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I. Lijst met afkortingen 

 

 

NAI:   Nederlands Architectuurinstituut 

RKD:   Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 

BONAS:  Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en 

Stedebouwkundigen 

SAGV:  Streekarchief Gooi en Vechtstreek 

MBB:   Maatschappij ter Bervordering der Bouwkunst 

BNA:  Bond van Nederlandse Architecten 

A. et A.:  Architectura et Amicitia  

SHV:   Steenkolen Handels Vereniging 
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II. Inleiding 

 

II.1. Aanleiding tot schrijven 

 

Na de cursus Capita Selecta van Architectuur en Monumentenzorg gevolgd te hebben, was 

mijn interesse voor het regionalisme gewekt. Aangezien ik de Nederlandse nationaliteit heb, 

leek het mij interessant om te zoeken naar een verband op gebied van het regionalisme tussen 

België en Nederland. Uiteindelijk is het iets anders gelopen, want nadat professor Dr. L. Van 

Santvoort mij de naam van de Nederlandse architect J.W. Hanrath (1867-1932)  had 

genoemd, wist ik eigenlijk al meteen dat ik rond deze architect zou gaan werken. 

Het werd mij al snel duidelijk dat J.W. Hanrath aan het begin van de 20e eeuw een 

veelgevraagd en beeldbepalend architect was, met een groot oeuvre als resultaat waaronder 

een aantal kunstenaarswoningen. Hoe komt het dan dat zijn naam in de vergetelheid is 

geraakt?  

 

II.2. Status questionis  

II.2.1. Biografie 

Er bestaan een aantal artikels die belangrijk zijn om een beeld te kunnen schetsen van het 

leven van J.W. Hanrath.  

Het eerste artikel is redelijk recent, het is in 2006 geschreven door Meyltje van Aalst en heeft 

als titel: “Wij hebben met Hanrath een huis gebouwd”. Hanrath‟s gebouwen in Hilversum.
1
 

In dit artikel wordt zijn leven en zijn oeuvre in Hilversum besproken aan de hand van een 

aantal voorbeelden.  

Dit artikel heeft als leidraad gediend. Hierin worden namelijk andere belangrijke, 

contemporaine artikels aangehaald. Zo is het artikel van tijdgenoot Ir. J.G. Robbers over 

Hanrath
2
 veelzeggend en het is een van de weinige artikels waarin de architect de aandacht 

krijgt die hij eigenlijk verdiende. Het probleem was namelijk dat hij overschaduwd werd door 

                                                 
1
 M. van Aalst, „Wij hebben met Hanrath een huis gebouwd. Hanrath‟s gebouwen in Hilversum‟, Hilversums 

Historisch Tijdschrift Eigen Perk, 3 (2006), dl. 3, pp.101-116 
2
 J.G. Robbers, „J.W. Hanrath‟, Elsevier‟s Geïllustreerd Maandschrift, 27 (1917), dl. 54, pp. 161-174 
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andere grote namen uit die tijd zoals H.P. Berlage (1856-1934) en K.P.C. de Bazel (1869-

1923).  

Na het overlijden van Hanrath zijn er nog een aantal „In memoriam‟ artikels verschenen die 

deze toch wel geliefde architect eren. De belangrijkste is misschien wel dat van zijn 

collega/partner P.H.N. Briët (1894-1978)
3
, een persoon die hem goed gekend heeft.  

Tot slot moet de biografie over Hanrath, geschreven door medewerkers van het Nederlands 

Architectuurinstituut (NAI), genoemd worden.
4
 Deze korte biografie schetst een duidelijk 

beeld van waaraan men moet denken als de naam Hanrath ten gehore wordt gebracht: welke 

soort gebouwen ontwierp hij, in welke stijl, en met wie kan hij vergeleken worden.  

 

II.2.2. Oeuvre 

Hanrath was een architect die zich vooral bezig hield met het ontwerpen van landhuizen en 

villa‟s. Toch heeft hij zo nu en dan ook meegewerkt aan andere projecten, zoals het 

ontwerpen van onder andere ziekenhuizen, scholen en kerken. Daarnaast voerde hij  

verbouwingen uit aan door hem zelf ontworpen gebouwen, maar ook aan gebouwen die door 

andere architecten werden ontworpen. De bekendste en meest spraakmakende verbouwing 

van Hanrath is deze van het landhuis „De Maerle‟ geweest. Dit landhuis werd ontworpen door 

tijdgenoot K.P.C. de Bazel, die overigens ten tijde van de verbouwing zelf nog leefde.  

 

Hanrath‟s landhuizen en villa‟s hebben de meeste aandacht gekregen in de literatuur. Zo zijn 

er ontwerpen van hem genoemd in een belangrijk overzichtswerk uit die tijd, namelijk het 

boek van J.H.W. Leliman, Het moderne landhuis in Nederland.
5
 Hieruit blijkt dat Hanrath 

inderdaad niet zomaar een architect was, maar dat hij een van de hoofdrolspelers was op 

gebied van de landhuisbouw in die tijd.  

Vijftien later heeft J.G. Wattjes een gelijkaardig boek geschreven over de Moderne 

Nederlandsche villa‟s en landhuizen
6
, en ook hier wordt Hanrath naast een grote naam als 

Berlage genoemd.  

Wat betreft de andere projecten, deze zijn alleen vermeld in contemporaine tijdschriftartikels. 

Vooral de verbouwing van „De Maerle‟ is destijds breed uitgemeten in het Bouwkundig 

Weekblad
7
 en Architectura.

8
 

                                                 
3
 P.H.N. Briët, „In memoriam J.W. Hanrath‟, Bouwkundig Weekblad Architectura, 53 (1932), dl. 30, pp.265-268 

4
 Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam, Archief J.W. Hanrath en P.H.N. Briët, Korte biografie 

5
 J.H.W. Leliman en K. Sluyterman, Het moderne landhuis in Nederland, ‟s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917 

6
 J.G. Wattjes, Moderne Nederlandsche villa‟s en landhuizen, Amsterdam, Kosmos, 1931 
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De huizen die Hanrath ontwierp, waren een soort totaalconcept. Hij ontwierp niet alleen het 

exterieur en de indeling van het huis, maar hij ontwierp ook de deuren, de lambrisering, de 

kasten, de trappen en soms zelfs de verlichting. In die tijd werden tevens vaak „cosy-corners‟ 

gecreëerd in de landhuizen, knusse hoekjes waar men bijvoorbeeld voor de haard kon zitten, 

lezen en praten. Dit concept is overgewaaid vanuit Engeland, in de Engelse landhuizen werd 

het al frequent toegepast.  

Hanrath hield niet van al te veel poespas. Hij liet het interieur, de meubels en de materialen 

zelf spreken. De materialen werden nauwelijks bewerkt en behandeld. Zo stemde het 

eenvoudige interieur overeen met het exterieur dat enkel versieringen had daar waar dit 

voortkwam uit de constructie. 

Over de interieurs die Hanrath ontwierp is niet veel geschreven. Er valt echter veel op te 

maken uit die paar zinnen die er toch over te vinden zijn. Hieruit blijkt onder andere dat zijn 

karakter en omgang met de medemens belangrijke doorslaggevende factoren waren voor het 

uiteindelijke ontwerp en de indeling van de interieurs.   

 

J.W. Hanrath is vandaag de dag toch een onbekend architect. Dit kan onder andere komen 

doordat er weinig informatie over hem te vinden is in boeken en tijdschriften. De informatie 

blijft redelijk oppervlakkig en spreekt niet tot de verbeelding. Het luttele geschrevene over 

Hanrath gaat meestal slechts om enkele zinnen die eigenlijk in het niets vallen bij alles wat 

over andere namen zoals H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel en A.J. Kropholler (1881-1973). 

geschreven werd. Vaak gaat het over prijsvragen waarbij Hanrath dikwijls jureerde, maar dit 

zegt wederom weinig over Hanrath en zijn werk.  

Het eerder aangehaalde artikel van Meyltje van Aalst is de eerste poging geweest om Hanrath 

weer onder de aandacht van de maatschappij en de mens te brengen. Het is de eerste stap om 

het belang van deze architect aan te tonen en om hem ook vandaag de waardering te geven die 

hij verdient. Zijn tijdgenoten wisten het al, nu is het aan ons om J.W. Hanrath te 

(her)ontdekken.  

