze verschillende ruimten 
worden grenzen opgeheven. 

Servants hall = gezamenlijke kamer van de bedienden. 
In deze ruimte werd gegeten door de bedienden maar 
hier werd ook de eventuele vrije tijd doorgebracht. 

Upstairs cultuur = een Engelse benaming die gebruikt 
werd om de verschillen tussen de bedienden aan te 
geven. De upstairs cultuur bestond uit het personeel 
dat werkzaamheden had die zich bevonden in de 
woonvertrekken van de familie en stonden daardoor in 
direct contact met de bewoners.

4. Begrippenlijst

4.
Begrippenlijst



5. Inleiding

5.
Inleiding

In het afstudeeratelier Growing Traditions is er 
onderzoek gedaan naar tradities, naar een manier van 
doen, naar een ontstaanswijze. De vraag die wij ons 
hier hebben gesteld: Hoe worden tradities veroverd? 
Het startpunt van het afstudeeratelier is het essay van 
de poëet T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. 
Eliot schrijft:

“But the difference between the present and the 
past is that the conscious present is an awareness 
of  the past in a way and to an extent which the 
past’s awareness of  itself  cannot show.”1

Het heden wordt door het verleden beïnvloedt en 
door het elimineren van stijlen wordt er tot de essentie 
gekomen. Tijdens het gezamenlijk en het individuele 
onderzoek is er gedacht in termen van traditie. Niet 
als een statisch begrip maar in het geval van evolutie: 
er komt iets bij, er gaat iets af. Dit is de kerngedachte 
die in de gehele cassette de leidraad heeft gevormd. 
In de cassette zijn zowel alle individuele onderzoeken 
opgenomen als het gezamenlijke onderzoek.

Naar aanleiding van de algemene hoofdvraag, het 
onderzoeken van tradities, is de interesse gewekt nader 
onderzoek te doen naar de werkwijze van Adolf  Loos. 
Adolf  Loos kan gezien worden als iemand die terug 
kijkt naar de grondredenen voor een ontwerpkeuze. Als 
de essentie van het gebruik nog steeds van toepassing is 
zal hij er ook gebruik van maken.

“We have our culture, we have the forms in which 

our lives take place and the utensils that make those 
lives possible. No individual, nor any organization, 
created our cupboards for us, our cigarette cases, 
our jewellery. Time created them for us, and they 
change from year to year, from day to day, from 
hour to hour. From hour to hour we change too, 
our opinions, our habits; and that leads to changes 
in our culture.”2

De ontwerpbeslissingen van Adolf  Loos zijn tot 
stand gekomen door te kijken naar de gebruiken en 
handelingen van iemand. Aan het begin van zijn carrière 
is Loos afgereisd naar Amerika en Engeland en heeft 
tijdens zijn verblijf, van 1893 tot 1896, de woonculturele 
verschillen waargenomen. Hij was erg onder de indruk 
van de gebruiken daar en kan sindsdien gezien worden 
als anglofiel. Bij thuiskomst in Wenen heeft hij tot aan 
zijn dood geprobeerd zijn tijdgenoten te overtuigen 
van het specifieke Engelse gebruik door middel van 
verschillende publicaties over het functionele object.

De Engelse gebruiken werden lange tijd nageleefd 
volgens strikte regels. Deze regels leidden tot de Engelse 
wooncultuur die voor de adellijke klasse bepaalde hoe 
er geleefd diende te worden. Dit uitte zich in een 
formele, dagelijkse routine waarbij het werkpersoneel 
moest zorgen voor comfort in het landhuis en de 
eigenaren een leven leidden dat als vanzelfsprekend 
werd beschouwd. 
Voor de architect in deze tijd was het van belang dat 
beide werelden naast en met elkaar konden leven, elke 
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gemeenschap had de behoefte aan gebruiksruimten. 
Deze gebruiksruimten werden afgebakend voor één 
specifieke taak. De verhoudingen tussen deze ruimten 
en de onderlinge relatie tussen de verschillende 
ruimten is hetgeen dat de wooncultuur zo specifiek 
maakt. Adolf  Loos heeft in zijn ontwerpproces een 
eigen manier gevonden om de verhoudingen tussen 
de ruimten nog meer te benadrukken. Deze manier 
van ontwerpen lijkt voort te borduren op de reeds 
ontwikkeling wooncultuur van de Engelsen.

In dit onderzoek wordt de woonculturele inspiratie 
uit Engeland uiteengezet door inzicht te geven in de 
architectuur uit Engeland en daarnaast de architectuur 
van Adolf  Loos. Hierbij worden de geschreven regels die 
ten grondslag liggen aan de Engelse wooncultuur naast 
de case studies gelegd waarbij duidelijk wordt waarom 
een ruimte op een bepaalde manier vormgegeven werd. 
Aan de andere kant worden de ontwerpstandpunten 
van Adolf  Loos bekeken en komen zijn redeneringen 
naast zijn architectuur te liggen. Op deze manier wordt 
voor beide in dit onderzoek besproken richtingen de 
architectuur uiteengezet en verklaart. 
De verwachting is dat Adolf  Loos de specifieke 
gebruiken uit de Engelse wooncultuur heeft 
waargenomen en verder heeft ontwikkeld in zijn eigen 
ontwerpplan. De Engelse gebruiken kunnen hierdoor 
als inspiratie gezien worden voor de evolutie van de 
traditie. Een traditie die zich heeft ontwikkeld van een 
groots opgezet landhuis met veel grond tot een villa in 
de stad. De vraag die bij elke case studie centraal staat 
is als volgt: In hoeverre is Adolf  Loos geïnspireerd 
geraakt door de Engelse wooncultuur en op welke 
manier heeft dit zijn traditie beïnvloed?

Door middel van een encyclopedie worden drie case 
studies elk individueel uiteengezet. Beginnend met een 
ontwerp van William Richard Lethaby, Avon Tyrrell, dat 
gezien kan worden als een voorbeeld van de Engelse 
wooncultuur. Dit landhuis werd ontworpen voor Lord 
Manners in 1891 en wordt tegenwoordig gebruikt door 
een stichting. In dit ontwerp werd er ruimte geboden 
voor een behoorlijk groot huishouden. De Engelsen 
gewoonten en conventies zijn aan de hand van dit 
voorbeeld goed uit te leggen.
Het tweede ontwerp is afkomstig van Charles Voysey, 
Broadleys, waarin ook de Engelse wooncultuur 
zichtbaar is. Dit landhuis is ontworpen als weekendhuis 
voor de familie Briggs en is dan ook een stuk kleiner 
dan het voorgaande landhuis. De veranderingen in de 

grootte van huishouden is tussen beide landhuizen 
goed te zien.
Het laatste project dat besproken wordt is een ontwerp 
van Adolf  Loos, Huis Rufer, gebouwd in 1922 waarin 
voor het eerst de vele aspecten die typisch Loosiaans 
zijn, zijn terug te vinden. Eenzelfde, Engelse, typologie 
van de ruimten is te aanschouwen in de huizen van 
Adolf  Loos waarbij het hem is gelukt om de villa’s in 
een stedelijke omgeving te situeren, vaak in een kubus 
van 10 bij 10 meter.

Leeswijzer
Voor elke case studie wordt globaal dezelfde opzet 
aangehouden waarbij eerst de architect kort wordt 
besproken. Vervolgens zal het gebouw bekeken worden 
waarbij eerst het exterieur wordt uitgelicht waarna het 
interieur volgt. Omdat elke case studie uniek is, zijn 
er verschillen tussen de analysen die gedaan zij. Deze 
specifieke elementen zijn terug te vinden aan het eind 
van elk hoofdstuk. Voor Avon Tyrrell is dit de open 
haard en de trap, terwijl er in Haus Rufer gekeken wordt 
naar de trap en de constructie. Op deze manier wordt 
elke case studie individueel behandeld zonder direct 
relaties te leggen.
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6.
William Richard Lethaby

omvang maar bevatte nog veel Queen Anne motieven 
die de stijl van Shaw karakteriseert. De plattegrond 
vertoonde meer verschillen met de architectuur van 
Shaw [afbeelding 6.2] en was vergelijkbaar met Webb’s 
Red House: een L-vormige plattegrond met alle kamers 
aan één enkele corridor. In totaal heeft Lethaby maar zes 
grotere gebouwen neergezet, een klein maar fijn oeuvre, 
en is Melsetter House [afbeelding 6.3] in Orkneys zijn 
bekendste werk. De All Saints Church, Brockhampton, 
is zijn laatste werk en een van de grootste monumenten 
van de Arts and Crafts beweging. Lethaby fungeerde 
in dit proces als aannemer en architect.1 Dit project 
was bijna de oorzaak van het faillissement van 
Lethaby. Randall Wells, zijn onderaannemer, voerde 
zonder inspraak van Lethaby enkele wijzigingen 
door met als gevolg een slechte fundering. Lethaby’s 
verantwoordelijkheidsgevoel resulteerde in hoge kosten 
die hij uit eigen zak heeft betaald. Na dit voorval heeft 
hij geen project meer ontworpen en was hij architect af.

Kort na de oprichting van zijn eigen bureau werd hij in 
1896 benoemd tot schoolhoofd aan de London County 
Council’s Central School of  Arts and Crafts. De ateliers 
waren gedurende de dag geopend en lessen werden 
in de avonduren gegeven waarbij men verschillende 
disciplines kon volgen. Bijzonder voor deze tijd was 
dat de school toegang bood voor zowel mannen als 
vrouwen en studenten met verschillende disciplines 
bezocht de school. 

Het eerste gebouw van deze encyclopedie is Avon Tyrrell 
ontworpen door de architect William Richard Lethaby 
(1857-1931). Lethaby [afbeelding 6.1] was naast architect 
ook docent en theoreticus en heeft verschillende 
boeken gepubliceerd, waarvan Architecture, Mysticism 
and Myth (1892) een van de bekendste is.

In de zomer van 1879 werd de toen 21 jarige Lethaby 
door Norman Shaw gevraagd voor hem te komen 
werken, nadat hij een publicatie van Lethaby’s 
tekeningen in Building News in handen had gekregen. 
Lethaby had geen academische achtergrond genoten en 
kwam terecht in een modieus, grootstedelijk bureau, 
waar universitair opgeleide ontwerpers rondliepen. 
In een korte tijd werkte Lethaby zich op tot ‘chief  
clerk’ en was het Shaw die zichzelf  zag als Lethaby’s 
leerling. Vanaf  begin jaren ’90 scheiden de paden 
Shaw en Lethaby zich. Daar waar Shaw’s tekeningen 
formalistisch en classicistisch bleven, werd de stijl 
van Lethaby beïnvloed door William Morris en Philip 
Webb en parallel hieraan ontstond de Arts and Crafts 
movement [bladzijde 9].

Lethaby begon een eigen bureau in 1889. Aan het 
begin van zijn individuele carrière vulde Lethaby 
zijn tijd voornamelijk met het maken van tekeningen 
en ontwerpen voor Morris & Co. Zijn eerste eigen 
ontwerp, Avon Tyrrell, was nog gebaseerd op Shaw’s 
uitgangspunten en in essentie gelijk aan enkele 
ontwerpen van Shaw uit 1880. Lethaby’s tweede huis, 
the Hurst (Four Oaks, Sutton Coldfield), was kleiner in 
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Afbeelding 6.1
William Richard Lethaby 1857 – 1931

Afbeelding 6.2
The Hurst (1893) – Begane grond
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Gebruik en behoefte waren sleutelwoorden voor 
Lethaby. Hij stond open voor nieuwe, lokale materialen 
en technieken en vond het belangrijk dat iedereen die 
meewerkte aan een project wist waar de anderen mee 
bezig was. Op deze manier werkten alle personen aan 
één gebouw, en niet simpelweg aan het uitoefenen van 
een beroep (timmerman, metselaar, loodgieter, etc.).

Afbeelding 6.4
Avon Tyrrell, Hampshire (1891)

Afbeelding 6.3
Melsetter House, Orkneys (1900)
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Plattegrond 1:500

Manners aangesteld als verantwoordelijke voor 
het ontwerpen van de tuin. Lethaby maakte in zijn 
correspondentie duidelijk dat hij deze tekeningen graag 
zag voordat ze definitief  werden doorgevoerd. Dit laat 
zien dat Lethaby het project als één geheel beschouwde 
en graag op de hoogte werd gehouden van alle 
gebeurtenissen. Hij verwachtte dit ook van de mensen 
met wie hij samen aan het project werkte. Vanuit de 
achterliggende gedachte dat alle disciplines samen het 
gebouw maken.
De aannemer van het project was Albert Escourt & 
Sons, ook hij werd nauwkeurig gecontroleerd door 
Lethaby door middel de aansturingen die hij kreeg 
detailtekeningen.

Het ontwerp voor Avon Tyrrell verschilde weinig 
van de landhuizen van Norman Shaw, alleen werd er 
een grotere efficiëntie bereikt door alle onderdelen 
van het huishouden onder één groot dak te plaatsen. 
De vormgeving van het dak werd bepaald door de 
compositie van de onderdelen van het landhuis. 

Avon Tyrrell bevond zich in de overgangsperiode 
van Lethaby. Enerzijds streefde Lethaby naar een 
conventionele aanpak waarbij hij alle tekeningen 
graag zelf  uitwerkte, anderzijds is hij vernieuwend op 
het gebied van ornamenten die hij laat maken door 
onafhankelijke kunstenaars.

Het ontwerp en de constructie van Avon Tyrrell 
[afbeelding 6.4] in 1890 ging gepaard met een grote 
verandering in Lethaby’s leven en gedachten. Deze 
verandering is ook waar te nemen in het landhuis. De 
plattegrond en de structuur van het gebouw zijn te 
herleiden naar de architectuur van Norman Shaw. De 
nieuwe invloed van de opkomende Arts and Crafts 
beweging is vooral te zien in de vormgeving van de 
gevel en de decoratie. 

Het landhuis is gelegen in Hampshire en is gebouwd 
op een hoger gelegen stuk land dat uitkijkt over 
Christchurch en de Avon Valley [afbeelding 6.5]. Lethaby 
kreeg de bouwopdracht van Francis Harry, de eerste 
Lord Manners, een bescheiden en gereserveerd persoon 
vergelijkbaar met Lethaby zelf. Het ontwerpproces 
begon midden 1890 en het duurde een jaar voordat het 
contract werd getekend. Er is weinig bekend over het 
begin van de discussie tussen Manners en Lethaby. Uit 
brieven blijkt dat eerst de plattegrond werd gerealiseerd 
en dat hier veel over gecorrespondeerd werd 
voordat deze werd goedgekeurd. Wanneer Manners 
veranderingen voorstelde respecteerde Lethaby zijn 
wensen. Hij was uiterst zorgvuldig in het toepassen 
van veranderingen om zijn eigen uitgangspunten te 
waarborgen, vanwege dit standpunt werden de wensen 
van Manners vaak toegepast door middel van kleine 
wijzigingen.

Lethaby was erg zorgvuldig wanneer het de uitwerking 
van zijn ideeën betrof. Ene Mr. Milner werd door 
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aanzicht. Dit aanzicht verschilt wezenlijk van de zuid 
façade, waar een regelmatigheid van dakkapellen meer 
symmetrisch aandoet dan in de plattegrond het geval is. 
De noord- en zuidzijde van het gebouw verschillen 
in uiterlijk van elkaar. De entreezijde, gelegen aan het 
noorden toont verschillende verdiepingshoogten en 
meerdere verspringingen in de gevel. De entree wordt 
gemarkeerd door twee pauwen, afkomstig van het 
wapenschild van Lord Manners, die boven de gevel het 
familiegedeelte benadrukken: de grootste schoorsteen 
is ook in dit gedeelte van het huis te vinden en geeft het 
hart weer van het woongedeelte van het landhuis2. In 
de noordgevel is hier ook het grootste raam gesitueerd, 
alle andere ramen in de noordgevel hebben kleinere 
afmetingen. De relatie met de achterliggende functies 
wordt in de volgende paragraaf  gelegd. 