 

 

                                                                                                                                                         
7
 Bouwkundig weekblad, 38 (1917) 

8
 Architectura, 25 (1917) 
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II.3. Doelstellingen 

 

Over het algemeen komt - wanneer een architect wordt besproken - het hele oeuvre aan bod. 

In dit geval echter niet. Aangezien J.W. Hanrath zo‟n omvangrijk oeuvre heeft, verspreid door 

het land en zelfs over de grenzen heen, is het onmogelijk om hier alles te bespreken. Door het 

NAI is in het verleden al een oeuvrelijst opgesteld, dus daar kan ik nu de vruchten van 

plukken door een bepaalde selectie te maken. (bijlage I) 

Ik had ervoor kunnen kiezen om aan de hand van typologieën het oeuvre van Hanrath uiteen 

te zetten met de beste of opmerkelijkste ontwerpen. 

Een andere mogelijkheid was om een vergelijking te maken tussen de twee verschillende 

thema‟s die hij hanteerde bij het ontwerpen: het toepassen van historische motieven of het 

toepassen van regionalistische kenmerken, beïnvloed door de destijds populaire Engelse 

landhuizen.  

Ik heb er uiteindelijk echter voor gekozen om een aantal woningen te bespreken die hij voor 

kunstenaars en intellectuelen heeft ontworpen. Dit aangezien er over het algemeen maar 

weinig aandacht is voor dergelijke woningen. 

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond er namelijk in het Gooi (Laren, Blaricum, 

Hilversum etc.) een bloeiende kunstenaarscultuur met heuse kunstenaarskolonies. Hetgeen op 

zich al een boeiend studieonderwerp is.
9
 De vraag is hoe Hanrath aan de opdrachten voor deze 

kunstenaars kwam. Was hij bevriend met de kunstenaars en in hoeverre is het ontwerp het  

resultaat geworden van de samenwerking tussen architect en opdrachtgever? Wiens 

gedachtegoed komt het meest naar voren in het ontwerp, dat van de architect of dat van de 

kunstenaar? Om deze vragen te beantwoorden zal ik het archief van Hanrath raadplegen in het 

NAI. Verder probeer ik in contact te komen met de kleindochter van Hanrath en zal ik 

literatuur over de architect en de kunstenaars bestuderen.  

 

Tenslotte zijn de volgende vragen tijdens het onderzoek bij mij gerezen: 

Hoe komt hij aan zo‟n omvangrijk oeuvre? Heeft dit te maken met zijn karakter en zijn 

manier van werken? Hoe komt het dat hij, ondanks zijn grote oeuvre en bekendheid tijdens 

zijn leven, nu niet meer bekend is en een K.P.C. de Bazel of een A.J. Kropholler wel? 

Waarom heeft er nog nooit een groot onderzoek naar zijn werk plaatsgevonden en waarom 

                                                 
9
 L. Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-

1920, Amsterdam, Meulenhoff, 1994  en S. de Bodt, Schildersdorpen in Nederland, Arnhem, Terra Lannoo, 

2004 
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wordt hij, in tegenstelling tot in zijn eigen tijd, niet meer opgenomen in overzichtswerken van 

de Nederlandse architectuur aan het begin van de twintigste eeuw?  

 

 

II.4. Structuur 

 

Het eerste onderdeel van deze masterproef is de uiteenzetting van de levensloop van Hanrath, 

want om de gestelde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het van belang het 

leven en karakter van deze man te leren kennen. Uit welk gezin kwam hij, welke opleiding 

heeft hij gevolgd en in hoeverre is hij beïnvloed tijdens zijn opleiding en stage? Had Hanrath 

naast het ontwerpen nog andere bezigheden? Wat voor persoon was hij eigenlijk?  

Daarnaast is het belangrijk om voorbeelden te kennen van de twee thema‟s waarnaar Hanrath 

werkte: het historicisme en het regionalisme.  Waarom koos hij niet voor een bepaalde stijl of 

stroming en gaf hij er de voorkeur aan om tussen deze twee in te laveren? Was het zijn eigen 

keuze of die van de opdrachtgever?   

 

De nadruk van deze thesis zal zoals eerder gezegd liggen op de ontworpen 

kunstenaarswoningen, maar het is ten eerste belangrijk om eerst de context en een tijdsbeeld 

te schetsen. In welke tijd leefde Hanrath en wat speelde er op dat moment allemaal? Wat 

waren de grote kunst- en architectuurstijlen en stromingen op dat moment en in hoeverre werd 

hij beïnvloed door deze tendensen? Volgde hij de populaire beweging of zette hij zich er juist 

tegen af en ontwikkelde hij zo een eigen gedachtegoed?  

 

Voor de bespreking van de kunstenaarswoningen zal een korte inleiding van Hanrath‟s oeuvre 

gegeven worden. Aangezien Hanrath voornamelijk in het Gooi werkzaam was zal over deze 

streek en de aanwezige kunstenaarskolonies iets meer verteld worden. Verder zal de 

ontwikkeling van het landhuis besproken worden en de algemene kenmerken van Hanrath‟s 

huizen. 

  

Bij het bespreken van de kunstenaarswoningen zal eerst een korte biografie van de 

opdrachtgever gegeven worden. Vervolgens zal de ligging en inplanting van de woning 

besproken worden, waarna er dieper wordt ingegaan op de archieftekeningen van zowel het 

exterieur als het interieur. De huidige toestand van het exterieur, plattegronden en interieur zal 
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besproken worden, tenzij ik tijdens mijn onderzoek geen toegang verkregen heb tot de 

woningen of tenzij het huis al afgebroken was. Tot slot zal gekeken worden naar de 

inspiratiebronnen en het antwoord op de vraag wie het meest zijn stempel heeft gedrukt op het 

eindresultaat van het ontwerp, de architect of de opdrachtgever? 

 



8 

III. Methodologie 

 

 

III.1. Verkennend onderzoek 

 

Het onderzoek naar J.W. Hanrath begon ik door eerst via internet beschikbare data een eerste 

en algemeen beeld te krijgen. Hier vond ik al snel twee belangrijke artikels die verderop 

genoemd zullen worden. Vervolgens heb ik op de website van het NAI gekeken of zijn 

archief hier aanwezig was, hetgeen het geval was. De korte biografie en de oeuvrelijst die 

door het NAI werden opgemaakt gaven direct het beeld van een productief architect die 

vooral in de omgeving van Hilversum werkzaam was. Verder kon ik meteen zien dat er in de 

bibliotheek van het NAI een aantal boeken aanwezig was waarin Hanrath vernoemd werd.  

Daarna heb ik gezocht op de website van Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten 

Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS). Deze website bezit een database 

waar onder andere op oeuvre en biografieën, architect en bureau gezocht kan worden. Het 

zoekresultaat is de weergave van een eventuele biografie, de werken van de architect – zij het 

niet volledig- en de artikels die over deze architect zijn verschenen in de tijdschriften. 

Daarom, en met name door de opsomming van de artikels, is deze website een goed 

vertrekpunt voor het onderzoek naar het werk en leven van de architect.  

 

Aangezien mijn onderzoek over de kunstenaarswoningen gaat, heb ik op de website van het 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in de database RKDartists alle 

namen ingegeven van de opdrachtgevers die op de oeuvrelijst uit het NAI stonden. Op deze 

manier kon ik bepalen wie kunstenaar was en zag ik dankzij de biografische gegevens meteen 

welke kunstenaar het betrof en welke informatie aanwezig was over deze persoon in het RKD. 

Later heb ik deze informatie uiteraard geverifieerd aan de hand van literaire bronnen.  

Na dit verkennend onderzoek kon ik het archief, de gevonden boeken en artikels 

daadwerkelijk gaan opzoeken en raadplegen.  
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III.2. Geschreven bronnen 

 

Het eerste boek dat ik las voor mijn onderzoek om een beter beeld te kunnen vormen van de 

leefsituatie in het Gooi aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw was:  

De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 

1880-1920
10

  

Om de geschiedenis van de streek en de dorpen te kunnen beschrijven waren de verschillende 

uitgaven van het Monumenten Inventarisatie Project
11

 van de provincie Noord-Holland 

nuttig. Ook de boeken Gooische villaparken
12

 en Laren rijk aan monumenten
13

 waren in dit 

opzicht belangrijk.  

De huizen die in dit onderzoek besproken worden zijn bijna allemaal landhuizen. Daarom heb 

ik een aantal boeken geraadpleegd over de ontwikkeling van de landhuisbouw in Nederland, 

waarvan Het moderne landhuis in Nederland
14

 de belangrijkste is. Het boek Landhuisbouw in 

Nederland beschreef de richtlijnen hoe een landhuis gebouwd moet worden. Dit boek heb ik 

gebruikt bij het opstellen van mijn beschrijvingen om na te gaan of Hanrath zich ook aan deze 

regels hield. 

 

Zoals hierboven vermeld vond ik op internet twee artikels gevonden die van groot belang 

waren voor de beeldvorming van de architect. Het eerste is een contemporain artikel met de 

titel J.W. Hanrath,
15

 waarin een korte biografie staat en waarin de invloeden, stijlen en 

                                                 
10

 L. Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-

1920, Amsterdam, Meulenhoff, 1994 

11
 Provincie Noord-Holland (Haarlem), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Regio Gooi en 

Vechtstreek. Gemeentebeschrijving Blaricum, Provincie Noord-Holland Haarlem, 1993 

Provincie Noord-Holland (Haarlem), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Regio Gooi en 

Vechtstreek. Gemeentebeschrijving Hilversum, Provincie Noord-Holland Haarlem, 1993 

Provincie Noord-Holland (Haarlem), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Regio Gooi en 

Vechtstreek. Gemeentebeschrijving Laren, Provincie Noord-Holland Haarlem, 1993 

Provincie Noord-Holland (Haarlem), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Regiobeschrijving 

Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland Haarlem, 1993 

12
 J. de Haan, Gooische villaparken. Ontwikkeling van het buitenwonen in het Gooi tussen 1874 en 1940, 

Haarlem, Schuyt, 1990 

13
 G. van der Pol en W.G.M. Cerutti, Laren. Rijk aan monumenten, Laren, Wijland B.V., 1982 

14
 J.W.H. Leliman en K. Sluyterman, Het moderne landhuis in Nederland, ‟s-Gravenhage Nijhoff, 1917  

15
 J.G. Robbers, „J.W. Hanrath‟, Elsevier‟s Geïllustreerd Maandschrift, 27 (1917), dl. 54, pp. 161-174 
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kenmerken van zijn werk worden gegeven. Het andere artikel, Wij hebben met Hanrath een 

huis gebouwd,
16

 is meer recent geschreven en bespreekt zijn leven en oeuvre in Hilversum. 

De belangrijkste tijdschriften die ik heb geraadpleegd zijn: 

- Bouwkundig weekblad (1881-1927 en 1945-) 

- Bouwkundig weekblad Architectura (1928-1941) 

- Architectura (1893-1926) 

- Elsevier‟s Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940) 

 

In de eerste drie tijdschriften stonden voornamelijk teksten over ontwerpen en prijsvragen, 

maar ook over discussies, mededelingen en in memoriam geschreven stukjes. Het laatste 

tijdschrift heb ik voornamelijk geraadpleegd om meer te weten te komen over de kunstenaars 

waarover ik een korte biografie zou schrijven. Hiervoor maakte ik ook gebruik van de 

persdocumentatie mappen in het RKD waarin door de jaren heen artikels zijn verzameld die 

over die kunstenaars gingen.  

 

In het archief van het NAI bevatten sommige dossiers ook een map met documentatie over de 

bouw van het huis. In een dergelijke map was bijvoorbeeld de briefwisseling tussen de 

opdrachtgever en architect te vinden en het bestek of bladen uit catalogi met betrekking tot de 

keuze van een verwarming bijvoorbeeld. 

 

 

III.3. Onuitgegeven bronnen 

 

De belangrijkste onuitgegeven bron die ik voor mijn onderzoek heb gebruikt is de grafrede 

die werd voorgelezen tijdens de begrafenis van Hanrath. Deze bron, die ik heb gevonden in 

het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV), is een schat van informatie over het karakter 

van de architect en is dan ook zeer belangrijk voor het maken van een karakterschets.  

Daarnaast heb ik in het NAI in bepaalde dossiers documentatie gevonden met betrekking tot 

het ontwerpproces, zoals brieven en bestekken.   

                                                 
16

 M. van Aalst, „Wij hebben met Hanrath een huis gebouwd. Hanrath‟s gebouwen in Hilversum‟, Hilversums 

Historisch Tijdschrift Eigen Perk, 2006, dl. 3, pp. 101-116 
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Verder heb ik in het SAGV en bij de huidige bewoners een aantal verbouwings- en 

beschermingsdossiers gelezen, alhoewel deze informatie in deze studie niet echt bruikbaar 

bleek. 

 

 

III.4. Iconografische bronnen 

 

De belangrijkste iconografische bronnen in mijn onderzoek waren uiteraard de tekeningen en 

foto‟s uit het archief van het NAI. Van daar uit ben ik in mijn beschrijving van de huizen 

vertrokken, waarna ik het teruggekoppelde naar de huidige situatie. Mijn andere 

iconografische bronnen zijn dan ook de foto‟s die ik of de bewoners in situ hebben gemaakt. 

In sommige gevallen hadden de bewoners overigens nog een aantal oude foto‟s van de 

woning, die ik mocht hebben of kopiëren.  

 

Het RKD was belangrijk voor de beeldvorming van het oeuvre van de kunstenaars. Hier 

bevonden zich namelijk honderden mappen met beelddocumentatie ingedeeld naar 

bijvoorbeeld het tijdsbestek en genre. Via de database op internet kon ik de mappen met 

afbeeldingen van schilderijen, tekeningen, grafiek, enz. van de kunstenaars opzoeken. 

Daarnaast beschikte het RKD ook over een collectie portreticonografie, die te vinden waren 

via RKDportraits, waardoor ik mij een visueel beeld kon vormen van de kunstenaars zelf. Tot 

slot heeft het RKD een database aangemaakt waarin zich meer dan 100.000 afbeeldingen van 

kunstwerken bevinden die online te bekijken zijn. Via RKDimages kan gezocht worden op 

naam van de kunstenaar om te achterhalen of er van hem werken aanwezig zijn in deze 

database. 

 

 

III.5. Mondelinge bronnen 

 

Tijdens het eerste bezoek dat ik bracht aan Laren heb ik van gids Vincent Hillhorst een korte 

rondleiding gekregen door het dorp. Op deze manier kreeg ik een eerste indruk van het dorp 

en haar omgeving, haar architectuur en cultuur.  
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Ik wou huizen die ik zou gaan bespreken graag bezoeken, dus bezorgde ik bij alle huizen een 

brief met daarin de vraag of ik langs mocht komen. Gelukkig kreeg ik van bijna iedereen een 

reactie en kon ik een afspraak maken. Voor dit bezoek had ik de bewoners al een vragenlijst 

opgestuurd waarin ik hen vroeg naar hun kennis over het huis en de vroegere bewoners, en 

met de vraag of ze documentatie ter inzage hadden over het huis. (bijl. II) Hierdoor was er 

niet echt sprake van een interview, maar eerder van een spontaan gesprek. Niet iedereen wist 

uiteraard ook evenveel te vertellen. Desondanks was alle informatie van harte welkom en van 

grote waarde. De bewoners die ik sprak zijn: 

 

- Dhr. en mevr. Hartsuiker: bewoners van het voormalig huis van F. Hart Nibrrig 

- Dhr. en mevr. Ten Dam: bewoners van het voormalig huis van J.W. Hanrath 

- Dhr. en mevr. Van Stralen: bewoners van het voormalig huis van R.P.A. van Rees 

- Dhr. en mevr. Van Berkum: bewoners van het voormalig huis van A. de Wit 

- Dhr. en mevr. Van de Meent: bewoners van het voormalig huis van M. en A. 

Noordewier 

- Mevr. Onclin: bewoonster van het voormalig huis van H. van Booven 

- Mevr. Keijzer: secretaresse van Phoenix Interactive Partners BV, een bedrijf gevestigd 

in het voormalige huis van D.G. van Beuningen 

- Mevr. Barendse: conservator Singer Museum, gevestigd in het voormalige huis van  

W.H. en A. Singer 

- Dhr. en mevr. Geesink: bewoners van het voormalig huis van G.A. Brender à Brandis 

 

Tot slot heb ik de kleindochter van Hanrath gesproken: Mevr. C.J. van Zantvoort-Hanrath. 