“Lethaby was interested in using what he called 
‘symmetry in the parts’, local formal devices 
to establish an order to an otherwise relatively 
free composition. By establishing a focus and 
conclusion to the approach to the house he 
develops its latent formality which is dispersed in 
the entrance court itself.”1

Op de begane grond verdeelt een corridor het huis 
over de lange as, met de voornaamste ruimten gelegen 
aan de zuidzijde van het gebouw richting de tuin. 
Daarboven zijn de corridors op de eerste en tweede 
verdieping geplaatst. Door een verschil in breedte van 
de verdiepingen zijn deze corridors gelegen aan de 
noordgevel van het gebouw. Door de hal, de schakel 
tussen voor- en achterkant van het gebouw loopt de 
kleine as richting het zuiden en de kerktoren van 
Christchurch. De compositie van de noordelijke façade, 
de relatie tussen de elementen onderling en de verdeling 
in eenheden zorgen voor een wisselend beeld in het 

Aanzicht noord 1:200

6.1 Avon Tyrrell

Afbeelding 6.5
Satelliet beeld Avon Tyrrell
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niet om het emotionele effect maar geloofde in het 
strippen van architectuur tot de essentie, de kern. 

De laatste generatie Manners die opgroeide in Avon 
Tyrrell was Bob, overleden in 2008.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het landhuis 
gevorderd tot inlichtingenpost, zieken- en lijkenhuis 
waarna de Manners familie er niet meer terugkeerde. 
In 1946 werd het landhuis en de grond aan de stichting 
“Youth of  the Nation” gegeven. Door de jaren heen is 
deze stichting van naam veranderd maar heeft eenzelfde 
doel behouden: het bieden van buitenactiviteiten, 
lessen en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
aan jongeren. Avon Tyrrell biedt nu onderdak aan de 
geregistreerde stichting UK Youth en de huidige Lord 
Manners met zijn familie steunt dit doel nog steeds. 

Het aanzicht van het huis wordt getypeerd door de 
vele verschillende schoorstenen en de verschillende dak 
hoogten. 

Het zuid aanzicht toont meerdere repeterende 
elementen en dit aanzicht wordt gedomineerd door het 
toepassen van erkers in de gevel. De keuze voor deze 
erkers is voor de hand liggend vanwege de plaatsing op 
het zuiden.

De aaneenschakeling van puntdaken, resulterend in een 
golvende beweging, is een ander terugkerend element 
bij Lethaby, ook zichtbaar bij Avon Tyrrell. Dit is mede 
geïnspireerd door de ontwerpen van Philip Webb.

Als materialisatie heeft Lethaby gebruik gemaakt 
van baksteen met een omlijsting als afwerking. De 
compositie, gevormd door dunne muren, omvangrijke 
schoorstenen en gebrek aan ornament is massief, sober 
en vooruitstrevend. Lethaby gebruikte de materialen 

Aanzicht zuid 1:200

6.1 Avon Tyrrell
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rijden nadat de bezoekers zijn uitgestapt. Vervolgens 
wordt het rijtuig overgelaten aan het huispersoneel. 
Daarnaast kan het ook wenselijk zijn een andere 
ingang voor de kinderen of  een privé ingang voor de 
bewoners toe te passen. De hoeveelheid aan ingangen 
die een landheer wenst geeft aan dat de verschillende 
gemeenschappen gescheiden van elkaar leven en van 
verschillende delen van het landhuis gebruik maken.3

Ook Avon Tyrrell heeft meerdere mogelijkheden 
die toegang bieden tot het landhuis. Voor deze 
analyse [bladzijde 25] wordt alleen gekeken naar de 
hoofdentree. Deze wordt bereikt via de noordzijde en 
wordt vormgegeven door een dubbele deur onder een 
ruim afdak. De noordgevel bestaat uit verschillende 
onderdelen, zoals is besproken in de vorige paragraaf. 
De entree bevindt zich in het gedeelte dat het meest 
naar voren uitsteekt en zowel de grootste schoorsteen 
als onderdelen van het wapenschild bevatten, waarmee 
het extra benadrukt wordt dat dit het familiegedeelte is 
en daarmee toegang tot de woonvertrekken verschaft. 

In de Middeleeuwen bood een portiek bezoekers 
beschutting tegen wind en regen, zodat het aangenamer 
werd voor de genodigde buiten te wachten voordat 
diegene naar binnen kon. In moderne landhuizen 
verkreeg de entree meestal de vorm van een verlengd 
voorportaal met een wijde opening en ramen aan 
beide zijden, eventueel doorgetrokken over meerdere 
verdiepingen om de entree te benadrukken. Dit 
accent kon ook gelegd worden door het gebruik 
van kolommen, pilasters of  het toepassen van het 
wapenschild van de familie op de gevel. Het zicht vanuit 
het landhuis op de oprijlaan werd vrijgehouden, zodat 
rijtuigen vanaf  de poort tot aan de voordeur vrij zicht 
hadden op het landhuis.1

De overgang van buiten naar binnen wordt benadrukt 
door een drempel van één of  twee treden, die het 
landhuis verhogen ten opzichte van het grondniveau.2

Naast de voordeur is nog een deur die leidt richting 
de tuin, die bereikbaar is vanuit de familievertrekken. 
Een aparte ingang voor zakelijke contacten kan 
wenselijk zijn voor de eigenaar en zal zakelijk van privé 
scheiden. Daarnaast is er een andere ingang voor het 
werkpersoneel waar ook handelaren voor goederen 
gebruik van maken. Deze entree bevindt zich meestal 
aan de kant van de keukens. De bagage-entree bevindt 
zich op de scheidingslijn tussen woonvertrekken en de 
huishoudelijke ruimten en wordt meestal in de buurt 
van de voordeur geplaatst zodat rijtuigen door kunnen 

6.2 Entree
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Entree

“The porch is as much part of the English house as the nose is of the face”.4

1400 2790

Overgang van buiten naar binnen
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De plaats van de ramen werd uiterst zorgvuldig gekozen. 
Voor elke ruimte gold een ander uitgangspunt wat 
betreft windrichting om de ideale situatie te verkrijgen. 
Die ideale situatie was ook afhankelijk van het moment 
van de dag dat de ruimte gebruikt werd en de vraag of  
hierbij direct zonlicht wenselijk of  juist hinderlijk was. 
Ook het uitzicht over het landgoed speelde een rol in 
het kiezen van de plaatsing van de ramen. 

Naast het uitzicht en de daglichttoetreding zijn de 
gevelopeningen van belang voor de gewenste ventilatie 
in het landhuis. Dit had tot gevolg dat er rekening 
gehouden moest worden met de route die tocht aflegt 
in de kamers. Door het trekken van lijnen tussen open 
haard en openingen, zoals deuren en ramen, konden 
deze routes bepaald worden en tocht op zitplaatsen 
vermeden worden. In een vroeg ontwerpstadium, 
wanneer het ontwerp nog beperkt werd tot 
aaneengeschakelde blokken, was het daarom van belang 
deze routes te bepalen, zodat hieruit de plaatsing van de 
elementen in de kamers vastgelegd kon worden.1

Deze ventilatie was vooral van belang in de 
huishoudelijke ruimten. Hier veroorzaakten activiteiten 
zoals wassen, koken, schoonmaken en opslag de nodige 
damp die zowel afgevoerd als voorkomen diende te 
worden.2

“Let every Room in the house and every 
Passage be sufficiently lighted from the external 
atmosphere, and sufficiently ventilated from the 

external atmosphere.”3

Het was zaak zoveel mogelijk licht van de zon te vangen 
en het gebruik van interne lichtbronnen zoveel mogelijk 
te vermijden. 

Wanneer we de verschillende gevelopeningen in 
Avon Tyrrell bekijken zijn er een paar dingen die 
opvallen. Door de uiterlijke verschillen tussen de 
ramen is het mogelijk een voorstelling te maken van 
de achterliggende ruimte. Er is veel onderscheid 
tussen de grootte en afmetingen van de ramen 
waardoor aannemelijk lijkt dat de grote erkers gebruikt 
worden voor de verschillende woonvertrekken van de 
familie en de kleinere ramen toegepast zijn voor de 
slaapvertrekken en de werkruimten. Deze observatie 
geeft een idee van de verschillende gemeenschappen 
die in het landhuis leefden. Dit onderscheid wordt in 
het volgende hoofdstuk toegelicht.

Aan de noordgevel is er om die reden een grote 
verscheidenheid te zien tussen de gevelopeningen, 
aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich 
voornamelijk familie vertrekken. De huishoudelijke 
ruimten zijn door de architect aan de noordkant van 
het gebouw geplaatst vanwege de oriëntatie: een zonnig 
aspect voor de werkruimten was niet noodzakelijk. 
Wel was het een geschreven regel dat de ‘servants hall’ 
[bladzijde 9] niet uitkeek over de oprijlaan, zodat het 
personeel de familiebezigheden niet kon bespieden.4 
In Avon Tyrrell is dit echter niet nagestreefd en zijn 

6.3 Gevelopeningen
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Ramen onthullen achterliggende functie niet
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de ramen zo geplaatst dat dit wel mogelijk is. De 
gevelopeningen van de keuken zijn daarentegen wel op 
een dusdanige hoogte geplaatst dat naar buiten kijken 
niet mogelijk was en daardoor andersom, ook niet 
naar binnen. Het werk achter de schermen moest niet 
getoond worden en voornamelijk plaatsvinden zonder 
dat er iets van opgemerkt werd. 

De situering van de gevelopeningen geeft een beeld 
van de achterliggende ruimten. Wanneer deze in de 
analyse [bladzijde 31] worden getoond blijkt een eerste 
veronderstelling te kloppen. De compositie van de 
ramen op de gevel laat zien welke verdiepingshoogten 
en welke onderverdeling tussen de ruimten te 
verwachten zijn.

Een tweede observatie die gemaakt kan worden betreft 
het gebruik van de ruimten. Deze activiteiten vinden 
voornamelijk overdag plaats en gedurende de hele dag, 
niet op een vast tijdstip. In de analyse [bladzijde 33] zijn 
ruimten te zien die gedurende de dag gebruikt worden 
en niet slechts op één tijdstip, namelijk de keuken, de 
servants hall, de kamer van de butler en het voorentree.

6.3 Gevelopeningen

Relatie gevel - gebruik
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Ruimten
In Engeland boden de landhuizen, in vergelijking met 
Duitse normen, alleen ruimte voor de woonvertrekken 
die het gezin dagelijks gebruiken. In de plattegrond 
werd geen ruimte gereserveerd voor kamers die 
incidenteel gebruikt werden voor grote feesten. Het 
ontvangen en onderhouden van sociale contacten was 
de raison d’être van de Engelse wooncultuur waarbij 
de genodigden met een klein aantal zodat het aantal 
genodigden het aantal familieleden niet overschreed. 
De architect besprak met de eigenaar welke ruimten hij 
in zijn landhuis en welke uitstraling hij daarbij wilden 
hebben en paste geen standaardplattegrond toe.1

“In fact the English country-house is a world in 
miniature.”2

In een Engels landhuis waren verschillende werelden te 
onderscheiden. Enerzijds was er de downstairs [bladzijde 

9] cultuur die bestond uit de werkende klasse die volgens 
een hiërarchisch systeem taken kregen verdeeld. Een 
takenpakket volledig gericht op het brengen van 
comfort aan de adellijke klassen. Anderzijds was er de 
upstairs [bladzijde 9] cultuur, bestaande uit die adellijke 
klasse, dat een leven leidde waarin de thee op tafel klaar 
stond, zonder zich druk te hoeven maken over hoe die 
daar terecht was gekomen. 

Deze twee culturen leidde tot een tweedeling van het 
landhuis: een woongedeelte voor de familie en een 
gedeelte met alle huishoudelijke diensten [afbeelding 

6.7]. De nadruk in het Engelse landhuis lag op de 
woonvertrekken die samen een geheel vormden 
waaraan de werkruimten onderschikt waren en vaak 
rondom een binnenplaats gesitueerd lagen.3

De woonvertrekken op de begane grond werden allen 
voor een specifieke dagelijkse bezigheden gebruikt.4

De woonkamer, drawing room [bladzijde 9 & 37] 
genoemd, was de belangrijkste woonruimte van het 
Engelse landhuis. Deze woonkamer werd voornamelijk 
gebruikt door de vrouw des huizes. Het sociale gedeelte 
van het leven in het landhuis lag geheel in de handen 
van mevrouw. Zij zorgde voor het contact met de 
buitenwereld: het versturen van uitnodigingen en het 
ontvangen en vermaken van gasten. Haar man, die 
overdag op zijn werk was, was in bepaalde mate haar 
gast wanneer hij thuis was. De woonkamer vormde 
het centrale punt van het dagelijkse leven in huis, de 
spil. De ruimte waar men zich verzamelde voordat het 
eten werd geserveerd en waar men weer terug keerde 
na het diner. Daarnaast werd de ruimte gebruikt voor 
het nuttigen van de bekende afternoon tea rond 17:00 
uur. Dit was de ruimte die er op elk moment van de 
dag keurig verzorgd uit moest zien en waar kinderen 
alleen in hun beste kleding mochten komen.5 De ruimte 
was een weerspiegeling van de status die de eigenaren 
bezitten, de materialisatie en de meubels lieten de 
rijkdom zien die het gezin bezat.

Verdeling van de ruimten
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1.   Keuken
2.   Servants Hall
3.   Slaapvertrek butler
4.   Pantry
5.   Toilet
6.   Garderobe
7.   Kamer voor zilver
8.   Gang
9.   Voorportaal
10. Hal
11. Bibliotheek
12. Drawing room
13. Eetkamer
14. Corridor
15. Tuinentree
16. Kamer Lord Manners
17. Service kamer 
18. Gang
19. Bijkeuken
20. Kamer huishoudster
21. Klaslokaal
22. Binnenplaats met opslagruimten
23. Slaapkamer
24. Kleedruimte
25. Badkamer
26. Boudoir
27. Overloop
28. Slaapzaal mannelijk personeel
29. Slaapzaal kamermeisjes
30. Kamer kindermeisje
31. Dagverblijf kinderen
32. Nachtverblijf kinderen
33. Loft
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Drawing room

‘To knock at the door of a drawing-room or dining-room would be considered 
very vulgar, and should never be permitted. The only doors in a house at which 
it is proper for servants to knock before entering, are those of a bed-room or 
dressing-room.’

A member of the aristocracy, p.24
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een bepaalde ruimte en mocht niet zomaar overal 
plaatsvinden.9 In het zuidoosten zijn de ruimten voor 
de kinderen geplaatst, gelegen aan de andere kant 
van de woonvertrekken zodat het kinderlijke gejoel 
zich beperkte tot dit gedeelte van het woonhuis.10 De 
kinderen werden in deze ruimten opgevoed door een 
zuster die in dienst was van de familie totdat de jongens 
oud genoeg waren om naar een internaat te gaan. De 
meisjes bleven op het landhuis. De maaltijden werden 
apart bereid en genuttigd waardoor ze continu onder 
supervisie stonden van hun opvoeder. 
De keuken werd op enige afstand van de eetkamer 
gehouden, zodat de geur van het bereiden van het eten 
niet kon doortrekken tot in de woonvertrekken, of  in 
ieder geval zoveel mogelijk beperkt werd. De ruimte 
voor het werkpersoneel om te eten en voor ontspanning 
was gelegen naast de keuken. 

Gebruikers
“The family constitutes one community: the 
servants another. … each class is entitled to shut 
its door upon the other and be alone.”11

Het huishouden van een Engels landhuis is onder te 
verdelen in vier verschillende gemeenschappen: de 
eigenaars, de gasten van de eigenaars, de kinderen 
en het werkpersoneel. De segregatie van deze 
gemeenschappen leidde voor een groot deel tot de 
plattegrond van het woonhuis, hierdoor werd de 
woning verdeeld in verschillende zones waarbinnen 
de gemeenschappen zich bewegen. Deze verdeling in 
gemeenschappen had tot gevolg dat contact onderling 
zoveel mogelijk vermeden kon worden. Het personeel 
diende zo veel mogelijk op de achtergrond te blijven en 
zo min mogelijk op te vallen.

De dagelijkse routine in het Engelse landhuis werd 
vergeleken met een geoliede machine. Het werk achter 
de schermen moest op rolletjes lopen zodat er upstairs 
met een vanzelfsprekendheid geleefd kon worden. 
Dit kon tot stand komen door het formalisme in de 
samenleving: iedereen wist zijn of  haar plaats en 
hoorde zich daarnaar te gedragen. Een hiërarchische 
verdeling [afbeelding 6.8] bepaalde waar iemand stond 
in de maatschappij en wat er onder zijn bijbehorende 
taken viel. Deze werkomschrijving werd tot in detail 
omschreven en voor elke taak werd een ander persoon 
in dienst genomen.12

De volgende prominente ruimte in het Engelse 
landhuis was de eetkamer. Dit was volgens de regels 
een langwerpige kamer met de ramen aan de lange zijde 
van de muur gepositioneerd. De open haard bevond 
zich aan de korte zijde van de muur tegenover het 
dressoir, waar het eten werd opgediend. Het aantal 
familieleden bepaalde de grootte van de eettafel en deze 
grootte bepaalde weer de afmetingen van de eetkamer. 
Om deze reden zal de kamer nooit de indruk wekken te 
zijn ontworpen voor grootse dinerpartijtjes.6

De bibliotheek volstond in het Engelse landhuis als 
de mannelijke tegenhanger van de woonkamer en de 
eetkamer, die gezien werden als twee ruimten waar 
de vrouw de huizes het voor het zeggen had. De 
bibliotheek werd dus niet zozeer gebruikt voor het 
lezen en bewaren van boeken of  voor het uitvoeren van 
werkzaamheden van de landheer maar de bibliotheek 
werd door hem gebruik om zich terug te trekken en te 
rusten van de dagelijkse gang van zaken.7

Deze drie woonvertrekken bevonden zich in elk 
Engels landhuis op de begane grond gelegen aan een 
centrale hal. De hal voorzag het landhuis van een 
overgang tussen de twee typen ruimten: zitkamers en 
slaapkamers. Het is een van de meest voornaamste 
ruimte in grote landhuizen en speelt een dominante 
rol in de plattegrond. De hal had geen strikt 
voorgeschreven gebruik en vanwege de directe ligging 
aan de entree kan het niet gebruikt worden als balzaal 
of  banketzaal. De hal werd alleen gebruikt om indruk 
te maken op de bezoekers. Vaak werd een behoorlijke 
ruimte gereserveerd voor de hal en telt deze meerdere 
verdiepingen. De Engelse hal werd eerder ornamenteel 
bekeken dan functioneel. Wanneer de hal centraal 
gesitueerd lag in de plattegrond kruiste niet alleen al 
het verkeer elkaar hier, maar werd het ook een favoriete 
zitplaats voor de familieleden. Dit was vooral het geval 
in landhuizen die voornamelijk in de zomer werden 
bewoond, waar de hal een ruimte werd die gedurende 
de dag het meest gebruikt werd. Wanneer dit het geval 
was verkreeg de hal ook een dominante plaats in de 
plattegrond. Hierdoor verdween het gebruik van de 
drawing room naar de achtergrond en werd dit vaak een 
ongebruikte kamer.8

In het geval van Avon Tyrrell zijn de woonvertrekken 
allen gelegen in het westelijke gedeelte van de 
plattegrond. Verbonden aan de eetkamer bevindt zich 
de kamer van de landheer. Hier kon hij zich na het diner 
terugtrekken met de mannelijke genodigden voor het 
roken van een sigaar. Dit gebruik werd beperkt voor 

Afbeelding 6.7
Vereenvoudigd schema connecties tussen ruimten

Afbeelding 6.8
Hierarchische verdeling van het werkpersoneel

hal
[entree van de familie]

eetkamer keuken

service room

pantry

trap personeel

wasmeisje
keukenmeisje

keukenhulp
onderkok

kindermeisje
huishulp

kamermeisje 
[woonvertrekken]

kamermeisje 
[slaapvertrekken]

lakei

tweede lakei
eerste lakei

Upper servants

Lower servants

kamenier vrouw des 
huizes

valet

kok

huishoudster

butler

hoofd kindermeisje

drawing room

bibliotheek

biljartkamer

kleedkamer vrouw 
des huizes

boudoir
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De verschillende gemeenschappen van het woonhuis

6.4 Organisatie

Bezoeker

Bewoner

Werkpersoneel

“…even an under servant could never be asked to 
do the work of  another, as Muthesius notes with 
surprise.”13

Functioneel gezien werden de huishoudelijke taken 
verdeeld onder drie verantwoordelijke aanspreekpunten: 
de butler, de huishoudster en de kok.14 Elke dag werden 
de verantwoordelijken individueel geïnformeerd over 
de instructie van die dag door de vrouw des huizes. 
Met deze instructies ging de butler vervolgens naar 
de mannelijke bedienden om de taken te verdelen. De 
huishoudster sprak in haar kamer de kamermeisjes 
toe en de kok deed hetzelfde in de keuken.15 Op deze 
manier wist iedereen wat er van hem verwacht werd. 

“Specialisation was such that each type of  work 
and category of  food now had to have a room 
to itself, with the result that there was a great 
increase in the number of  small service rooms and 
consequently in the complexity of  the layout.”16

De specialisatie in de verschillende taken had tot 
gevolg dat er ook een groot aantal verschillende 
ruimten waren die elk geschikt waren voor een ander 
gebruik. Alles werd verdeeld over verschillende 
kamers. Daarnaast was er behoefte om de mannelijke 
bedienden van de vrouwelijke te scheiden, niet alleen in 
de slaapvertrekken, maar ook het contact tussen beide 
moest tot een minimum beperkt worden. 
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Bewoner Bezoeker

Werkpersoneel
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6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00

Ontbijt 
bedienden 
in 
Servants 
Hall

Familie- 
gebed en 
ontbijt

Ochtend 
thee voor 
bedienden  in 
Servants Hall

Dinner 
bedienden

Lunch 
familie

Butler
Kloppen 
op de 
deur 
heer des 
huizes

Ontbijt 
opdienen

Opdienen 
lunch

Dagelijkse 
ontmoeting met 
de heer des 
huizes in de 
werkkamer

Huishoudster

Brood 
bakken

Bood-
schappen 
door-
bellen

Dagelijkse 
ontmoeting met de 
vrouw des huizes 
in ontbijtkamer

Kok
Ontbijt maken voor de 
familie

Voorbereiden 
lunch familie

Voorbereidingen diner

Kamenier vrouw des huizes
Bad voor 
vrouw des 
huizes, 
aankleden & 
haren doen

Thee & geroosterd 
brood serveren aan 
vrouw des huizes

Werken aan de jurk 
voor de vrouw des 
huizes

Lakei
Opdienen 
lunch

Opdienen 
ontbijt

Poetsen van 
zilverwerk & bij 
voordeur staan

Voorbereiden 
familie lunch

Voorbereiden 
eetkamer + 
brengen ontbijt

1e Kamermeisje

Thee & geroosterd brood 
maken voor kamenier en 
huishoudster. Nadat de 
hoofdvertrekken op begane 
grond schoon zijn

Bad voor 
zus vrouw 
des huizes, 
aankleden & 
haren doen

Opruimen en schoonmaken 
slaapkamers

2e Kamermeisje
Aansteken openhaarden Sorteren wasgoed

Keukenhulp
Ontbijt maken 
bedienden

Hoofdmaaltijd bedienden 
maken

Ontbijt serveren 
bedienden

Keukenmeisje
Water 
koken

Opruimen en schoonmaken 
bijkeuken

Afwassen potten en 
pannen

Aardewerk bedienden 
afwassen

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Thee voor 
familie (+ 
gasten) in 
Drawing 
room

Avondmaal 
bedienden

Vrije tijd 
wanneer taken 
voltooid zijn

Familie 
kleedt zich 
voor het 
dinner

Dinner
familie

Vijf gangen 
diner 
voorbereiden

Opdienen 
diner

Laatste controle 
lichten, luiken 

dichtmaken en 
buitendeuren 

afsluiten

Cake en 
scones maken 
voor thee in de 
keuken

Vijf gangen diner 
voorbereiden

Vrouw 
des huizes 
voorbereiden 
om naar bed 
te gaan

Derde of vierde 
ontbieding met 
vrouw des huizes 
+ omkleden voor 
de thee

Helpen met 
omkleden 
voor het diner

Vijf gangen 
diner 
voorbereiden

Bel luiden 
voor diner

Opdienen 
diner

Af-
ruimen 
diner

Schoonmaken 
glaswerk, zilverwerk 
en bestek

Opruimen 
maaltijd & 
afwassen in 
pantry

Opruimen 
aardewerk

Zus vrouw 
des huizes 
voorbereiden 
om naar bed 
te gaan

Helpen bij 
omkleden 
familie voor 
het dinner

Opruimen 
slaap-kamers

Omkleden 
zus vrouw 
des huizes

Controleren 
openhaarden

Opruimen aardewerk

Vijf gangen 
diner 
voorbereiden

Vijf gangen diner 
voorbereiden



Het onderscheid in de verschillende gebruikers is voor 
Avon Tyrrell goed te zien [bladzijde 41]. Er zijn duidelijk 
gebieden te onderscheiden waar de bewoners geen 
gebruik van maken, juist deze ruimten worden door het 
werkpersoneel wel gebruikt.
Op de begane grond is dit verschil in gebieden goed 
te zien waar de woonvertrekken allen gegroepeerd 
liggen in het westelijke gedeelte van het landhuis en 
alle huishoudelijke vertrekken gesitueerd zijn aan de 
oostelijke kant. De slaapvertrekken zijn rigoureuzer 
gescheiden van elkaar en worden verdeeld over twee 
verschillende verdiepingen. Het werkpersoneel slaapt 
op de zolder, een verdieping waar de bewoners in 
principe niks te zoeken hebben, en delen de verdieping 
met de gasten van de bewoners. De bewoners zelf  
hebben hun slaapkamers en kleedruimten op de eerste 
verdieping liggen. 

Een complexere groepering is te zien in de ruimten die 
gebruikt worden door de butler. Zijn kamer bevindt 
zich op korte afstand van zowel de voordeur als de 
eetkamer, zodat hij én de controle had over het komen 
en gaan van gasten én daarnaast zijn belangrijkste 
taak kon uitoefenen: het opdienen van de maaltijden. 
Zijn werkruimten en de ruimten waarover hij 
verantwoordelijkheid heeft liggen dan ook gegroepeerd 
bij elkaar en bevinden zich op de scheiding tussen de 
woonvertrekken en de huishoudelijke ruimten.

Routing
Qua routing sluit het verhaal in zijn geheel aan op de 
verschillende gebruikers die het landhuis heeft. Ieder 
heeft zijn eigen ruimten waarbinnen hij zich beweegt 
waardoor er verschillende verkeerstromen in het huis 
zijn waar te nemen. De verkeersroutes in Avon Tyrrell 
[bladzijde 45] beperken zich tot twee, die zich beide 
afzonderlijk van de ander door het huis bewegen zonder 
elkaar te kruisen. De eerste route wordt gevormd 
door de bewoners van het huis en vindt plaats in het 
westelijke deel van het landhuis. Het personeel komt 
binnen via de oostelijke ingang en vanuit daar bewegen 
zij zich door het huis.

Daarnaast zijn er twee groepen van ruimten van belang 
voor de dagelijkse gang van zaken. Deze verdienen 
nadere uitleg. Als eerste de route die het personeel 
aflegt vanaf  de keukens richting de eetkamer. Zoals 
eerder gezegd diende deze route op enige afstand te 
liggen zodat de kookgeuren niet zouden doordringen 
in de woonvertrekken. Grenzend aan de eetkamer is 
in de plattegrond vaak plaats gemaakt voor een service 
kamer, waar het eten tussen de gangen door opgemaakt 

en eventueel warm gehouden kon worden. Dit was 
vooral wenselijk wanneer de route tussen keuken en 
eetkamer van enige afstand was. Deze kamer is ook 
aanwezig in de plattegrond van Avon Tyrrell.

“Drawing-room and dining-room are the two 
pillars of  the room-system of  the English house.”17

Ten tweede was het in de plattegrond van belang de 
eetkamer op een bepaalde positie ten opzichte van 
de woonkamer te situeren. Hierbij werd de route 
door de hal als ceremonieel beschouwd. Bewoners en 
genodigden verzamelden zich eerst in de drawing room 
totdat de butler aankondigde dat het diner geserveerd 
werd. Op dat moment verplaatste het gezelschap zich 
richting de eetkamer volgens strikte regels: twee aan 
twee, waarbij de hoogste in stand voorop liep. De route 
naar de eetkamer hoorde imponerend te zijn, vandaar 
de ornamentale, indrukwekkend hal.18 Het was vooral 
van belang dat het werkpersoneel deze ceremoniële 
route nooit doorkruiste.

De routing door het huis werd mede bepaald door 
de vormgeving van de hal en de aaneensluiting van 
de kamers: de sequentie [bladzijde 46]. In het Engelse 
landhuis werden alle kamers afzonderlijk bekeken en als 
individuele entiteiten toegepast. Het is niet gebruikelijk 
om kamers in elkaar over te laten lopen waardoor de 
plattegrond gekenmerkt werd door een lange corridor 
die toegang biedt tot de verschillende kamers. Op deze 
manier zijn alle ruimten afzonderlijke bereikbaar en kan 
enkel wanneer gewenst een directe connectie via een 
deur tussen twee ruimten worden toegepast. Vanwege 
de verschillende gemeenschappen in het landhuis kan 
het wenselijk zijn om verschillende corridors toe te 
passen, zodat het personeel en de bewoners elkaar niet 
kunnen kruisen. 

De verschillende ruimten die aan de corridor zijn 
gelegen werden op dusdanige wijze verdeeld over de 
verdiepingen zodat alle ruimten die overdag gebruikt 
werden zich op de begane grond bevonden en alle 
slaapvertrekken met aangrenzende kleedkamers op de 
eerste verdieping. Hierdoor kwam er een verdeling in de 
verdiepingen naar gelang het tijdstip waarop er gebruik 
werd gemaakt van de verschillende ruimten [bladzijde 

48]. De overlap in deze tweedeling werd veroorzaakt 
door het Engelse gebruik dat het regel was om bij 
verschillende activiteiten verschillende kostuums te 
dragen. Het kostuum werd gezien als een representatie 
van de rijkdom die iemand genoot en door de pasvorm 
gaf  het de gebruiker een bepaalde houding. Gedurende 

1891 – Avon Tyrrell44 456.4 Organisatie

Routing

[2]

[1]

[0]



de dag trok een vrouw van adel zich gemiddeld vijf  keer 
terug in haar kleedruimte om in een ander kostuum 
geholpen te worden. Doordat dit gebruik uiterst privé 
en individueel was werden deze ruimten gescheiden van 
de woonvertrekken op de begane grond.