Aangezien ze haar opa maar voor een korte periode gekend heeft - hij stierf toen zij tien jaar 

was - kon mevr. C.J. van Zantvoort-Hanrath niet heel veel vertellen over zijn werk, leven en 

karakter van haar opa. Toch heeft ze mij een aantal nieuwe en belangrijke zaken kunnen 

vertellen die ervoor zorgden dat ik bijvoorbeeld bepaalde banden kon leggen tussen de 

architect en de kunstenaars. Daarnaast had ze ook een map met familiefoto‟s van onder meer 

haar opa en artikels die de familie verzamelde in de loop der jaren. Door de combinatie van 

dit alles werd het een waardevol bezoek.  
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III.6. Monumentale bronnen 

 

Zoals hierboven al werd aangegeven heb ik een aantal woningen bezocht. Zodoende kon ik 

controleren of de plannen die ik in het archief had gevonden uitgevoerd waren en in hoeverre 

deze overeen kwamen met de fysieke situatie.   
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IV. Biografie 

 

 IV.1. Jeugd 

 

Op 24 december 1867 werden Johan Otto Hanrath en Amalia Maria Fentener van Vlissingen 

voor de dertiende keer vader en moeder, Johan Wilhelm Hanrath was geboren. 

Johan Otto Hanrath, woonachtig in Amsterdam, was een koopman in bier en brandstoffen. 

Zoals de naam al doet vermoeden was de familie eigenlijk van Duitse afkomst en had zich in 

de tweede helft van de 18e eeuw gevestigd in Amsterdam.
17

 Johan Wilhelm bracht zijn jeugd 

hier ook door. (afb. 1) 

 

IV.2. Opleiding 

IV.2.1. Nederland 

In eerste instantie wilde Hanrath officier bij de marine worden, maar nadat hij gezakt was 

voor het examen ging hij naar de Hogere Burgerschool in Zaandam. Ook deze opleiding 

maakte hij niet af, toen bleek dat hij eigenlijk verder wilde gaan in de teken- en bouwkunst. 

Zodoende volgde hij begin jaren ‟80 in de avonduren een cursus voor „teeken- en 

bouwkunstonderricht‟ bij architect Willem Springer (1815-1907), terwijl hij overdag in een 

timmerwinkel aan het werk ging.
18

  

In hoeverre Hanrath werd beïnvloed door Springer en welke band ze met elkaar hadden is niet 

helemaal duidelijk. Architect A.W. Weissman (1858-1923) schreef in 1907, vlak na de dood 

van Willem Springer, over de cursus die hij bij hem volgde: hij moest daar eerst alle klassieke 

orden leren tekenen.
19

 Voor Springer was de klassieke (teken)kunst dus net zo belangrijk als 

op de academie, hetgeen ook terug te zien is in zijn oeuvre welke over het algemeen 

eclectisch is of in neostijlen.
20

 Zo is het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam (afb. 2) een 

voorbeeld van neoclassicisme, terwijl de Kweekschool voor de Zeevaart eveneens in 

Amsterdam meer de Oud-Hollandsche stijl vertegenwoordigt. (afb. 3-4) 

                                                 
17

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, p. 102 
18

 J.G. Robbers, Hanrath, p.162 
19

 A.W. Weissman, „Willem Springer‟, De Opmerker, 42 (1907), dl.11, p. 82 
20

 H.J.F. de Roy van Zuydewijn, Amsterdamse Bouwkunst 1815-1940, Amsterdam, De Bussy, s.a., p. 94 
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Het werk van Hanrath zal in zekere mate beïnvloed zijn door Springer, omdat hij van Springer 

een gedegen opleiding kreeg in de klassieke stijlen. Ir. Joh. G. Robbers merkt in zijn artikel in 

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift op, dat Hanrath zich helemaal ingeleefd moet hebben in 

de historische stijlen, zodat hij ze helemaal doorvoelde en er volkomen vertrouwd mee was. 

Dit resulteerde in goede originele ontwerpen, en er was dus geen sprake van een poging tot 

historische stijlnamaak.
21

 

Volgens A.W. Weissman had Springer een bij uitstek praktische blik en beschouwde hij 

zichzelf niet als kunstenaar in de eigenlijke zin van het woord. Verder was hij geen man van 

veel woorden, streng voor zichzelf en anderen en hij miste de gave om innemend te zijn.
22

 

Waarschijnlijk zal hij zodoende geen bijzondere band gehad hebben met Hanrath, maar zal 

het een gewone leraar-leerling verhouding geweest zijn.  

Er bestonden overigens wel overeenkomsten qua karakter tussen de twee. Zo was Hanrath 

ook een persoon die weinig woorden gebruikte en zal hij ook streng en gedisciplineerd zijn 

geweest ten opzichte van zichzelf. Tegenover de medemens is Hanrath echter altijd 

vriendelijk geweest en hij kon ook gemakkelijk vriendschap sluiten.  

 

IV.2.2Duitsland 

Uiteindelijk waagde Hanrath op 30 september 1887 de sprong door zich in Amsterdam uit te 

schrijven en te verhuizen naar Berlijn. (afb. 5) Daar zou hij beginnen met een vierjarige 

opleiding tot bouwopzichter, aan de Koninklijke Technische Hogeschool.
23

 Hanrath had 

eindelijk een goed passende opleiding gekozen, want aan het einde van het vierde jaar kon hij 

eindexamen doen. Hij is hier echter nooit aan toegekomen, omdat de Berlijnse architect 

Ludwig Hoffmann (1852-1932) hem juist op dat moment aanwierf op zijn bureau.
24

 (afb. 6) 

 

 IV.3. Stage 

 

Hanrath kon dit aanbod uiteraard niet afslaan en is vervolgens twee jaar langer in Duitsland 

gebleven om verder te leren bij Hoffmann, die overigens zelf net aan zijn carrière begon. 

Hoffmann had op dat moment net het winnende ontwerp getekend voor het nieuwe 

                                                 
21

 J.G. Robbers, Hanrath, p. 161 
22

 A.W. Weissman, Springer, p. 83 
23

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, p. 102. Over de inhoud van deze opleiding is niets bekend. 
24

 J.G. Robbers, Hanrath, p.162 
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Hooggerechtshof in Leipzig, hetgeen uiteindelijk voltooid zou worden in 1895. (afb. 7) Een 

jaar later werd Hoffmann benoemd tot stadsarchitect van Berlijn.
25

 

Hanrath maakte het bouwproces van het Hooggerechtshof dus van dichtbij mee en heeft er 

zodoende zijn steentje aan kunnen bijdragen. Hanrath zou later nog de tekeningen van deze 

bouw in zijn bezit krijgen, dit was een cadeau van Hoffmann. De tekeningen bevinden zich 

tegenwoordig in het archief van J.W. Hanrath en P.H.N. Briët (1894-1978) in het NAI.
26

 (afb. 

8-10) De tekeningen zijn allemaal ondertekend door Ludwig Hoffmann, maar het is mogelijk 

dat Hanrath aan een aantal ervan heeft meegewerkt.   

 

Het overgrote deel van het oeuvre van Hoffmann is beïnvloed door de Italiaanse 

neorenaissance.
27

 Dit is niet vreemd aangezien de meeste Duitse architecten sinds 1873 deze 

vorm van bouwkunst aanhingen. In dat jaar werd namelijk het boek Geschichte der 

Renaissance in Deutschland uitgebracht door Wilhelm Lübke.
28

 Door de moderne architecten 

uit zijn tijd werd Hoffman ervan beschuldigd deze bouwkunst te veel aan te hangen. Pas later 

zou zijn werk op waarde geschat worden, zelfs Mies van der Rohe zou gezegd hebben zijn 

werk te waarderen.
29

 

Bij Hanrath was sprake van het tegenovergestelde. Toentertijd werd hij al gewaardeerd; 

uiteraard waren er ook moderne architecten die zijn werk bekritiseerden, maar over het 

algemeen werd er met lof over hem gesproken. Na zijn overlijden raakte hij echter in de 

vergetelheid en werd zijn werk bestempeld als weinig vernieuwend.
30

  

De invloed van Hoffmann, en dus van Duitsland, is vooral in de eerste woningen van Hanrath 

te zien, met name bij „De Eersteling‟ te Hilversum. (afb. 11) De woning is gebouwd in 1893, 

dus in het eerste jaar dat Hanrath weer in Nederland woonde. De muren op de 

bovenverdieping zijn hier wit gepleisterd en zijn voorzien van donkerbruin vakwerk, hetgeen 

in combinatie met de vormgeving van de ramen, Duits en middeleeuws overkomt.   