Het gebruik van elke ruimte, dat voor ieder vertrek 
voorgeschreven was, zorgde voor een dagelijks schema 
[bladzijde 43] waarin het gebruik af  te lezen was. Van elke 
dag, op elk tijdstip kon er gezegd worden wie zich op 
welke plaats in het woonhuis bevond. In het Engelse 
landhuis heerste een bepaalde routine: vast stond 
wanneer er wat op welk tijdstip gebeurde. Hierdoor 
werden ruimten gezien als activiteiten, waarin zich 
binnen een bepaalde periode op de dag iets afspeelde, 
om vervolgens weer met rust gelaten te worden tot 
aan de volgende dag. Deze ruimten hadden hun eigen 
moment op de dag. De overgangen, de drempels 
[bladzijde 47], tussen deze ruimten gaven dan ook een 
nieuwe periode, een volgend tijdstip, van de dag aan 

en gedroegen zich strikt gescheiden ten opzichte van 
elkaar. Een uitzondering hierop zijn de overgangen 
tussen de hal, drawing room en de eetkamer waarbinnen 
een bijzondere connectie plaatsvond en waartussen de 
overgangen minder hard waren. Ook al werden deze 
ruimten afgesloten van elkaar, wanneer een bezoeker 
werd uitgenodigd op het landhuis dan zal hij gebruik 
maken van beiden ruimten.

De positie van de deur werd met uiterste zorg gekozen. 
De draairichting en de tocht bepaalde het comfort van 
de ruimte. De regel die men hanteerde bij de keuze 
van de draairichting was als volgt: de deur opende in 
de richting van de zitplek in de desbetreffende ruimte, 
dit was meestal richting de open haard. Voor een 
studeerkamer richting het bureau, in een slaapkamer 
richting het bed. Het idee hier achter was dat de 
persoon die de ruimte binnentreed niet direct de hele 
ruimte in zich kon opnemen, maar om de deur heen 
moet lopen om dat te kunnen doen. Tegen die tijd heeft 
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de persoon die reeds aanwezig was in de ruimte de tijd 
zich voor te bereiden op de binnenkomst. Kenmerkend 
hieraan was dat bij binnenkomst men eerst richting de 
muur liep en verder niks anders zag, enkel wanneer de 
deur wagenwijd open stond. Op deze manier lijkt het 
dat men eerst door een poort of  vestibule liep.19

Binnenkomst
Bij binnenkomst in de woning lag de vloer één of  twee 
treden hoger dan het grondniveau. Men kwam binnen 
in een goed verlichte entreehal die ruimte bood aan een 
garderobe, een wastafel en een toilet. Een volgende 
deur leidde de bezoeker tot de hal en daarmee het huis 
binnen. Dit gold als introductie voor de bezoeker voor 
wat hij of  zij kon verwachten van de sfeer van het huis: 
een open haard voor de warmte, een erker voor het 
gewenste licht, de connectie met buiten en een open 
ruimte met veel zitgelegenheden om iemand zich thuis 
te laten voelen. Het voorportaal had vaak een lager 
plafond om het contrast met de grote, open hal, waarin 

de bezoeker vervolgens zal komen, te benadrukken.20

Deze voorgeschreven binnenkomst is bij Avon Tyrrell 
ook nagestreefd [bladzijde 49]. Een voorportaal biedt de 
bezoeker de mogelijkheid om zich even op te frissen 
alvorens de woning te betreden. Daarna komt men in de 
hal die door middel van een lichte afscheiding uit twee 
delen lijkt te bestaan. Op deze manier zal de bezoeker 
eerst een paar stappen moeten zetten voordat hij kan 
zien wat er zich in de hal afspeelt, vergelijkbaar met 
de zojuist genoemde draairichting van de deuren die 
toegepast worden in het Engelse landhuis. Wanneer het 
tweede deel bereikt wordt, wordt de toegang richting de 
woon- en eetkamer ook zichtbaar.

“At small dinner-parties, or where only one man-
servant is kept, or perhaps a parlour-maid, the 
servant would precede the guest or guests on their 
arrival upstairs; that is to say, walking before them, 
and, on being informed as to their names by the 
guests themselves, would forthwith announce 
them.”21

Binnenkomst in de woning

6.4 Organisatie
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Hal

‘On entering the front door, which you do by no very grand portal, you find 
yourself immediately in the dining-room! What,—no hall? exclaims my 
luxurious friend, accustomed to all the comfortable appurtenances of modern 
life. Yes, kind sir; a noble hall, if you will but observe it; a true old English hall 
of excellent dimensions for a country gentleman’s family; but, if you please, no 
dining-parlour.’

Trollope, 1891, p.50
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een koude positie bevond, waardoor de rook moeilijker 
kon ontsnappen.3

Aan het begin van de 19e eeuw werd de eetkamer vaak 
gebruikt na het diner als zitkamer, een gewoonte die 
in kleine landhuizen vaker te zien was. Omdat men 
gedurende de dag gebruik maakte van deze ruimte, was 
deze ruimte vaak het warmst van het huis en daarmee 
het aangenaamst. De open haard bevond zich in de 
eetkamer meestal aan de korte muur en de ruimte 
eromheen bood niet de meest comfortabele zitplaatsen 
aan. Om deze reden is de inglenook [bladzijde 9] 
[afbeelding 6.10] opnieuw geïntroduceerd in het Engelse 
landhuis voor het bieden van een knusse comfortabele 
zitplek.4

In Avon Tyrrell is geen inglenook toegepast in de 
vorm van een alkoof  met zitbanken er omheen, maar 
worden de open haarden gebruikt voor de hele kamer 
in tegenstelling tot één enkele zitplek. Dit biedt de 
mogelijkheid om naar behoefte de meubels voor de 
open haard te situeren en voor het gewenste gebruik de 
juiste fauteuil te kiezen.

De architect ontwierp elke ruimte van het landhuis als een 
individuele entiteit, waarbij de overweging van de beste 
positie van de haard en dan met name de relatie tussen 
het aantal vierkante meters muur en de wandopeningen 
(deuren en ramen) het belangrijkste uitgangspunt was. 
De open haard was op natuurlijke wijze een centraal 
punt in de ruimte geworden: mensen verzamelden zich 
eromheen om van de warmte te kunnen genieten. Het 
nadeel van een open haard was de hoeveelheid lucht 
die door de schoorsteen naar boven werd getrokken en 
zorgde voor tocht in de ruimte. Zoals eerder besproken 
kon de lijn van tocht in een vroeg ontwerpstadium door 
de architect uitgezet worden en werden de ramen en 
deuren zo gepositioneerd dat er zitplekken kwamen 
rondom de open haard die vrij waren van tocht. Dit 
was echter geen gemakkelijke opgave. Het was vrijwel 
onmogelijk een plek te ontwerpen dat geheel vrij was 
van tocht, vooral in kleine ruimten. Om deze reden 
werd er in Engeland een speciale fauteuil [afbeelding 

6.9] ontworpen waarvan de rugleuning extra hoog was, 
zodat de persoon beschermd werd tegen optrekkende 
tocht.2

Wat betreft positie was het voordeliger wanneer de 
deur van enige afstand lag van de open haard, zodat 
de afstand tussen beide het grootst was. Deuren waren 
vaak gelegen aan de hal, de binnenzijde van het huis, 
waardoor de open haard zich om deze reden idealiter 
in de gevel diende bevinden. Het nadeel hiervan was 
dat schoorstenen van verschillende haarden niet 
gecombineerd konden worden en dat de rook zich in 

6.5
Open haard

6.5 Open haard

“By far the most important feature in the English room is the fireplace.”1

Afbeelding 6.10
Norman Shaw’s house in Hampstead – Inglenook

Afbeelding 6.9
Fauteuil ontworpen door 
C.R.Mackintosh

Open haard - Drawing room
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De trappen in een Engels landhuis werden niet als 
standaard onderdeel van de hal beschouwd, maar 
werden vaak apart ondergebracht in de plattegrond. 
De Engelsen waren van mening dat open trappen 
die centraal in de hal geplaatst worden een publieke 
uitstraling hebben en daarmee horen bij een openbaar 
gebouw en niet in een woonhuis. Kiest de architect 
er wel voor de trap in de hal te situeren dan wordt 
daarmee de eerste verdieping, die ruimte biedt aan de 
slaapvertrekken, betrokken bij de dagelijkse bezigheden 
van het huishouden terwijl de slaapvertrekken in een 
Engels landhuis volkomen privé zijn.1 De trap fungeert 
als overgang tussen de verschillende domeinen, aan de 
ene zijde liggen de gezamenlijke woonvertrekken en 
aan de andere kant liggen de vertrekken die uiterst privé 
en individueel zijn.

Het onderscheid in trappen kenmerkte ook het 
onderscheid in de verschillende gemeenschappen 
van het landhuis. Iedere gemeenschap had zijn eigen 
verbinding met de bovenliggende verdieping zodat op 
deze manier de twee verschillende werelden elkaar niet 
konden kruisen tijdens de dagelijkse bezigheden. De 
ruimten die overdag gebruikt werden bevonden zich 
op een andere verdieping dan de ruimten die ’s nachts 
gebruikt werden. De trappen dienden zo gesitueerd te 
zijn dat voor elke gemeenschap de gewenste ruimten 
geclusterd lagen en bereikbaar waren via een centrale 
verbinding. De toegankelijkheid van alle kamers was 
voor het werkpersoneel belangrijk.
De centrale trap wordt daarbij alleen gebruikt door de 

bewoners van het huis en hun genodigden. Elke ander 
gemeenschap, dus ook de kinderen, werden geacht 
gebruik te maken van een secundaire trap. Die trap 
verbindt vaak de kelder met de zolder.2

Daarnaast kan het gewenst zijn trappen toe te passen om 
verschillende kamers met elkaar te laten communiceren. 
Op die manier werden de familievertrekken met 
nevenactiviteiten in verbinding gebracht. Een voorbeeld 
hiervan is een verbinding tussen de drawing room en 
het boudoir, waar de vrouw des huizes zich tussendoor 
terug kan trekken.3

In Avon Tyrrell staat de centrale trap in verbinding 
met de hal en is deze in een hoek gesitueerd en niet 
direct zichtbaar bij binnenkomst. De trap heeft twee 
bordessen voordat de eerste verdieping wordt bereikt 
en biedt daarmee geen direct zicht op deze verdieping. 
De volgende trap leidt de gasten naar de tweede 
verdieping waar extra slaapvertrekken zijn gesitueerd. 
De trap gebruikt door het werkpersoneel ligt in het 
andere gedeelte van het landhuis. Hier is nog een aparte 
trap toegepast die leidt naar de slaapzaal voor het 
mannelijke personeel.

De verbinding tussen de verdiepingen

6.6
Trap

6.6 Trap
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7.
C.F.A. Voysey

In dit hoofdstuk wordt een ander voorbeeld van de 
Engelse wooncultuur besproken namelijk Broadleys, 
gebouwd door C.F.A. Voysey in 1898. Charles Voysey 
(1857-1941) [afbeelding 7.1] was gespecialiseerd in 
het ontwerpen van kleinere landhuizen en had 
een reputatie voor eerlijke, eenvoudige en fijne 
ambachtelijkheid waarbij hij oog had voor het budget 
dat hij ter beschikking hield. Deze kenmerken bleken 
aantrekkelijk voor de opdrachtgever die behoefte had 
aan een weekend retraite of  een huis in het platteland 
om er de vakantiedagen door te brengen.1

Charles Voysey heeft als architect meer dan 60 huizen 
ontworpen door geheel Engeland. Zijn bouwwerken 
variëren van kleine huizen en boerderijen tot stedelijke 
huizen en aanzienlijke landhuizen. Voysey staat 
wereldwijd bekend als een vooraanstaand figuur in 
de Arts and Crafts beweging en een pionier in het 
internationale Modernisme.

In de vroege jaren 1890 bloeide zijn bedrijf  tot 
aan de Eerste Wereldoorlog op en verkreeg Voysey 
bekendheid binnen de internationale ontwerpers in 
Groot-Brittannië en Europa. Zijn invloed reikte ook 
buiten de Atlantische Oceaan en is te zien in de vorige 
generaties gevormd door vroege Modernisten zoals 
Greene & Greene, Bernard Maybeck en Frank Lloyd 
Wright.2

Het leven van Voysey speelt zich af  in de Victoriaanse 
periode, door de glorieuze dagen van Edwardian London 

tot aan de donkere dagen van de twee Wereldoorlogen 
en de economische depressie. Als architect en 
ontwerper moest hij de afstand overbruggen tussen 
de traditionele Victoriaanse periode en de toekomstige 
moderne beweging.3

Voysey werd door Hermann Muthesius als eerste 
gepubliceerd in het in 1904 gepubliceerde boek Das 
Englische Haus. 4

De ontwerpprincipes van Voysey zijn als volgt te 
omschrijven. Ten eerste ontwierp hij niet alleen het 
gebouw, maar ook het gehele interieur. Hij beschouwde 
zichzelf  als een kunstenaar-architect-ontwerper. Het 
tweede aspect is te vinden in zijn ontwerpstijl: eenvoud 
en individualisme. Een derde principe is te vinden in 
de gebouwvormen en de architectonische taal die hij 
spreekt. Dit uit zich in het gebruik van basisvormen 
en het ontdoen van overbodige ornamenten, het 
gebruik van vlakke witte oppervlakten doorboord met 
horizontale accenten. Deze elementen zijn allen door 
het Modernisme overgenomen en gebruikt. 5

Voysey’s ontwerp aanpak begon met de eenvoud van 
de gebouwvorm, meestal een eenvoudige rechthoekige 
plattegrond met minimum aan ondergeschikte 
geprojecteerde elementen. Hij ontwikkelde een eigen 
boek met patronen die hij in elk project weer toepaste 
en daarmee repeterende motieven creëerde die gezien 
konden worden als zijn handelskenmerk. 6
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Afbeelding 7.1
Charles Voysey (1857 - 1941) 
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Gedurende zijn werkperiode had Voysey twee parallelle 
carrières: hij was én architect én decoratief  ontwerper. 
De nadruk leek echter wel te liggen op de architectuur. 
Gedurende 1890-1905 heeft hij zijn meeste werk 
geproduceerd, rond de vijftig grote opdrachten zijn 
gerealiseerd, en deze periode kan dan ook gezien 
worden als een vruchtbare periode. Helaas was dit 
maar van korte duur doordat de behoefte naar Arts 
and Crafts leek te verdwijnen van de een op de andere 
dag. Je zou kunnen stellen dat Voysey niet in staat was 
zich aan te passen aan de smaakveranderingen van het 
publiek.7

Vanaf  1905 neemt Voysey dan ook minder werk aan 
van opdrachtgevers die veranderingen wilden zien in 
zijn ontwerpprincipes. Voysey had bijvoorbeeld een 
bepaalde maatgeving voor de plafonds ontwikkeld waar 
hij niet van wilde afwijken. Dit was niet zozeer omdat 
hij onredelijk was, maar eerder omdat hij overtuigd 
was van zijn architectonische opvattingen. Binnen die 
opvattingen deed Voysey er alles aan om aan de wensen 
en eisen van de opdrachtgevers te voldoen.8

Voysey is op zeventien jarige leeftijd, in 1874, 
gekoppeld aan het bureau van John Pollard Seddon 
waar zijn architectuur carrière startte. Gedurende de 19e 
eeuw werkte Voysey in drie verschillende architectuur 
bureaus. 9 J.P. Seddon streefde het eclecticisme na en 
Voysey verbleef  daar tot begin 1879 toen het werk 
door de economische recessie achteruitging. Zijn 
werkopdrachten bevatten zowel nieuwbouw als 
restauraties: een ideaal praktijk training voor een jonge 

leerling architect. Daarnaast waren er met regelmaat 
opdrachten voor Neogotische interieur aanpassingen in 
zowel meubilair als decoratieve tegel ontwerpen. 

Voor een korte periode nam hij plaats in het bureau 
van Henry Saxon Snell, die gespecialiseerd was in 
ziekenhuizen en waar Voysey leerde omgaan met de 
strengheid van functionele planning en het inpassen 
van een ontwerp voor vrij specifieke doeleinden 
(ziekenhuizen, sanatorium, asiel). Zijn toewijding aan 
esthetische functionaliteit lijkt hiervan afkomstig te 
zijn.10

Zijn laatste onderwijsperiode vond plaats in 1880 op 
het bureau van George Devey, reeds een gewaardeerde 
architect van landhuizen voor aristocratische 
cliënten. Voysey verkreeg hier een verbreding van 
zijn architectonische kennis alsook maatstaven voor 
het oprichten van een eigen succesvol bureau en het 
ontwikkelen van een klantenkring.11

Na een korte periode bij het bureau van Henry Saxon 
Snell gewerkt te hebben, een bureau gespecialiseerd in 
ziekenhuizen, ging Voysey in 1880 aan de slag op het 
architectenbureau van George Devey. Een toentertijd 
bekende architect. Deze drie verschillende bureaus 
hebben Voysey een verscheidenheid aan ervaring 
opgeleverd.12

58 597. C.F.A. Voysey
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Broadleys is gebouwd aan Lake Windermere voor de 
industrieel Arthur Currer Briggs. A.C. Briggs woonden 
in Leeds en maakte onderdeel uit van het familie bedrijf  
Henry Briggs Son & Co. in Whitwood, Yorkshire. Met 
de uitbreiding van het spoorwegennetwerk aan het eind 
van de Victoriaanse periode werd the Lake District 
een populaire vakantiebestemming. In mei 1898 heeft 
Briggs contact opgenomen met Voysey om hem als 
architect voor zijn weekendhuis te vragen.1 Op dat 
moment bezat Briggs reeds al een huis in het noorden 
van hetzelfde meer. De aannemer van het landhuis 
was het lokale bedrijf  George Pattinson Builders dat 
gelijktijdig Moor Crag, een ander huis van Voysey in the 
Lake District, heeft gebouwd.2

Het huis was eerst toegankelijk via een smal paadje 
waardoor de familie tijdens de beginjaren met behulp 
van een stoomboot toegang had tot het huis. Door 
middel van een steiger werd het perceel vervolgens 
bereikt.3 Momenteel ligt Broadleys aangrenzend aan 
de straat en heeft het een prominente aanwezigheid 
vanuit het meer gezien. Het landhuis is één van de drie 
huizen die Voysey heeft gebouwd in The Lakes en is zo 
gepositioneerd dat het een panoramisch uitzicht biedt 
over het meer.4

Plattegrond
Door het toepassen van een L-vormige plattegrond 
heeft Voysey een helder ruimtelijk schema ontwikkeld 
waarbij het gebouw is opgedeeld in twee verschillende 
vleugels. Enerzijds is er de vleugel waarin zich alle 

woonvertrekken van de familie bevinden, anderzijds 
bevinden de huishoudelijke ruimten zich in de 
andere vleugel. Deze vormgeving zorgt voor een 
binnenplaats waaraan de entree is gesitueerd en dat 
de twee verschillende delen met elkaar verbindt. De 
binnenplaats van de woning verkrijgt een intieme sfeer 
door de gesloten aanliggende gevels.

Op de eerste verdieping werden de slaapkamers op 
een lijn aan elkaar geregen waardoor er twee lange 
gangen ontstaan. De ouderslaapkamer is gelegen aan 
de trap samen met de kleedruimte waardoor deze drie 
elementen een samenkomst vormen aan het begin van 
de trap.5

Opmerkelijk is dat de oriëntatie van de woonvertrekken 
richting het westen en het oosten is. Een overweging 
die Voysey, gezien zijn standpunt betreft zijn 
ontwerpprincipes, bewust gemaakt zal hebben. 
Normaal gesproken geeft hij de voorkeur aan licht 
vanuit het zuiden. Voysey zal echter erkend hebben 
dat het uitzicht naar het westen dusdanig exceptioneel 
was en zal samen met Briggs tot het huidige besluit zijn 
gekomen.  

Plattegrond 1:200

7.1 Broadleys

7.1
Broadleys
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Aanzicht
Voysey gaf  de voorkeur aan een zuid-oost of  oost 
oriëntatie zodat de bewoner in staat werd gesteld de 
vroege ochtendzon in zich op te nemen. Bij Broadleys 
is dit karakteristiek element van Voysey aan de 
zuidgevel terug te vinden: de drie erkers die elk over 
twee verdiepingen zijn uitgespreid en uitzicht bieden 
over het meer.6

De witte pleister gevel staat in sterk contrast met de 
vlakke patronen die rondom de ramen zijn toegepast 
door middel van natuurlijke ongelijke vormingen van de 
leistenen. De ramen krijgen hierdoor een extra accent 
in de gevel en delen de grote horizontale vlakken op.

62 637.1 Broadleys
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Aanzicht 1:200

7.1 Broadleys
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De entree van Broadleys valt precies in de hoek van de 
L-vorm waarmee het een centrale positie krijg aan de 
buitenkant. Aan deze zijde, de oost gevel, bevinden zich 
drie elementen die loskomen van de lage horizontale 
woonvorm. De woonvorm is een kenmerkend aspect 
in de ontwerpen van Voysey en door de elementen 
wordt de massa opgedeeld. Daarnaast is vanuit deze 
kijkrichting ook een grote massieve schoorsteen 
zichtbaar op de plek waar de twee vleugels elkaar 
kruisen.

De entree is geplaatst in het middelste element dat door 
een diep afdak het verst naar voren steekt [bladzijde 

69]. Dit afdak is enkel voor de entree en geeft de deur 
daarmee een centrale positie. Door de vormgeving 
van het dak ligt de entree grotendeels verstopt maar 
biedt het de bezoeker genoeg beschutting voordat men 
binnentreedt. De deur ligt iets verdiept in de gevel en 
vormt hierdoor een kleine tweede beschutting en de 
officiële drempel van het woonhuis.

Beide andere elementen worden gedomineerd door de 
gevelopeningen die erin zijn geplaatst. Het element waar 
de trap zich in bevindt heeft over de gehele horizontale 
lengte openingen waardoor het licht van bovenaan 
de trap naar beneden valt. Het rechter element volgt 
de gevel op hetzelfde niveau als de entree en vormt 
daarmee een koppeling tussen de twee verschillende 
vleugels van het woonhuis.

7.2 Entree

7.2
Entree

Overgang van buiten naar binnen
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Overgang van buiten naar binnen

“We like, on entering a house, to see our wants anticipated. A warm fire in the 
hall is akin to a warm welcome. You will provide a lavatory for coats and hats, 
boots etc, so that mud need not be taken upstairs - as we feel that coats and 
hats without a soul inside are distressful objects, so they should be stowed 
away out of side.”1
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De vormgeving van het landhuis wordt gedomineerd 
door de drie erkers die aan de zuidgevel zijn 
gepositioneerd. De erkers zijn in grootte gelijk aan 
elkaar en overkoepelen twee verdiepingen. Door de 
vele ramen is te verwachten dat de woonvertrekken 
zich aan deze kant van het woongebouw bevinden 
en biedt het ruimschoots uitzicht over het meer. 
Opvallend is een afwijkend ramenpatroon in de 
middelste erker waarachter zich de hal bevindt die over 
twee verdiepingen is uitgestrekt. De drie erkers zijn niet 
symmetrisch geplaatst in de gevel, maar liggen iets meer 
naar de kant van het noorden. 

De hal wordt in Broadleys op een afwijkende manier 
gebruikt ten opzichte van andere Engelse landhuizen. 
In zomerhuizen was het gebruikelijk dat de hal 
functioneerde als centrale zitkamer die gedurende 
de dag door de hele familie gebruikt werd. Hier 
verzamelden men zich voor het eten en men keerde 
hier weer terug na het diner. Dit gebruik was afkomstig 
uit de Middeleeuwen, maar werd in landhuizen door de 
drawing room overgenomen.1

7.3 Gevelopeningen

7.3
Gevelopeningen
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Ruimten
De drie woonvertrekken van het landhuis, de drawing 
room, de hal en de eetkamer kijken uit in de verte 
over het meer. De positionering van de ruimten is 
voornamelijk gekozen vanwege dit uitzicht en op 
mindere wijze vanwege de positie van de zon. 

De centrale hal is verspreid over een dubbele verdieping 
en bevindt zich achter de middelste erker. In deze 
erker heeft Voysey over de volledige hoogte beglazing 
toegepast en worden de ramen niet onderbroken door 
een dicht oppervlakte zoals bij beide andere erkers wel 
het geval is. Hierdoor komt er een bepaalde nadruk 
te liggen op deze kamer. Vanwege het aspect dat dit 
weekend- en vakantiehuis gebruikt werd om samen te 
komen en gasten uit te nodigen behelst de hal hiermee 
een bepaalde openbare ruimte waarin ieder zich naar 
genoegen kon vermaken. De hal was ontworpen als 
voornaamste woonvertrek van het landhuis en niet als 
ontvangst of  circulatie ruimte. In Broadleys is de hal 
uitgebreid, als sociaal centrum, met genoeg ruimte voor 
een biljard tafel aan de ene zijde en zitgelegenheden aan 
de andere zijde [bladzijde 83]. De trap is gelegen aan de 
hal in een apart ontworpen hoek en opent zich wel naar 
de hal toe maar kan gezien worden als een losstaand 
element.

Aan weerszijden van de hal bevinden zich de drawing 
room en de eetkamer. In het geval van Broadleys 
wordt de drawing room niet gebruikt zoals voor een 
Engelse woonhuis is voorgeschreven, maar kan het 

eerder gezien worden als een kamer waarin men zich 
terugtrekt van de rest van de familie. Een toepassing 
die af  te leiden valt van het oorspronkelijke ontstaan 
van deze ruimte. 

De eetkamer bevindt zich in het noordwestelijke 
gedeelte van het gebouw. Opmerkelijk in deze ruimte 
is het verschil tussen de entree voor de familie en de 
entree voor het werkpersoneel. De deuren van beide 
gemeenschappen bevinden zich vlakbij elkaar waardoor 
er aangenomen kan worden dat de route vanuit de 
hal van minder belang gezien wordt door Voysey 
dan architecten van zijn generatie. De mogelijkheid 
bestaat zelfs dat beide gemeenschappen elkaar kruisen 
bij binnenkomst. De route naar de keuken is ook 
aanzienlijk korter dan gewoonlijk in een Engels landhuis 
en de lakeien passeren tussendoor enkel de pantry. In 
Broadleys bevindt de pantry zich op een ideale positie 
tussen de entree, de eetkamer en de keuken in. 

De vleugel voor het personeel sterkte zich uit in 
oost westelijke richting waarbij de gang gelegen is 
aan de binnenplaats. Doordat de ramen zich niet 
op ooghoogte bevinden wordt het personeel niet in 
verleiding gebracht naar buiten te kijken en zich te 
mengen in het familieleven. De slaapvertrekken 
liggen allen geschakeld aan de gang waardoor er een 
eenvoudige structuur in de plattegrond ontstaat. Door 
middel van een secundaire trap worden de vertrekken 
voor het personeel met elkaar verbonden.

Verdeling van de ruimten

7.4 Organisatie
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De verschillende gemeenschappen van het woonhuis

7.4 Organisatie

Bewoner

Werkpersoneel

Gebruikers
De hiërarchie in dit woonhuis is eenvoudig 
verdeeld door de vorm van de plattegrond. De twee 
gemeenschappen van het landhuis, de bewoners en het 
werkpersoneel, zijn elk ondergebracht in een aparte 
vleugel waardoor er een tweedeling ontstaat tussen de 
verschillende gebruikers [bladzijde 75]. Deze opsplitsing 
is voornamelijk te zien in de structuur van de plattegrond 
en minder in de materialen en de vormgeving van de 
details in de ruimten. Eén van Voysey’s uitganspunten 
was ook het nastreven van eenzelfde gelijkheid tussen 
beide gemeenschappen zonder te veel verschillen. Zelfs 
in het gebruik van meubilair werd geen onderscheid 
gemaakt.

“It is desirable to so plan the house, if  it is not 
too small, that the servants shall enjoy the same 
freedom to be reasonably merry as I wish to enjoy 
myself. My noise should be shut off  from them, as 
theirs is from me.”1

Bewoner Bezoeker

Werkpersoneel

[0] [1]
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Het dak benadrukt het verschil in hiërarchie door een 
driedeling te maken in het geheel: een gedeelte voor de 
woonvertrekken van de familie met het hoogste dak 
niveau, de huishoudelijke ruimten voor het personeel 
en een binnenhof  voor de entree. Op deze manier is er 
toch enig onderscheid zichtbaar tussen de verschillende 
gemeenschappen in het woonhuis.

Routing
Voor de verkeersstromen in het huis worden twee 
aparte routes gebruikt. Door het gebruik van twee 
verschillende vleugels wordt de routing ook verdeeld 
over deze gebieden [bladzijde 77] en bewegen de twee 
gemeenschappen elk apart van elkaar. Door het 
gebruik van de grote hal en de lange gang voor het 
werkpersoneel heeft de plattegrond een vrij eenvoudige 
structuur en is de routing en oriëntatie gemakkelijk. 
Hier is zichtbaar dat Voysey zuinig omgaat met de 
verkeersruimten in het woonhuis.

76 77

Routing

7.4 Organisatie

Routing
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Drempel

Medium

Laag

Hoog

Overgang ruimten

Trap

Dag

Nacht

Tijd

De sequentie van de ruimten wordt mogelijk gemaakt 
door de lange gang waaraan de verschillende functies 
zijn geplaatst. Alle woonvertrekken bevinden zich op 
de begane grond en alle slaapvertrekken op de eerste 
verdieping [bladzijde 80]. Ook hier wordt een duidelijke 
scheiding gecreëerd op basis van het tijdstip waarop de 
activiteiten plaatsvinden.

De drempels in het woonhuis worden allen mogelijk 
gemaakt door afsluitbare ruimten [bladzijde 79]. Alleen 
de trap die gebruikt wordt door bewoners bevindt 
zich in een overgang tussen hal en bovenliggende 
verdieping. De ouderslaapkamer en de kleedruimte 
zijn direct aan deze koppeling gelegen waardoor een 
compacte woning ontstaat. 
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Binnenkomst
Wanneer men de woning binnentreed wordt er eerst 
de mogelijkheid geboden zich te ontdoen van de 
buitenwereld. De garderobe en een wasbak bevinden 
zich direct gelegen aan het voorportaal zodat men 
hier gebruik van kan maken voordat de werkelijke 
binnenkomst plaatsvindt. De deur richting de hal is 
groter dan de andere deuren van het huis [bladzijde 81].

“The sitting and dining rooms may be likened to 
human heads. The door is the mouth, through 
which many good things may pass. The windows 
are the eyes, and the fireplace is the heart of  the 
room, or the countenance of  the whole face.”2

De hal spreidt zich uit over twee verdiepingen. Direct 
bij binnenkomst is het plafond lager vanwege de gang 
die op de eerste verdieping loopt. Hierdoor zijn de 
eerste stappen in de hal intiemer en ligt er meer nadruk 
op de erker die over de volledige twee verdiepingen 

loopt. Dit uitzicht wordt vrijwel direct waargenomen en 
speelt dan ook een dominante rol bij de binnenkomst. 
Men wordt als het ware richting het wijde uitzicht geleid 
en de open ruimte.