De Italiaanse neorenaissance van Hoffmann wordt door Hanrath “verhollandst”. Hanrath 

gebruikt kenmerken van de renaissance-architectuur, maar combineert deze met Hollandse 

elementen. Een voorbeeld hiervan is de woning „Hof en Haerd‟ uit 1906, te Hilversum. (afb. 

                                                 
25

 Ludwig Hoffmann, s.d., op de website van het Bundesverwaltungsgericht, 

http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/76.html, geraadpleegd op 24 april 2010, zie bijlage II 
26

 NAI, Archief Hanrath & Briët, Leipzig, t844 
27

 Ludwig Hoffmann, http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/76.html, zie bijlage II 
28

 H. Ibelings en V. van Rossem, De nieuwe traditie. Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse 

architectuur, Amsterdam, SUN, 2009, p.214  
29

 Ludwig Hoffmann, 27 maart 2010, op de website Wikipedia de vrije encyclopedie, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Hoffmann, geraadpleegd op 24 april 2010, zie bijlage III 
30

 P.H.N. Briët, „In memoriam J.W. Hanrath‟, Bouwkundig Weekblad Architectura, 53 (1932), dl. 30, p.268 

http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/76.html
http://www.bundesverwaltungsgericht.de/enid/76.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Hoffmann
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12) Kenmerken van de neorenaissance zijn bijvoorbeeld de symmetrie en de ontlastingsbogen 

boven de deuren en ramen. De houten luiken aan weerszijden van de ramen met hun 

uitgesneden hartjes, komen dan weer Hollands over. De blokvorm van het huis is overigens 

ook typerend voor de zakelijke stroming die op dat moment in Nederland in zwang kwam.
31

  

Later zou Duitsland ook de Nederlandse architectuur in het algemeen beïnvloeden, zij het niet 

door middel van het letterlijk overnemen van Duitse kenmerken, maar door middel van de 

ideologie die de Duitse Heimatschutz er op nahield. Deze ideologie, waarin de nationale 

tradities zeer belangrijk waren, heeft Nederland ertoe aangezet om naar hun eigen tradities te 

kijken en deze te gebruiken in de architectuur.
32

 

 

Waarschijnlijk zullen Hanrath en Hoffmann een goede band gehad hebben. Zo zou Hanrath, 

die ondertussen alweer in Nederland woonde, hem begeleid hebben tijdens een gedeelte van 

een reis door Nederland. Ze bezochten samen Deventer, Zutphen, Zwolle, Groningen en 

Kampen. Hoffmann deed hier nieuwe indrukken op en trof een interessante architectuur aan 

in die steden. Hij maakte geregeld dergelijke uitstapjes van ongeveer een week lang. Hij 

ontvluchtte op die manier de drukke stad en zijn werk, om daarna weer fris en vol nieuwe 

moed te beginnen aan zijn projecten.
33

 

 

 

IV.4. Hilversum 

 

Zonder diploma op zak, maar met een mooie praktijkervaring rijker, vestigde Hanrath zich in 

1893 weer in Amsterdam. Na een paar maanden zou hij echter verhuizen naar Hilversum waar 

hij zijn eigen architectenbureau zou beginnen en waar hij overigens voor de rest van zijn 

leven zou blijven wonen. Eerst in een hotelkamer, daarna met zijn gezin in verschillende 

woningen en uiteindelijk in 1904 in zijn zelf ontworpen huis „d‟Olijftak‟ op de Rossinilaan. 

Dit gezin komt voort uit het huwelijk dat Hanrath op 12 juni 1895 aanging met Johanna 

Hendrika Pasteur uit Doetinchem, met wie hij vijf kinderen zou krijgen: Johan Wilhelm, ook 

                                                 
31

 Monumentencommissie Hilversum, Monumenten in Hilversum. Deelgebied 12 omgeving "Trompenberg”. 

Voorstel Monumentencommissie gemeente Hilversum, s.n., s.l., 1989, p. 67 
32

 H. Ibelings, „Het andere modernisme. Traditionalistische architectuur in Nederland 1900-1960‟, Archis, 6 

(1988), p.43 
33

 L. Hoffmann, J. Posener, W. Schache, Lebenserinnerungen eines Architekten. Ludwig Hoffmann. Stadtbaurat 

von Berlin 1896-1924, Berlin, Mann, 1983, p. 139 
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wel Pim genoemd, Jan, Theo, Pieter en Sara.
34

 (afb. 13) Pieter overleed echter al op driejarige 

leeftijd en zoon Jan stierf een plotselinge dood op negenentwintig jarige leeftijd.
35

 

Het overlijden van Jan in 1928 kwam hard aan bij Hanrath. Sinds een aantal jaar werkten zij 

namelijk samen op het architectenbureau. Jan had in Delft bouwkunde gestudeerd en zou 

uiteindelijk zijn vader als architect opvolgen.
36

 Door zijn dood kwam Hanrath nog nauwelijks 

aan werken toe. Het zal hem waarschijnlijk te veel herinnerd hebben aan de tijd dat zijn zoon 

nog leefde en ze samenwerkten. Dit blijkt ook uit een artikel in de krant Gooi en Eemlander 

van 1932: „Tot 1928 werkte Hanrath samen met zijn zoon Ir. Hanrath, wiens veel te 

vroegtijdige dood den vader zóó aangreep, dat hij na dien tijd niet meer in staat was om te 

werken. De gebouwen, welke de laatste jaren door het architectenbureau Hanrath zijn 

gemaakt, waren dan ook niet meer van hem, doch van zijn lateren compagnon, Ir. Briët.‟
37

  

Hanrath zelf overleed niet lang daarna, op 2 juli 1932, na lang en ernstig ziek te zijn geweest. 

Hij werd naast zijn zoon begraven op de begraafplaats aan de Bosdrift in Hilversum.
38

  

 

In de jaren voordat Hanrath in de put raakte, hield hij zich echter met veel zaken bezig. Hij 

had uiteraard zijn eigen architectenbureau, maar hij gaf bijvoorbeeld ook een korte periode les 

op de Kunstnijverheidschool in Haarlem. In 1895 was hier een bouwkundeklas opgestart en 

het schoolbestuur zag in Hanrath de geschikte persoon om de studenten te onderwijzen. Om 

de studenten ook praktijkervaring te laten opdoen liet hij ze soms zelfs meewerken aan zijn 

eigen projecten. Zo zijn de ornamenten van de woning „Tankal Rambei‟ door de leerlingen 

ontworpen en uitgevoerd. 
39

 (afb. 14) 

Door zijn drukke agenda moest Hanrath na enkele maanden zijn baan als leraar al opgeven en 

droeg hij het werk over aan zijn collega K.P.C. de Bazel.
40

 Waarschijnlijk gaf hij het ook op, 

omdat hij wat hij deed goed wilde doen, en tijd is daarbij noodzakelijk. Hanrath gaf zich 

namelijk altijd volledig.  

 

Waarschijnlijk was commissie- en jureerwerk beter te combineren met zijn dagelijkse 

bezigheden als architect. Hanrath is namelijk van verschillende commissies en 

maatschappijen lid geweest hetgeen in het volgende hoofdstuk uiteengezet zal worden.  