80 81

Binnenkomst in de woning

7.4 Organisatie

Sequentie
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De hal

“Thus one sometimes finds that in country-houses, which are occupied mainly 
during the summer, the hall gets the most use of all the rooms in the house; for 
here the occupants read, play games, converse and assemble before meals. 
Some architects, seeing much more use being made of the hall, took this as a 
signal to them to help the process along and to restore the hall to a dominant 
position in the house’3
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“If  it is a well fire, low down and dejected, it looks 
cringing and lazy. But if  it is high up above the 
hearth, it seems standing as a good servant ready 
for service. Here I am, it says, ready to warm all 
who come near; I am not trying to hide my head 
in the ashes. Behold my wide, open mantelpiece, 
broad and simple as if  to make room for many. 
The natural flame and flicker and smoke are so 
rich and lively in their movement, all the arts of  
man cannot compete with such form and colour.”1

De open haarden ontworpen door Voysey werden 
omringd door een verscheidenheid aan gouden, groene 
en blauwe geglazuurde keramische tegeltjes. [afbeelding 
7.2]

Open haard - Hal

7.5
Open haard

7.5 Open haard

Afbeelding 7.2
Een typische haard naar ontwerp van Voysey, 
Prior’s field, Compton, Surrey
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De trap bevindt zich in Broadleys bij binnenkomst 
aan de linkerkant in de hal. Zoals reeds besproken 
wordt de hal gedurende de dag gebruikt voor een 
verscheidenheid aan activiteiten. De trap is op 
dusdanige wijze geplaatst dat de verbinding zich in de 
hoek van de hal bevindt. Hierdoor kan de trap gezien 
worden als een losstaand element dat vrij toegankelijk 
is vanuit de woonvertrekken en een plaats krijgt aan de 
gevel. Door deze situering aan de gevel maakt Voysey 
gebruik van het daglicht door in de bovenste verdieping 
ramen toe te passen. De architectonische kwaliteit 
van deze toepassing zorgt ervoor dat er licht vanuit 
boven naar beneden in de hal valt. Een vergelijkbare 
kwaliteit is al aangetoond bij de binnenkomst van de 
woning. waarbij de bezoeker richting het uitzicht wordt 
getrokken door de dominante erker. Het toepassen 
van de gevelopeningen op deze plaats kan eenzelfde, 
minder dominant, effect bereiken. In Broadleys wordt 
één van de aspecten van Voysey op deze manier 
nagestreefd. Het trappenhuis bevindt zich namelijk in 
de zuid oostelijke hoek waardoor de ochtendzon door 
deze ramen naar binnen valt.

“And it is in the early morning that the spirits of  
the hyper-sensitive and physically weak need the 
encouragement of  sunshine.”1

De verbinding tussen de verdiepingen

7.6
Trap

7.6 Trap



8.
Adolf Loos

De villa die in dit hoofdstuk wordt besproken is het 
in 1922 gebouwde Huis Rufer, ontworpen door Adolf  
Loos [afbeelding 8.1]. Adolf  Loos (1870-1933) had een 
moeilijke carrière start en dat heeft de rest van zijn 
leven beïnvloed. Geteisterd door ziektes is hij niet 
ouder geworden dan 63 jaar.

Op jonge leeftijd verloor Adolf  Loos zijn vader en 
werd hij grootgebracht door zijn alleenstaande moeder. 
De relatie tussen beide was erg gespannen, waardoor ze 
weinig contact hadden met elkaar. Op school ging het 
evenmin voorspoedig. Een academische opleiding liep 
spaak waardoor hij door zijn moeder naar de vakschool 
werd gestuurd, een opleiding die hij heeft afgerond 
in een andere stad dan waar hij hem is begonnen. 
Uiteindelijk is hij afgestudeerd aan de Technische 
Hoge school in Brünn, reeds vastberaden om architect 
te worden. Geldgebrek zorgde ervoor dat Loos maar 
twee semesters aan de universiteit kon volgen waarna 
hij weer moest vertrekken. Vervolgens bracht hij een 
jaar door als vrijwilliger in het leger en heeft daarna nog 
drie pogingen ondernomen om aan de universiteit te 
studeren, geen van allen is succesvol geweest.1

In 1893 vertrok Adolf  Loos richting Amerika om een 
bezoek te brengen aan zijn oom in Philadelphia. Tijdens 
zijn verblijf  bezocht hij de wereldtentoonstelling in 
Chicago en maakte hij kennis met de architectuur die 
Amerika te bieden had.

“When, some years ago, I left Austria in order to 
get to know architecture and craftwork on the 

other side of  the Atlantic, I was still convinced 
of  the superiority of  German craftsmen. It was 
with a feeling of  pride that I made my way around 
the German and Austrian sections in Chicago. I 
looked down on the American efforts at “arts and 
crafts” with a pitying smile. How my feelings have 
changed! The experience of  my years over there 
means I still blush to think what an exhibition the 
German craft industry made of  itself  in Chicago. 
All those grandiose reproduction showpieces! 
Nothing but vulgar fakery.”2

Daarnaast maakte hij kennis met de reeds 
geëmancipeerde rol van de vrouw in Amerika en 
aanschouwde hij de geringe culturele verschillen 
tussen de bewoners op het platteland en de stedelijke 
bewoners. De platteland bewoners waren, buiten 
werkuren om, gekleed in stedelijke fashion, leefden 
in woonboerderijen (‘farmhouses’) en stonden in 
nauw contact met de stedelijke omgeving.3 Pas na een 
jaar bemachtigde Loos een baan als tekenaar op een 
architectuurbureau. 
Nadat hij een korte tussenstop maakte in Engeland 
en onder andere een bezoek bracht aan de beste 
kledingmakers keerde Loos, na drie jaar, in 1896 terug 
naar zijn geboortestad Brünn.
Zijn bezoek aan Amerika en Engeland maakte diepe 
indruk op Adolf  Loos en deze ervaring scherpte zijn 
kritische houding ten opzichte van de Europese cultuur, 
de politiek en de architectuur.4
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Afbeelding 8.1
Adolf Loos (1870-1933)

Afbeelding 8.2
Huis Muller, Praag (1928)
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1922 – Huis Rufer

Gedurende een jaar heeft Adolf  Loos gewerkt als 
architect op het bureau van Karl Mayreder, een docent 
van de Technische Universiteit in Wenen, waarna hij 
zijn eigen bureau begon voor de aankomende tien 
jaar. Aan het begin van deze periode gaf  Loos een 
grote hoeveelheid publicaties uit en door middel van 
deze geschriften kwamen zijn kritische gedachten bij 
het grotere publiek terecht.5 In de jaren die volgden 
bouwde Loos een reputatie op als criticus van het 
functionele object en daarnaast als interieurontwerper. 
Hij bracht zijn tijd door met het vernieuwen van 
winkels, cafés en appartementen. Zijn klantenkring 
bestond uit welgestelde intellectuelen en handelaren 
in luxe goederen. Rond 1910 werd zijn werk als 
interieurontwerper ondergeschikt aan zijn andere werk, 
zijn ambities waren vele malen groter ook al had hij nog 
maar weinig bouwwerken op zijn naam staan6. Loos 
ontwierp vele stedelijke villa’s waarvan Huis Moller 
en Huis Müller [afbeelding 8.2] twee van zijn bekendere 
werken zijn. De villa’s van Loos staan bekend om 
hun traditionele en naakte aspect. De plattegronden 
en volumes leggen een geometrie bloot die door 
vele andere architecten is gebruikt. De discretie en 
strikte regelmaat gaf  de bewoners een omgeving van 
vreedzame zuiverheid.7

Tijdens deze periode sloot Loos vriendschap met Karl 
Kraus (essayist) [afbeelding 8.3], Peter Altenberg (poëet) 
[afbeelding 8.4] en Arnold Schönberg (componist) 
[afbeelding 8.5]. Drie individuen die elk een eigen 
discipline omhelsden en een eenheid vormden in 
toon en inspiratie maar niet de behoefte voelden zich 
te versterken door een eigen groep of  stroming op te 
richten.

In 1912 richtte Loos zelf  de Adolf  Loos Bauschule 
op, met een programma dat sterk gemarkeerd werd 
door het Classicisme. De toenmalige gespecificeerde 
opleidingen bestonden uit twee delen: enerzijds het 
bewerken van oude stijlen naar nieuwe gebruiken 
en anderzijds het vinden van een nieuwe stijl. Loos 
ontwikkelde een leerprogramma door het accent te 
leggen op het onderwijzen van traditie.

“At the beginning of  the nineteenth century we 
departed from tradition. That is where I want to 
go back to.”8

“The present should build on the past, just as the 
past built on previous generations.”9

Gedurende zijn carrière reisde Loos veel door Europa. 
Voor een conferenties, het bezichtigen van exposities, 

een zomer- of  wintervakantie, het kopen van marmer, 
het bekijken van bouwwerken, om te leren en het 
begrijpen van een constructie. Het was een ontwerper 
die onderweg was en de geschiedenis van de architectuur 
leerde begrijpen door hem ter plekke te aanschouwen.10

In 1920 werd Adolf  Loos benoemd tot ‘Chief  Architect 
of  the Housing Department of  the Commune of  
Vienna’. Hij werkte in deze tijd voornamelijk aan 
arbeiderswoningen en ondanks de fascinatie hiervoor 
besloot hij na een jaar deze baan op te zeggen omdat 
zijn ideologieën te veel verschilden met die van zijn 
collega’s. Hij vertrok richting Frankrijk, een land waar 
hij al enige bekendheid genoot en hoopte meer werk 
te vinden. Loos keerde terug naar Oostenrijk in 1928 
vanwege de teleurstellende kansen die hij in Frankrijk 
ondervonden had en zijn langzaamaan verslechterende 
gezondheid. Zijn zestigste verjaardag is nog grootst 
gevierd maar de jaren daarna ging het steeds slechter 
met zijn gezondheid. Vanwege zijn doofheid werkte hij 
steeds minder en in 1933 is hij overleden.

90 918. Adolf Loos
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Huis Rufer kan gezien worden als het eerste ontwerp 
van Adolf  Loos waarin het Raumplan [bladzijde 9] zijn 
intrede deed. De villa’s die hij heeft ontworpen kunnen 
geplaatst worden in een serie Raumplan ontwerpen, 
waarbij Loos elke keer opnieuw de materialen en 
expressie in aanschouw neemt. Bij elk volgend project 
herformuleerde hij de relatie tussen het interieur en het 
exterieur, tussen de gebouwschil en zijn bewoning.1 
Tijdens het ontwerpproces dacht Loos vanuit volumes. 
De muren, de plafonds, de vloeren en het materiaal 
omvatten de gedefinieerde ruimten die het dagelijkse 
leven vormden. 

Situatie Wenen
Aan het eind van de negentiende eeuw woonde 
de middenklasse in Wenen voornamelijk in het 
stadscentrum of  aan de toentertijd net gebouwde 
Inner Ring. Dit veranderde aan het begin van de 
twintigste eeuw toen deze groep mensen hun stedelijke 
appartementen verruilden voor vrijstaande huizen 
aan de rand van de stad. Hierdoor werden architecten 
in staat gesteld ontwerpopgaven te maken gericht 
op stedelijke villa’s met tuin. Een volledige Engelse 
benadering kon men niet bereiken vanwege de kleinere 
afmetingen van de percelen.2

Ontwikkeling Raumplan
Loos heeft verschillende perioden gekend waarin hij 
een verscheidenheid aan werken heeft uitgebracht. 
Te beginnen met zijn vele publicaties waarin hij zijn 
ontwerpprincipes nauwkeurig heeft beschreven. 

Vervolgens heeft hij zich bezig gehouden met 
interieurontwerpen voor appartementen. Vanaf  1902 
huurde hij een klein appartement in Wenen dat hij, 
ondanks zijn vier huwelijken, heeft aangehouden tot 
aan zijn dood. Dit appartement bleef  het centrale punt 
waarnaar hij telkens terugkeerde na zijn verblijven in 
het buitenland. In 1903 heeft hij het appartement 
volgens zijn eigen ideeën verbouwd en ingericht. 
Aan dit interieur heeft hij de rest van zijn leven niets 
veranderd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hij 
toentertijd, op 33 jarige leeftijd, zijn concept theorieën 
reeds geformuleerd had.3 Vanaf  1910 ging hij zich 
focussen op het ontwerpen van woningen en kwam 
het stofferen en herinrichten van appartementen op de 
achtergrond te liggen.4 In de stedelijke villa’s kon hij zich 
meer richten op de interne relaties tussen de ruimten en 
de positionering van de verschillende woonvertrekken 
door middel van de gekozen constructie. De verschillen 
tussen de serie ontwerpen die Loos heeft gemaakt, 
zijn opmerkelijk te noemen. Er zijn voorbeelden die 
Classicistisch aandoen, terwijl anderen juist lijken weg 
te smelten in het straatbeeld en amper opvallen. Het 
interieur daarentegen volgt elke keer het Raumplan 
principe.

De term Raumplan is geïntroduceerd door Heinrich 
Kulka in 1931. Kulka, student en directe assistent van 
Loos, zag het als het vrije denken in drie dimensies. 
Een ontwerp van ruimten verspreid over verschillende 
vloeren met grenzen die worden opgeheven door middel 
van het toepassen van architectonische elementen, 
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zoals kolommen en uitsparingen. Deze vormen een 
harmonieus geheel door onderling samenhangende 
ruimten die op dusdanige wijze gesitueerd liggen dat 
ruimtebesparing mogelijk en ruimten volledig benut 
worden.5

“The house should be discrete on the outside; its 
entire richness should be disclosed on the inside.”6

In de architectuur van Loos resulteerde dit in het 
feit dat een woning zich opent naar vrienden en 
genodigden op het moment dat zij binnentreden in de 
woonvertrekken. Deze woonvertrekken zijn dusdanig 
ontworpen dat zij de passies en voorkeuren van de 
bewoners reflecteren. Daarentegen riep de gevel juist 
een gevoel op van bescherming tegen de rumoerige, 
openbare buitenwereld. De gevel diende uit te stralen 
dat het huis bewoond werd door een welgestelde 
familie.7 De gevel van een gebouw was deel van de 
openbare omgeving en contrasteerde om die reden 
met de individuele uitstraling die in het interieur werd 
nagestreefd.

“A building should please everyone, unlike a work 
of  art, which does not have to please anyone.”8

In 1922 heeft Adolf  Loos Huis Rufer ontworpen 
voor Joseph en Marie Rufer. Dit ontwerp is het eerste 
ontwerp van Loos waarin hij zijn Raumplan principes 
tot uitdrukking heeft gebracht. Deze villa kan gezien 
worden als de grondlegger van het Raumplan.