                                                 
34

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, p. 103-104 
35

 C.J. Zantvoort-Hanrath, Mondelinge mededeling via bezoek, d.d. 22 maart 2010 
36

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath,, p.109 
37

 „J.W. Hanrath R.I.P.‟, Gooi en Eemlander, 4 juli 1932 
38

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, p. 111 
39

 A.P. Smits, „Over het werk van J.W. Hanrath‟, Bouwkundig Weekblad Architectura, 53 (1932), dl. 30, p. 269 
40

 Ibid., p. 269 
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IV.5. Architectenbureau Hanrath 

IV.5.1. Werknemers 

Zoals gezegd begon Hanrath in 1893 met zijn bureau en door de jaren heen heeft hij uiteraard 

verschillende werknemers onder zich gehad. Volgens W.J. Sandhövel eiste hij veel van hen, 

maar nog het meeste van zichzelf.
41

 Mogelijk is J.C. van Epen (1880-1960) zijn eerste 

werknemer geweest, wanneer hij begon is niet bekend, maar hij zal tussen 1900 en 1902 bij 

Hanrath gewerkt hebben.
42

 J. Crouwell (1885-1962) zal voor een bepaalde periode tussen 

1904 en 1917 in dienst geweest zijn.
43

 Ook C.J Blaauw (1885-1947) heeft voor Hanrath 

gewerkt, hetgeen blijkt uit het dossier van de bouw van het landhuis voor de familie 

Noordewier in 1905.
44

 Allen zijn later een eigen architectenbureau begonnen. Er zullen vast 

en zeker nog architecten na hen geweest zijn, maar wie zij waren is niet bekend. Zijn zoon 

J.D. Hanrath zou het team in ieder geval vanaf 1925 versterken, tot zijn vroege dood in 1928 

daar er een einde aan maakte.
45

 In diezelfde periode, in 1927, werd P.H.N. Briët de 

compagnon van Hanrath.
46

 Hij zou na het overlijden van Hanrath in 1932 het bureau nog 

voortzetten, in eerste instantie zelfs nog in „d‟Olijftak‟, totdat hij zelf ziek werd en in 1978 

overleed.
47

  

 

IV.5.2. Invloeden en stijlen 

De ontwerpen die Hanrath aan het begin van zijn carrière maakte, waren beïnvloed door de 

kennis en ervaring die hij in Duitsland had opgedaan. Het gebruik van rode dakpannen, wit 

gepleisterde muren en vakwerk zijn in het oog springende details. Deze kenmerken zijn onder 

andere terug te vinden in „De Eersteling‟ en „d‟Oranjeappel‟ (afb. 11 en 15) beiden gebouwd 

in Hilversum.  Hanrath kwam er echter al snel achter dat deze manier van bouwen en 

ontwerpen niet paste in het Nederlandse bouwklimaat. Hij begon ontwerpen te maken die 

meer geïnspireerd waren op de Gooise boerderijen en die rustiger en eenvoudiger van vorm 

waren. Vanaf dan probeerde Hanrath zijn huizen meer aan te passen aan de omgeving door 

bijvoorbeeld minder in de hoogte te werken.
48

 Volgens J.G. Robbers was het zijn streven om 

                                                 
41

 W.J. Sandhövel, „In memoriam J.W. Hanrath‟, Bouwkundig weekblad Architectura, 53 (1932), dl. 28, p.249 
42

 NAI, Archief J.C. van Epen, korte biografie 
43

 NAI, Archief J. Crouwell, korte biografie 
44

 NAI, Hanrath & Briët, Noordewier, t616 
45

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, p. 110 
46

 NAI, Archief Hanrath & Briët, korte biografie 
47

 C.J. Zantvoort-Hanrath, Mondelingen mededeling via bezoek, d.d. 22 maart 2010 
48

 M. van Aalst, Wij hebben met Hanrath, pp.102-103 
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zijn huizen ondergeschikt te maken aan de omringende natuur.
49

 Voorbeelden van deze 

periode in Hanrath‟s ontwikkeling zijn „De Veldhoeve‟ en „De Zonnebloem‟. (afb. 16-18) Zo 

langzaam aan begon hij zijn eigen stijl te ontwikkelen en veranderden zowel het uiterlijk als 

de plattegrond; zo werden de vierkante plattegronden rechthoekig.
50

  

 

Rond de eeuwwisseling werden er ook steeds duidelijker invloeden van de Engelse 

landhuisbouw merkbaar, zoals te zien is aan landhuis „Vuurdoorn‟ en „Hoogh-Duine‟. (afb. 

19-20) Vooral landhuis „Vuurdoorn‟ komt heel Engels over en doet denken aan huizen 

ontworpen door architecten als Philip Webb (1831-1915) en Charles Voysey (1857-1941). Zo 

zijn er overeenkomsten met de landhuizen „The Red House‟ van Webb en „Lowicks‟ van 

Voysey. (afb. 21-23) Deze overeenkomsten zijn met name terug te vinden in het langgerekte 

grondplan, de opvallende steunberen, de prominent aanwezige schoorstenen, het lage dak met 

grote overstek, de erkervormige ramen en het feit dat de ramen zo dicht tegen de dakrand zijn 

geplaatst.  

 

Toen Hanrath rond 1900 de opdracht kreeg van F.L. Wurfbain om in Hilversum een huis te 

bouwen in de „Old Colonial Style‟, een stijl die in de Verenigde Staten populair was, moest 

hij eerst twee keer nadenken voordat hij de opdracht accepteerde. (afb. 24) Hanrath had 

tijdens zijn opleiding al in historiserende stijlen gewerkt, maar voor deze opdracht moest hij 

zich ook verdiepen in de Hollandse barok waarop deze stijl geïnspireerd was.
51

 De „Old 

Colonial Style‟ is afgeleid van de architectuur die de Nederlanders in de 17e eeuw in de 

omgeving van New York introduceerden.
52

 Nederland had toen namelijk een kolonie ter 

hoogte van wat nu Manhattan is.
53

 Hanrath‟s eindresultaat, villa „Groenendaal‟, was een 

succes want er zouden nog vele opdrachten in historiserende stijl volgen.
54

 (afb. 25) 

Daarnaast was deze uitstap naar de Hollandse Barok ook bevorderlijk geweest voor zijn 

persoonlijke stijlontwikkeling. Hierdoor verwierf hij namelijk een „gevoel voor zuivere, mooie 

verhoudingen en [werd] zijn inzicht in de waarde daarvan zeer versterkt.‟
55
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In 1904 kwam echter het definitieve keerpunt met het ontwerpen van zijn eigen huis 

„d‟Olijftak‟. (afb. 26) Hij had een eigen evenwichtige stijl weten te ontwikkelen met 

invloeden van de Gooise boerderijen en de Engelse landhuizen. Hierdoor werd Hanrath een 

van de grondleggers van de „Gooise landhuisbouw‟; lage en brede huizen, waar gebruik is 

gemaakt van natuurlijke en onbewerkte materialen zoals riet en hout, met als belangrijkste 

kenmerk rust.
56

 Een ander sterk voorbeeld naast „d‟Olijftak‟ is landhuis „Tallgarden‟, dat 

tevens overeenkomsten toont met Webb‟s „Red House‟ door bijvoorbeeld de vormgeving van 

de dakkapel. (afb. 27 en 21) Met deze stijl verwierf hij vooral naamsbekendheid en werd zo 

een veel gevraagd architect. Door het ontwerpen van deze huizen heeft Hanrath overigens ook 

nog een andere ontwikkeling te weeg gebracht, de ontwikkeling van twee onder een kap 

woningen die vanaf de jaren dertig zeer populair werden.
57

 

 

Hanrath bleef tot het einde van zijn leven werken in zijn eigen stijl en de historiserende stijl; 

naar de laatste was echter meer vraag. Robbers dacht dat hij waarschijnlijk „genoeg 

voldoening [vond] in het ontwerpen van landhuizen waardoor hij dergelijke opdrachten 

gewoon aannam.‟
58

 Waarschijnlijk vond hij de stijl waarin hij werkte niet essentieel en vond 

hij de kwaliteit van zijn ontwerpen en bouw het belangrijkste. Daarnaast moest Hanrath 

natuurlijk een gezin onderhouden, dus was elke opdracht welkom. Kwaliteit heeft Hanrath in 

ieder geval neergezet, want alle bewoners spreken van een degelijk huis. 

De twee stijlen die Hanrath hanteerde lijken overigens tegengesteld te zijn, maar behoren 

eigenlijk beide tot het Nederlands traditionalisme dat aan het begin van de 20e eeuw heerste, 

hetgeen ook blijkt uit het artikel Het andere modernisme. Traditionalistische architectuur in 

Nederland van Hans Ibelings.
59

 Hierin staat verder dat in de traditionalistische architectuur 

bewust wordt gekozen voor de traditionele vormentaal en dat het historisme wordt afgewezen. 

Het is een moderne beweging die strijdt voor de rationalisatie van de constructie.
60

 Ook 

Hanrath werkte altijd volgens het credo „vorm volgt functie‟ en daarbij maakte het niet uit in 

welke stijl hij op dat moment bezig was.  
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Aan het begin van de 20e eeuw was er tevens de opkomst van het „Nieuwe Bouwen‟, in eerste 

instantie leek het erop dat Hanrath deze ontwikkeling langs zich heen liet gaan. In 1920 heeft 

hij echter in samenwerking met de architect Dr. Ir. D.F. Slothouwer in Amsterdam een 

„Dienstgebouw van de Havenarbeidsreserve‟ ontworpen in de stijl van de „Amsterdamse 

School‟ en de „Nieuwe Zakelijkheid‟. (afb. 28) Dit gebouw was dus veel moderner dan 

hetgeen hij, en Slothouwer overigens ook, normaal ontwierp en is voor zover bekend ook een 

eenmalige uitspatting geweest. 

 

IV.5.3. Commissies 

Zoals hierboven al werd gezegd zat Hanrath in een aantal commissies en hij hield zich bezig 

met het jureren bij prijsvragen. Hieruit blijkt dat hij was begaan met zijn vak en met de 

schoonheid van zijn land, en dat hij een zekere invloed had in deze commissies. Zo stond hij 

in 1910 de oprichting van „Mooi Nederland‟ bij, hetgeen uiteindelijk de „Bond Heemschut‟ 

genoemd zou worden en dat voor het behoud van de Nederlandse schoonheid instond.
61

 

Drie jaar later voerde Laren als eerste gemeente in Nederland een schoonheidsbepaling in die 

ervoor moest zorgen dat het karakter van het dorp behouden bleef. Volgens politicus en 

vakbondsman Henri Polak (1868-1943) was een dergelijke bepaling nodig, omdat er rond de 

eeuwwisseling in Laren een ontwikkeling gaande was waarbij „slechte‟ architecten „lelijke‟ 

gebouwen ontwierpen. Het toevoegen van een schoonheidsbepaling aan de bouwverordening 

moest aan dit „bouw-geknoei‟ een einde maken.
62

 Artikel 13a was het resultaat en bepaalde: 

„Het uiterlijk der gebouwen, al of niet met de terreinafscheidingen door muren, hekken of 

dergelijke, moet zoodanig zijn, dat zij noch op zich zelf, noch in verband met de omgeving uit 

een oogpunt van welstand aanstoot geven of kunnen geven.‟
63

 De nieuw te bouwen gebouwen 

moesten uiteraard beoordeeld worden, daarvoor werd de „Schoonheidscommissie Laren‟ in 

het leven geroepen; Hanrath werd een van de eerste commissieleden.
64

 Vele gemeentes 

volgden al snel het voorbeeld van Laren en grote namen als W.M. Dudok (1884-1974), J. 

Veth (1864-1925) en H. Polak werkten mee en verrichtten belangrijk werk waardoor een 

eerste stap richting de huidige monumentenzorg werd gezet.  
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In het verleden was Hanrath onder andere al lid geweest van een exploitatiemaatschappij die 

een villapark wilde bouwen in Oud-Bussum, van de Landsgebouwen Dienst en natuurlijk van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (MBB).
65

 Wanneer hij tot de MBB toetrad is 

niet bekend. Deze Maatschappij was in ieder geval niet alleen voor architecten bedoeld, maar 

ook voor andere bouwlieden zoals metselaars en timmermannen, en voor andere 

geïnteresseerden.
66

 De doelstellingen van de MBB waren er op gericht de leden te voorzien 

van theoretische kennis over de bouwkunst om hen zodoende te stimuleren bij hun ontwerpen. 

Dit deden ze door middel van het uitgeven van tijdschriften zoals het „Bouwkundig 

Weekblad‟, en het uitschrijven van prijsvragen.
67

 Uit de artikels in het „Bouwkundig 

Weekblad blijkt dat Hanrath vanaf 1907 regelmatig zitting nam in de jury die de ingezonden 

ontwerpen moest beoordelen.
68

 Volgens architectuurhistoricus C.P. Krabbe waren het vaak de 

prominente leden van de Maatschappij die jureerden. De jury bestond uit vijf personen 

waarvan twee tot het hoofdbestuur van de Maatschappij behoorden terwijl de overige drie 

gewone leden waren van de vereniging.
69

 Naast de meer officiële taken van de MBB werden 

er ook excursies georganiseerd en bijvoorbeeld kunstbeschouwingen. Zo gaf Hanrath in 1907 

een beschouwing over de kerken en publieke gebouwen van Venetië en Florence. Hij 

illustreerde zijn verhaal met foto‟s van zijn bezoek aan de steden en wist volgens de 

berichtgever zo zijn publiek te boeien. Na afloop kon het publiek dan nog kijken naar de 

tekeningen van de mooiste gebouwen die Hanrath tot dan toe had ontworpen.
70

   

 

Aangezien de MBB eigenlijk voor iedereen toegankelijk was, werd in 1908 vanuit de MBB 

de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) opgericht. De Bond was enkel bedoeld voor 

particuliere architecten en stond in voor de belangen van hen. Verder had ze als doelstelling 

het bestuderen van belangrijke vraagstukken die op dat moment speelden in de bouwkunst 

waar ze dan ook haar mening over gaf.
71

  In 1912 werd Hanrath lid van de Commissie 
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Onderzoek,
72

 maar blijkbaar was hij ook lid gebleven van de MBB; in datzelfde jaar werd hij 

namelijk ook verkozen tot lid van het hoofdbestuur van de MBB.
73

 

Toen in 1913 de Maatschappij toetrad tot het verbond van Nederlandse 

Kunstenaarsverenigingen werd Hanrath gekozen als afgevaardigde
74

 en in 1916 werd hij door 

de MBB zelfs tot lid van de „Eereraad‟ benoemd.
75

 Uit deze berichten kan toch wel 

geconcludeerd worden dat Hanrath een gewaardeerd architect en collega was. Ook bij de 

kunstenaars in het buitenland had hij een goede naam. In 1923 werd hij namelijk benoemd tot 

buitenlands lid van de Berlijnse Academie voor Schone Kunsten.
76

  

  

Tot slot was Hanrath ook nog lid van de vereniging „Architectura et Amicitia‟ (A. et A). In 

een artikel over het tachtig jarige bestaan van de vereniging werd gezegd dat hier de strijd 

tegen het 19e eeuwse eclecticisme plaats vond. De schrijver van het artikel P. Zanstra zegt 

daarover: „De denker Berlage, de meesters de Bazel, Kromhout, Hanrath, de droomers de 

Klerk, Kramer, v.d. Mey, Wijdeveld, het zijn de mannen wier namen onafscheidelijk 

verbonden zijn aan de roemrijke periode van A. et A. er de bijeenkomsten hebben geleid en de 

tijdschriften geredigeerd.‟
77

 

 

IV.5.4. Cliënteel  

Hanrath was aan het begin van de 20e eeuw een veel gevraagd architect. Dat hij redelijk veel 

voor kunstenaars heeft gewerkt is toch wel bijzonder. Zijn architectenbureau was gevestigd in 

een omgeving waar veel kunstenaars actief waren en Hanrath had tevens een broer die 

kunstenaar was, Theo Hanrath (1853-1883). Via zijn broer zal Hanrath mogelijk sneller in 

contact zijn gekomen met de kunstenaarswereld, ondanks Theo‟s overlijden in 1883. 

Daarnaast kwam hij regelmatig in het „Kroegje‟ van Hamdorff in Laren, waar de meeste 

kunstenaars en intellectuelen regelmatig bijeenkwamen om iets te drinken.
78

 (afb. 29) 

Zodoende ontstonden er ook vele vriendschappen tussen de kunstenaars. (bijlage IV) Hij was 

overigens afgevaardigde van het Verbond van Nederlandse Kunstenaarsvereeningen en zal 

                                                 
72

 J. Gratama, „Verslag van de hoofdbestuursvergadering‟, Bouwkundig weekblad, 32 (1912), dl. 28, p.332 
73

 J. Gratama, „Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf‟, Bouwkundig weekblad, 

32 (1912), dl.40, p.477 
74

 J. Gratama, „Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913‟, Bouwkundig 

weekblad, 33 (1913), dl. 20, p.236 
75

 „Ledenvergadering‟, Bouwkundig weekblad, 39 (1918), dl. 1, ongepagineerd   
76

 „J.W. Hanrath‟, Bouwkundig weekblad, 44 (1923), dl. 1, p.3 
77

 P. Zanstra, „Het genootschap A. et A. heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar bereikt‟, De 8 en opbouw, 

6 (1935), dl. 25, p.281 
78

 C.J. Zantvoort-Hanrath, Mondelingen mededeling via bezoek, d.d. 22 maart 2010 



25 

via deze weg waarschijnlijk ook nieuwe contacten hebben gelegd.
79

 Met een aantal van de 

kunstenaars waarvoor Hanrath ontwierp zou hij volgens zijn kleindochter goed bevriend zijn 

geweest
80

 en met sommigen heeft hij zelfs samengewerkt zoals verderop zal blijken.  