De plattegrond van deze woning bestaat uit een 
eenvoudig vierkant op een ondergrond van 10 bij 10 
meter [bladzijde 95 & 97]. De gevels dienen in dit ontwerp 
als dragende muren. In het midden van de woning is 
een schoorsteen toegepast die tevens ruimte biedt 
aan de verwarming en de waterleidingen. Alle andere 
scheidingselementen zijn van hout of  stuc en zijn niet 
dragend. De toegang tot het perceel is mogelijk via een 
eenvoudig vormgegeven entree gelegen op kelderniveau 
of  via de trap aan de tuinzijde van het perceel, waar 
men binnenkomt op halniveau, de verhoogde begane 
grond.
Het karakteristieke Raumplan element is zichtbaar op 
de verhoogde begane grond waar twee wandpijlers en 
een centrale kolom een dubbele balk ondersteunen en 
hiermee de overgang markeren tussen twee gebieden 
op twee verschillende niveaus [bladzijde 121]. 
De betekenis van het Huis Rufer is terug te zien in het 
commentaar dat afkomstig is uit de directe omgeving 
van Adolf  Loos, in dit geval van Kulka:

“Visitors to the house are full of  amazement at 
how large the small house seems from the inside. 
The Rufer house is the standard type of  house of  
this size. Its basic elements can hardly be improved 
upon.”9

94 958.1 Haus Rufer
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Aanzichten
De eenvoud van een vierkante vorm [bladzijde 97] wordt 
deels te niet gedaan door een onregelmatig patroon van 
gevelopeningen en daarnaast door twee aangebrachte 
wijzigingen in de kubus. Ten eerste het wegsnijden 
van een gedeelte waardoor een terras op de bovenste 
verdieping wordt gecreëerd en ten tweede het toevoegen 
van een terras op de verhoogde begane grond.
Door de gelijke strakke gevel, nergens zijn er 
uitstulpingen toegevoegd, oogt het gebouw puristisch 
en massief. Deze solide vorm wordt onderbroken door 
de aritmisch geplaatste ramen waarvan de positionering 
volgt uit van de interne ruimteverdeling. Hierbij heeft 
Loos bewust gekozen geen ramen te plaatsen in de 
muziekkamer die anders uitzicht zouden bieden op 
straat. 
De meeste villa’s van Loos zijn bedekt met een Japanse 
klimop, Parthenocissus tricuspitata, die in staat is 
tegen een pleistergevel te groeien. Deze klimop is ook 
op Huis Rufer te vinden. Het toepassen van de plant 

aan de gevel kan aan de ene kant gezien worden als 
symbool van bescherming en aan de andere kant als een 
natuurlijke bedekking vergelijkbaar met het bedekken 
van een lichaam door middel van kleding.

“Lime plaster is a skin. Stone is constructive.”10

1922 – Huis Rufer96 97
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Loos leerde zijn studenten om vanuit het interieur naar 
het exterieur te werk te gaan. Een exacte verdeling van 
de interne ruimten en de aankleding ervan vormde het 
vertrekpunt van waaruit de compositie vorm kreeg. De 
façade was de volgende fase in de ontwikkeling van 
het ontwerp. Het waarnemen van een gebouw werkte 
juist andersom. Dan werd eerst naar de gevel van de 
constructie gekeken waarna de praktische functies aan 
bod kwamen in de interne volumes.1

Loos manipuleerde het kubistisch vormgegeven gebouw 
met kleinere volumes zodat een complexe puzzel 
ontstond, waarin de interne organisatie van het gebouw 
werd gesitueerd. Vaak staken deze volumes uit het blok 
waardoor er terrassen ontstonden: een grondthema van 
Loos. Deze elementen kunnen bedreigend overkomen 
maar geven het gebouw een bepaalde intimiteit: het 
creëert nisjes en een afgescheiden privé buitenruimte. 
Ook leek het gebouw hiermee een masker te krijgen en 
markeerde het de entree.2

De toegang tot Huis Rufer wordt mogelijk gemaakt via 
twee entrees [bladzijde 99]. De eerste entree is te vinden 
op het grondniveau van het perceel en wordt eenvoudig 
vormgegeven. De daadwerkelijke overgang naar binnen 
ligt verdiept in het volume en wordt bereikt door een 
drempel van twee treden [analyse]. Op deze manier 
heeft Loos een portiek gecreëerd die niet opvallend 
is en die geen accenten legt in de gevel. Doordat men 
reeds omgeven wordt door het gebouw bevindt men 
zich op een plek die vergelijkbaar is met een donker 

steegje en daardoor wordt het voor de bezoeker niet 
aanlokkelijk gemaakt om naar binnen te gaan. De 
bezoeker staat hiermee al in het volume, maar is nog 
niet werkelijk de woning binnengetreden. Daarentegen 
biedt deze manier wel beschutting tegen wind en regen 
en doet het hier juist wat er van een entree verwacht 
wordt.

Een tweede entree is mogelijk gemaakt via de zuidgevel 
van het gebouw. Deze wordt vormgegeven door een 
massieve trap die leidt naar de verhoogde begane 
grond. Deze trap, inclusief  het platform, wordt als één 
element toegevoegd aan het volume en breekt hiermee 
met de vlakke kubus dat het gebouw typeert. Het wordt 
parallel aan het exterieur geplaatst en lijkt eerder tegen 
het gebouw aan te leunen dan er onderdeel van uit te 
maken. De toegang tot de tuin dient slechts voor de 
familie ter recreatie en ontspanning.

98 998.2 Entree
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“Their projects had to be designed from inside outwards, floors and ceiling 
(parquet and coffering) were the primary elements, the façade secondary. 
Great weight was laid on the smallness of the axes (in the ceiling and windows) 
and on the right furnishings. In this way I taught my students to think three-
dimensionally, in the cube.”3
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gevelopeningen laten de aanschouwer juist twijfelen 
over wat er verwacht kan worden, een eigen interpretatie 
is haast onmogelijk. 

Eén van de basisprincipes in het ontwerpproces van 
Loos is de oriëntatie die hij toepaste in zijn ruimten: 
de oriëntatie is gericht op het interieur van de kamer. 
De zitplekken die geplaatst werden aan de gevel keerde 
zich naar het centrum van de ruimte toe en niet naar 
het uitzicht. De ramen werden niet zo gepositioneerd 
zodat men naar buiten kon kijken maar boden slechts 
als daglichttoetreding. Op archief  foto’s1 is waar te 
nemen dat de ramen allen bedekt zijn met gesloten 
ondoorzichtige gordijnen: de aandacht was gericht op 
het interieur.2

Loos gebruikte lichtdoorlatende beglazing in gevels die 
uitkeken op grenzende percelen in de stedelijke villa’s. 
Een andere toepassing was het plaatsen van ramen op 
ooghoogte en het bedekken ervan met dunne stoffen. 
Nog een mogelijkheid vond hij in het opdelen van de 
ramen in kleinere vierkanten of  rechthoeken. Op deze 
manier gebruikte hij het raam als een bron van daglicht 
waarmee hij het licht en daarmee de sfeer van de ruimte 
kon manipuleren.

De relatie tussen de gevel en de aangrenzende ruimten 
is bij Loos bijna niet zichtbaar. Het toepassen van 
ramen werd enkel als een uitwerking van de ruimten 
gezien, een vervolg op de ontwerpopgave en niet als 
losstaand element [bladzijde 103]. In Huis Rufer is geen 
duidelijke repetitie in de gevels of  een directe link naar 
de achterliggende functie te zien. De verschillen in de 

Ramen onthullen achterliggende functie niet

8.3 Gevelopeningen
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Relatie gevel - gebruik

8.3 Gevelopeningen

“A cultivated person does not look out the window. It is made of frosted glass. 
The window is only there to let light in, not to allow the gaze to wander.”3 
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Ruimten
In de periode waarin Loos voornamelijk appartementen 
ontwierp had hij reeds zijn ontwerpaanpak ontwikkeld 
in de interieurs van zijn huizen. Tijdens de volgende 
ontwerpopgave voor de stedelijke villa’s kon hij deze 
aanpak toepassen op de onderlinge relaties tussen 
ruimten en de positionering van de oppervlakken en 
kamers door middel van de constructie. Constructieve 
elementen konden ook onderdeel uit gaan maken van 
de onderlinge verbintenis of  juist dé verbintenis zijn. 
Dit resulteerde in complexere interieurs die als één 
groot geheel gezien konden worden.1

De woon- en eetkamer werden geplaatst op 
de verhoogde begane grond, een uitgesproken 
positionering boven de straat en de tuin gelegen. Deze 
ruimten werden georganiseerd als een serie van zones 
die hun grenzen verkreeg door middel van onderlinge 
verbintenissen, erkers, meubilair en in Loos’s latere 
projecten door middel van verschillen in vloerhoogten. 
Een uitzondering hierop vormde de eetkamer doordat 
deze ruimte vaak afgesloten kon worden door middel 
van schuifdeuren of  gordijnen. In zijn latere werken 
paste Loos dit toe door middel van verschillen in 
verdiepingsniveaus. Alleen de bibliotheek en het 
boudoir waren voorzien van afsluitbare deuren.

De woonvertrekken in de villa’s van Adolf  Loos 
werden aan elkaar gekoppeld door middel van grote 
openingen waardoor de grenzen tussen de ruimten 
vervaagden. Hierdoor bevonden de woon-, eet- en 

muziekkamer zich in een grote ruimte, maar konden ze 
ook gezien worden als losse entiteiten. Loos werkte van 
kamer naar kamer: elke kamer had een specifiek gebruik 
en zodoende een specifiek interieur dat de gewenste 
sfeer moest oproepen. De ruimten waren visueel met 
elkaar verbonden, maar werden als aparte entiteiten 
behandeld en ten opzichte van elkaar verschillend 
gemeubileerd. De verschillende woonvertrekken die 
door Adolf  Loos werden toegepast zijn de salon, 
afkomstig van de Engelse drawing room [bladzijde 

9], de studeerkamer met bibliotheek en bureau, de 
muziekkamer, de eetkamer en de inglenook [bladzijde 

9].2

In de woonkamer was het van belang dat ruimte werd 
geboden om aan ieder individu de juiste mogelijkheid 
tot ontspanning te geven. Dit resulteerde in een 
samenstelling van meubilair dat verschillende houdingen 
aanbood afhankelijk van de gewenste activiteit. 
Daarnaast bood het ook gelegenheid om een gesprek te 
voeren. Hiervoor was het gewenst een verscheidenheid 
aan lichte en verplaatsbare stoelen te plaatsen zodat dit 
ieder moment aangepast kon worden.3

“At the moment we not only demand of  a chair 
that we can rest our bodies in it, but also that we 
can recover our energy quickly in it. Time is money. 
Thus resting had become specialized. After mental 
labor, one needs a different position for resting 
than after exercise in the open air; different after 
gymnastics than after riding; different after cycling 
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1.   Keuken
2.   Entree
3.   Hal
4.   Garderobe
5.   Toilet
6.   Voorraad kelder
7.   Personeelskamer
8.   Eetkamer
9.   Studeerkamer incl. bibliotheek
10. Woonkamer
11. Slaapkamer
12. Badkamer
13. Ruimte voor kamermeisje 
14. Naaikamer
15. Pantry
16. Waskamer
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De verschillende gemeenschappen van het woonhuis

8.4 Organisatie

Bewoner

Werkpersoneel

than after rowing. And there is something else: 
different degrees of  tiredness demand different 
techniques of  resting, and this, in order to 
accelerate recuperation, is achieved by using several 
different types of  seating one after the other, with 
several different positions and postures.”4

De materialisatie van de ruimte was op de volgende 
wijze toegepast. De muren waren voor twee derde of  
tot halverwege van panelen voorzien. Hierbij waren 
de materialen zo gekozen dat ze geselecteerd werden 
naar de gewenste representatie van de bewoners en 
konden variëren van marmer of  travertijn [bladzijde 9], 
tot donker eiken of  mahoniehout of  tot wit geverfde 
zachthouten panelen. Door het integreren van 
meubilair in de muur ontstonden er vele horizontale 
vlakken voor het uitstallen van persoonlijke bezittingen 
van de bewoners. 

De eetkamer verkreeg een eigen ruimte wanneer het 
appartement hiervoor plaats bood. In zijn stedelijke 
villa’s situeerden Loos de eetkamer altijd los van de 
woonkamer. In deze ruimte verzamelden de familie 
zich elke dag voor de maaltijden. Elk familielid moest 
de beschikking hebben over dezelfde stoel, die dezelfde 
rechte houding stimuleerde, in tegenstelling tot de 
verscheidenheid aan stoelen in de woonkamer. De 
eettafel bevond zich altijd in het midden van de ruimte: 
de hele ruimte was gefocust op dit meubelstuk. In de 
eetkamer heerste een andere intimiteit dan bijvoorbeeld 
de woonkamer. De grootte van de eetkamer was 

op dusdanige wijze gedimensioneerd dat het exact 
plaats bood aan alle familieleden. Loos gebruikte wel 
eenzelfde materialisatie, zoals zojuist in de vorige 
alinea is beschreven, maar paste een lager plafond 
toe. De kwaliteit van deze architectonische toepassing 
leidde ertoe dat de familieleden een intiemere houding 
aannamen en daardoor meer naar elkaar én het centrale 
punt, de eettafel, gericht waren. Daarnaast maakte 
hij gebruik van een spiegel op oogniveau, zodat alle 
hoofden werden verdubbeld. Hierdoor werd de ruimte 
niet alleen groter, maar hield het de familie ook een 
spiegel voor.5

De slaapkamer was de meest intieme kamer in 
een appartement of  woonhuis en Loos’s ontwerp 
benadrukte dat. 

“The bed, the bedroom is the most sacred, most 
private affair, no outside may desecrate this 
sanctuary. […] The bedroom should not have a 
door to the common rooms.”6

Deze kamer was gemeubileerd met licht gekleurde 
zeldzame houtsoorten (esdoorn, essenhout), zachte 
wit geverfde houtsoorten en licht gekleurd textiel. 
De uitstraling was dan ook een stuk zachter en deed 
daarmee vrouwelijker aan dan de woonvertrekken die 
een meer mannelijke uitstraling hadden. De grootste 
slaapkamer had naast een tweepersoonsbed een 
afzonderlijk bed voor overdag of  een kleine bank 
waar men gedurende de dag even rust kon nemen. 
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Deze was meestal geplaatst aan het voeteneind van het 
tweepersoonsbed. Daarnaast bevatte het een kaptafel 
en in sommige gevallen een bureau voor de vrouw des 
huizes.7

Gebruikers
De villa’s van Loos zijn opgesplitst in twee zones: een 
‘served space’ en een ‘serving space’. De eerste ruimte 
wordt gebruikt door de bewoners en hun gasten. 
Functioneel gezien is dit het woonhuis, dat weer verder 
is opgedeeld in een dag-gedeelte en een nacht-gedeelte. 
De tweede zone is de aaneenschakeling van ruimten 
met de benodigde functies die ervoor zorgen dat het 
huishouden vlotjes verloopt.8 [afbeelding 8.7]

Adolf  Loos verdeelde deze twee zones over het 
gehele woonhuis, waarbij de huishoudelijke ruimten 
het woongedeelte lijken te omarmen zoals getoond 
in het schema. Hierdoor is er, ook in Huis Rufer, een 
duidelijke verdeling te zien in beweegruimten tussen de 

verschillende gebruikers van de villa [bladzijde 111]. De 
zones hebben duidelijke grenzen en, vooral in functie, 
lijken ze geen relatie aan te gaan. De werkruimten zijn 
puur ter ondersteuning van de woonvertrekken van de 
familie: de achterkamertjes zijn ruimtes het vuile werk 
gedaan wordt.

Een vernieuwing die Loos heeft toegepast ten 
opzichte van het Engelse landhuis uit de 19e eeuw 
is de verplaatsing van de keuken en huishoudelijke 
ruimten gelegen naast de woonvertrekken richting 
de kelder van de woning, exact onder de eetkamer 
gesitueerd.9 Hierdoor ontstond er een verhoogde 
begane grond. Door middel van een kleine lift stond de 
keuken in directe relatie met de eetkamer en eventuele 
bovenliggende verdiepingen.10 Indien gewenst kon de 
verscheidenheid aan huishoudelijke ruimten vergroot 
worden.
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Routing
Vanwege de opsplitsing in twee zones worden de 
verkeersstromen in het woonhuis ook in tweeën 
verdeeld. Het personeel heeft toegang tot het perceel 
door een achteringang en wordt daarmee afgesloten 
van de bewoners- en bezoekers entree. In Huis Rufer 
is deze opdeling goed te zien in het driedimensionale 
beeld [bladzijde 113] hierin is ook zichtbaar dat deze route 
zich beperkt tot één enkele verdieping. De verplaatsing 
van het personeel naar de tweede verdieping wordt 
niet via een aparte trap gedaan, iets dat wel zichtbaar 
is in andere villa’s van Loos. Het personeel dient in dit 
geval gebruik te maken van de trap van de bewoners 
om vervolgens de eigen trap naar de tweede verdieping 
te bereiken.

Door de compacte vorm van de villa is de routing 
door het huis vrij eenvoudig. Door middel van enkele 

draaiingen na binnenkomst wordt het woongedeelte 
van het huis bereikt. Deze ruimten lopen in elkaar over 
en volgen op elkaar. De trap naar de eerste verdieping 
en de studeerkamer zijn afgeschermd en behoeven 
nog wat extra draaiingen voordat er verder door het 
huis bewogen kan worden. Op de eerste verdieping 
is een klassieke hal waarneembaar: een gang waaraan 
verschillende deuren grenzen. De trap naar de tweede 
verdieping is afgeschermd met een deur en wordt 
daarmee afgeschermd van de gewone bezoeker in het 
huis.

Er is een groot verschil te zien tussen de aaneensluiting 
van de verschillende kamers: de sequentie. Op de 
verhoogde begane grond lopen de ruimten in elkaar 
over en is er in de plattegrond geen scheiding aan te 
wijzen. Een impressie van de ruimte [bladzijde 121] toont 
echter op welke manier Loos dit heeft ingevuld en hoe 
de architectonische elementen in dit geval zorgen voor 
de begrenzing van de ruimte. Daarnaast is er een andere 

Routing

8.4 Organisatie

Routing
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Drempel

8.4 Organisatie

Medium

Laag

Hoog

Overgang ruimten

Trap

Dag

Nacht
Tijd

sequentie zichtbaar op de volgende verdiepingen, 
waarbij de ruimten duidelijk worden van elkaar worden 
afgesloten en hier gescheiden functies gesitueerd zijn 
of  een grote vraag naar privacy de boventoon voert.  

Loos verdeelde de functies over de verschillende 
verdiepingen waardoor er een scheiding ontstond 
tussen de vertrekken die overdag gebruikt werden en 
de activiteiten die ’s nachts plaatsvonden [bladzijde 114]. 
Deze verdeling werd dus gemaakt naar aanleiding van 
het tijdstip waarop de ruimten gebruikt werden zoals 
ook zichtbaar is in het schema [afbeelding 8.7]. 

“People living in their own home live on two 
floors. Their lives are sharply divided into 
two parts: life during the day and life at night, 
living and sleeping.”11

De overgangen tussen de ruimten, de drempels, laten 
dan ook goed zien welke ruimten van elkaar worden 
afgesloten en tussen welke ruimten verbindingen 

bestaan [bladzijde 115]. Dit volgt de zojuist gegeven 
uiteenzetting over de scheiding tussen beweegruimten 
die door personeel en bewoners gebruikt worden. 
Daarnaast volgt het de waarneembare privacy van 
de slaapvertrekken en karakteriserende Loosiaanse 
toepassing van de woonvertrekken. Samenvattend 
kan gesteld worden dat het type activiteit en het soort 
gebruik bepaalt welke overgang wordt toegepast.
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[0]

[2]
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Sequentie

“Stairs in a house have the opposite function, namely to connect the living area 
(ground floor) and sleeping area (second floor) as well as possible.”12
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[1]

[2]
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Binnenkomst in de woning

8.4 Organisatie

7840

3935

9210
9770

Binnenkomst
De manier waarop iemand binnenkomt in de woning 
was voor Loos een belangrijk aspect. De entree kon 
niet zozeer een deur zijn die naar een hal leidt maar het 
diende als een gebied waarin men zich kon bevrijden 
van de buitenwereld en de openbaarheid. Vandaar dat 
de binnenkomst een opeenvolging van evenementen 
omhelst. Eerst treft men een garderobe aan om zich 
te ontdoen van zijn stedelijke kledij. Vervolgens komt 
men in een kleine kamer waarin zich een toilet en een 
ontvangst hal bevinden. In deze hal is er mogelijkheid 
om de handen te wassen [afbeelding 8.8] om zich zo van 
de buitenwereld te ontdoen alvorens de smalle trap te 
bestijgen en naar het hart van de woning te gaan.13

Loos neemt de bezoeker mee door nauwe ruimten 
met lage plafonds naar het centrum van het huis, de 
woonvertrekken, die in een grote open ruimte zijn 
gepositioneerd. Door deze overgang naar een groots 
opgezette heldere kamer wordt een ruimtelijk effect 
bereikt en lijkt de kamer groter doordat de weg ernaar 
toe langer is.14

Op het moment dat de bezoeker gearriveerd is in het 
hart van de woning wordt hij even in staat gesteld 
om de ruimte in zich op te nemen en zich opnieuw 
te oriënteren in de groots opgezette ruimte. Dit is zo 
gekozen om indruk te maken op de bezoeker. Voor de 
bewoner is dit het moment dat hij in staat wordt gesteld 
de bezoeker te begroeten, nadat hij de binnenkomer 
nauwlettend in de gaten heeft kunnen houden. Hiermee 
is het moment van binnenkomst afgesloten.15

Afbeelding 8.8
Entree huis Rufer
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Visuele connectie woon- en eetkamer

“The True artist, the great architect, however, first of all gets a feeling for the 
effect he wants to produce and then sees in his mind’s eye the rooms he wants 
to create. The effect he wants to arouse in the observer – for example fear and 
terror in a dungeon, divine awe in a church, respect for the power of the state 
in a government building, reverence in a funeral monument, homeliness in a 
house, cheerfulness in a tavern – comes from the materials used and the form.”

Loos, A. (1898). The Principle of Cladding. In A. Opel & D. Opel (Ed.), On Architecture (pp. 42). 
Riverside: Ariadne Press [vertaald door M. Mitchell]
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De speciaal vormgegeven trappen geven op verschillende 
wijze toegang tot de verdiepingen [bladzijde]. Op de 
zojuist beschreven manier wordt de verhoogde begane 
grond op natuurlijke wijze toegankelijk gemaakt. Qua 
vormgeving komt dit neer op een rechte steektrap met 
één enkele draaiing en een kleine verhoging richting de 
eetkamer. De verdere beweging door het woonhuis is 
minder toegankelijk doordat dit niet bestemd is voor 
de gewone bezoeker en ligt daarmee afgesloten en 
niet direct aan het hart van de woning. De trap naar 
de tweede verdieping, bestemd voor het werkpersoneel, 
ligt verstopt achter een gesloten deur. Deze zeer steile 
trap wordt op een bepaalde manier vormgegeven 
[afbeelding 8.9], waardoor er zo min mogelijk loze 
ruimten verloren gaat aan dit element. Op deze manier 
wordt er weer een duidelijke scheiding gecreëerd tussen 
de bewoners en het personeel.

De verbinding tussen de verdiepingen

8.5
Trap

8.5 Trap

Afbeelding 8.9
De trap voor het werkpersoneel die leidt naar de 
tweede verdieping
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Het vertrekpunt in het ontwerpproces was voor Loos 
het bereiken van een bepaalde sfeer en effect. Vervolgens 
maakte hij een overweging betreffende de aankleding 
van de ruimte, de functie binnen de woonvertrekken 
van de familie en de driedimensionale verhoudingen 
van de ruimte. Om een zo groot mogelijke vrijheid in 
het ontwerp te verkrijgen streefde Loos ernaar amper 
tot geen beperking te ondervinden aan de constructie. 
De constructieve elementen die zichtbaar waren in de 
ruimten werden op een secundair niveau geplaatst. 
Loos ontwikkelde hiermee een eigen prioriteit waarbij 
hij het bekleden van de ruimten boven de constructie 
stelde.2

De eenvoudige constructieprincipes maakte het 
mogelijk de gewenste ruimtelijkheid te verkrijgen 
op een economisch voordelige manier. De gevel 
bestond uit dragende muren waarbij baksteen werd 
gebruikt. In zijn latere gebouwen werden de massieve 
niet-dragende wanden vervangen door kolommen 
waardoor de scheidingselementen dunner uitgevoerd 
konden worden. Het toepassen van een raster in de 
draagstructuur maakte het voor Loos mogelijk in alle 
vrijheid zijn Raumplan te ontwikkelen.3

In de constructie van Huis Rufer is één enkele centrale 
kolom toegepast in de woning [bladzijde]. Op deze 
manier slaagde Loos erin stabiliteit te verkrijgen voor 
het gehele woonhuis. Deze was geplaatst in het midden 
van een bijna vierkante plattegrond en een kubusvormig 
volume en werd tevens gebruikt als schoorsteen. 
Loos ontwikkelde de verschillende ruimten als een 
spiraal rondom dit constructieve element. Met deze 
constructieve ontwerpmethode maximaliseerde Loos 
de bruikbare ruimte in de woning.

De stabiliteit van de woning

8.6
Constructie

8.6 Constructie

“That is the correct way, the logical way architects should go about their 
business. That was the order in which mankind learned to build. In the 
beginning we sought to clad ourselves, to protect ourselves from the elements, 
to keep ourselves safe and warm while sleeping. We sought to cover ourselves. 
Originally con-sisting of animal furs or textiles, this covering is the earliest 
architectural feature. It had to be fixed somewhere if it was to provide sufficient 
protection for the whole family. Soon walls were added, to provide protection at 
the side. And that is the order in which the idea of building developed, both in 
the individual and in mankind as a whole.”1

[0] [0]

[-1] [-1]

[1] [1]

[2] [2]



9. Discussie

9.
Discussie

De Engelse wooncultuur is door Hermann Muthesius 
aan het begin van de twintigste eeuw in kaart gebracht 
in zijn driedelige boek Das Englische Haus. Hierin 
werd uitgebreid beschreven welke aspecten in een 
Engels landhuis terug te vinden zijn en hoe deze in de 
architectuur tot uiting komen. Vervolgens koppelde 
Muthesius de aspecten aan ruimten waardoor er een 
beeld wordt gegeven van de complexiteit die verscholen 
zit in de organisatie van deze woningen.

De Engelse wooncultuur lag al jaren lang geworteld in de 
gebruiken en regels die zijn opgesteld. De wooncultuur 
heeft zich echter gevormd naar het gebruik van de 
bewoners en heeft zich in de loop van de tijd aangepast 
aan het gewenste comfort dat bereikt moest worden. 

De eerste publicatie van Adolf  Loos is geschreven in 
1897, een jaar nadat hij is teruggekeerd van zijn reis 
naar de wereldtentoonstelling in Chicago. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat deze publicaties in gaan op 
de verschillen die Loos heeft waargenomen tussen de 
Amerikaanse en Engelse gebruiken ten opzichte van 
de Weense manieren van doen. Hij hoopte hiermee 
zijn tijdgenoten in Wenen te laten zien dat de culturele 
veranderingen ook veranderingen in de architectuur 
met zich meebrengen. Een ontwerper zou hierdoor 
juist uitgedaagd moeten worden en niet zomaar de 
geschiedenis klakkeloos overnemen. Zijn omvangrijke 
hoeveelheid kritische publicaties laten zien dat hij graag 
gehoord wilde worden. De tegenslagen in het verkrijgen 
van werk toont echter dat zijn stem nauwelijks gehoord 

werd.

In de hypothese wordt gesteld dat het werk van Adolf  
Loos beïnvloedt is door de Engelse manieren van doen. 
De wooncultuur uit zich in het specifieke gebruik van 
de afzonderlijke ruimten en worden op deze manier 
ten opzichte van elkaar in een bepaalde verhouding 
geplaatst. De aaneenschakeling van de ruimten zorgt 
ervoor dat elke ruimte een moment heeft waarop het 
wordt gebruikt. Dit moment is voor elke kamer uniek. 
Voor elke case studies wordt afzonderlijk bekeken 
hoe de wooncultuur tot uitdrukking komt en welke 
methoden er door de verschillende architecten wordt 
toegepast. 

De uiteenzetting in drie casussen
Over de drie uiteengezette casussen kan het volgende 
gezegd worden. In Avon Tyrrell, ontworpen door W.R. 
Lethaby, zijn alle Engelse gebruiken die Muthesius 
uitvoerig heeft beschreven bijna letterlijk terug te 
vinden. Lethaby volgt hiermee de gewortelde Engelse 
wooncultuur in detail en ontwerpt een gebouw volledig 
naar de wensen van Lord Manners. Iedere gemeenschap 
heeft een verscheidenheid aan ruimten waarin ze zich 
bewegen. De grenzen tussen de gemeenschappen 
worden uiterst zorgvuldig bewaakt waardoor de formele 
relatie tussen de groepen blijft bestaan.

Voysey heeft daarentegen in zijn ontwerp voor 
Broadleys een afwijkende aanpak toegepast. Hij 
vond het minder van belang dat de grenzen tussen 
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de gemeenschappen de boventoon voerde in het 
architectonische ontwerp en was van mening dat ieder 
eenzelfde woonculturele kwaliteit verdiende waardoor 
er weinig verschil zichtbaar was in de detaillering van 
de twee zones. 

De Engelse wooncultuur heeft Wenen door middel 
van Adolf  Loos bereikt. In zijn stedelijke villa’s, hier 
Huis Rufer, werd eenzelfde vraag naar huiselijk comfort 
nagestreefd en is de complexiteit van de plattegrond en 
de relatie tussen de verdiepingen tot een volgend niveau 
gebracht. Loos heeft een verdere ontwikkeling hiermee 
doorgevoerd dat uiteindelijk heeft geresulteerd in het 
Raumplan.

De relaties die gelegd kunnen worden tussen de drie 
casussen zijn te zien in de ontwikkeling van de strikte 
regels die worden toegepast in het Engelse landhuis 
van Lethaby naar een vermindering van formaliteit 
bij Voysey. Langzaamaan wordt zichtbaar dat de grote 
landhuizen waarin plaats werd geboden voor een groot 
huishouden, minder in trek raken doordat de grootte 
in huishouden daalt. De gewenste mate van comfort 
kon ook bereikt worden wanneer er minder personeel 
in dienst werd genomen. Een andere ontwikkeling die 
te zien is zijn de technologische vooruitgangen die 
geboekt worden in Huis Rufer. Hierdoor hoeft het 
personeel zich minder door het huis te bewegen en zorgt 
de centrale verwarming ervoor dat sommige werktaken 
overbodig raken. Met een kleiner huishouden kan er 
eenzelfde hoeveelheid comfort bereikt worden en is er 

meer privacy in het woonhuis.

In dit onderzoek is er gekozen om in de uiteenzetting 
elke case studie apart te behandelen en te bespreken 
op zijn eigen individuele kwaliteiten. In de uiteenzetting 
komen de architectonische kwaliteiten naar voren en 
de redenering achter die toepassingen. Hierdoor is 
een verloop in de geschiedenis waar te nemen waarbij 
de Engelse wooncultuur zich ontwikkeld. Deze 
ontwikkeling vind ook plaats door de veranderingen in 
de sociale relaties Voor verder onderzoek raad ik aan 
om deze historische verbanden nader te onderzoeken 
zodat de diepere laag in de geschiedenis ook een rol 
gaat spelen in het woonculturele vraagstuk. Daarnaast 
is dit onderzoek beperkt door een uiteenzetting 
van drie casussen in verband met de tijd waarin 
afgestudeerd diende te worden. Het wordt aanbevolen 
de encyclopedie uit te breiden met meerdere casussen 
zodat een grotere lijn van traditie bereikt kan worden.
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