 

Uit verschillende artikels blijkt dat de tekeningen en aquarellen die Hanrath maakte van de 

door hem ontworpen huizen soms tentoongesteld werden, bijvoorbeeld bij de Haagsche 

Kunstkring
81

 of bij de MBB wanneer hij een kunstbeschouwing had gehouden.
82

 (afb. 30) 

Hiermee heeft hij waarschijnlijk ook nieuw cliënteel aangetrokken, want ze kregen op de 

tentoonstellingen de nodige aandacht en waardering.
83

 De kunstenaars kozen voornamelijk 

voor zijn landhuizen gebaseerd op de Engelse landhuisbouw en Gooise boerderijen.  

 

Verder heeft Hanrath doorheen het land opdrachten uitgevoerd onder andere dankzij zijn 

vrienden zoals de familie Philips, maar hij heeft ook gewerkt voor onbekende vermogende 

families. Zij vielen over het algemeen voor de historiserende ontwerpen van Hanrath. 

Sommigen onder hen waren zo tevreden over het werk van Hanrath dat ze een vaste klant van 

hem werden
84

; een voorbeeld is de heer F.L. Wurfbain die hem in 1913 voor de tweede keer 

contacteerde, ditmaal voor de verbouwing van zijn huis in Amsterdam.  Doordat Hanrath zo‟n 

goede naam had, heeft hij uiteindelijk een groot oeuvre kunnen uitbouwen.  

Voor zijn eigen familie heeft Hanrath ook een aantal huizen ontworpen, bijvoorbeeld voor 

zijn tante M.C. Hanrath en voor Fentener van Vlissingen, familie langs moeders kant, 

waarvan de naam regelmatig terugkeert in de oeuvrelijst. (bijlage I) 

 

IV.5.5. Persoonlijkheid 

Op de begrafenis van Hanrath op 5 juli 1932 werd er door verschillende mensen aan het graf 

nog een laatste groet gebracht aan de architect. Door deze toespraken kan er van zijn 

persoonlijkheid een goed beeld gevormd worden. Uiteraard mag er niet alleen van deze 

teksten uitgegaan worden aangezien er hier enkel positieve dingen gezegd zijn. De eerste 

spreker was zijn oudste collega en goede vriend architect Karel Muller (1857-1942) die 

spreekt van een werkzaam en vruchtbaar leven. Dat Hanrath zo gewaardeerd werd en zoveel 
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heeft mogen ontwerpen, lag volgens hem vooral aan de grote liefde die hij had voor de 

Nederlandse bouwkunst. Als Hanrath ergens aan begon dan wilde hij het ook goed doen, de 

woningen moesten passen in hun omgeving en de juiste materialen en kleuren hebben. Dat 

alles was het resultaat van een zorgvuldige studie en goede smaak. De huizen weerspiegelden 

het karakter van Hanrath: eenvoudig, degelijk en beschaafd. Het interieur kreeg ook aandacht, 

want als architect, vader, echtgenoot en vriend wist hij heel goed hoe hij het interieur gezellig 

moest maken. Zijn familie en vrienden waren zeer belangrijk voor hem en door zijn goede 

eigenschappen was hij ook altijd het middelpunt. „Beste Vakie! Voor het laatst wil ik U nog 

eens aanspreken, zooals ge gewend waart dit van Uwe kinderen en intieme vrienden te 

hooren.‟ Muller sloot met deze woorden af bij het graf van een „bekwaam kunstenaar en 

fijngevoelig kunstenaar.‟
85

 

Ook J. Peters, een vriend van Hanrath, sprak over hem als een toegewijde vader en architect, 

zijn gezin en werk waren voor hem het belangrijkste in het leven. Eenvoud en eerlijkheid 

waren een van zijn eigenschappen, eigenwaan en egoïsme waren hem vreemd. Maar de 

eigenschap die hem het meest sierde was trouw. Hij zette zich honderd procent in voor zijn 

werk waar dan iets moois uit voortkwam „zonder ophef of ook maar eenige persoonlijke 

aanmatiging.‟
86

 

Collega en voorzitter van de BNA De Bie Leuveling Tjeenk (1885-1940) zag in hem een van 

de belangrijkste architecten aan het begin van de eeuw. Ook al was de bouwkunst aan het eind 

van zijn leven onderhevig aan grote veranderingen, Hanrath bleef zijn eigen pad bewandelen 

en zorgde ervoor dat zijn werk van waarde zou blijven. „Hij vatte zijn arbeid zoo ernstig op, 

alles was in zijn werk verantwoord, elk detail had zijne verzorging.‟
87

 

Zijn partner P.H.N. Briët zag in hem een groot voorbeeld, want hij bleef altijd vriendelijk 

zelfs als hij kritiek had. „Het schoonste in den mensch wist gij steeds te vinden.‟
88

 

Collega W.M. Dudok (1884-1974) nam namens de Central Schoonheidscommissie afscheid 

van „een der geziene leden, wiens woord met gezag werd aangehoord.‟ Volgens hem was 

Hanrath een hoog begaafd bouwmeester en een eminent persoon.
89

 

 

De liefde voor bouwkunst waar Muller over sprak blijkt onder andere uit de uitvoerige studies 

die Hanrath deed naar architectuur, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van het huis voor F.L 
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Wurfbain. Bij deze studies leefde hij zich helemaal in totdat hij de stof volledig beheerste. 

Volgens J.G. Robbers werd Hanrath bij het onderzoek naar de „Old Colonial Style‟ „getroffen 

door de goede opmerkingsgave van hen, die de Hollandsche Barok in Amerika voor den 

landhuisbouw importeerden.‟
90

 

 

Zijn streven naar perfectie blijkt dan weer uit zijn tekeningen die zo gedetailleerd zijn dat de 

baksteenlagen bijna zijn te tellen en de vele detailtekeningen op ware grootte. Hetgeen hierop 

stond moest zo uitgevoerd worden, niets werd aan het toeval overgelaten. Ook de 

materiaalkeuze was een belangrijk onderdeel in het ontwerpproces, hetgeen blijkt uit de 

woorden van zijn kleindochter; in het atelier stonden namelijk altijd drie grote manden vol 

met monsters zoals bakstenen.
91

 Alleen het beste mocht gebruikt worden en als hij het niet in 

Nederland vond dan haalde hij het bijvoorbeeld wel uit Engeland. (afb. 31) Hij nam zijn werk 

dus erg serieus zoals ook af te lezen is aan het raam boven zijn voordeur waarop het volgende 

motto staat: „Vredig zij het leven, ernstig zij het streven, in den Olijftak.‟ (afb. 32)  

 

Naast het streven was ook het leven in „d‟Olijftak‟ zeer belangrijk voor Hanrath. Hij was 

dolgelukkig wanneer het gezin uitgebreid werd en hij was zo bedroefd na het overlijden van 

zijn zoon.
92

 Het gezin was volgens hem zo belangrijk dat een huis van binnenuit ontworpen 

moest worden. Om het ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het leven van de 

bewoners wilde hij zoveel mogelijk van hen weten. Alleen zo zou de gezelligheid en 

huiselijkheid van het huis bereikt kunnen worden.
93

 Hieruit kan opgemaakt worden dat er 

voor en tijdens het ontwerpen veel gecommuniceerd werd tussen de architect en 

opdrachtgever en dat Hanrath zijn mening zeker niet opdrong. Het ontwerpproces begon 

volgens de kleindochter van Hanrath met het bezoeken van „d‟Olijftak‟ door de 

opdrachtgever. Hier keek men eerst rond in het atelier waar aquarellen hingen van de reeds 

gebouwde huizen die „lekker makertjes‟ genoemd werden. (afb. 30) Daarna nam men plaats in 

de woonkamer om ideeën uit te wisselen, dit gebeurde onder het genot van een kopje thee 

waar mevrouw Hanrath voor zorgde. Op een bepaald moment begon het been van Hanrath 

zenuwachtig heen en weer te wippen waarna hij plots opstond om naar zijn naastgelegen 

werkkamer te gaan waar hij begon met het maken van schetsen.
94

 Niet voor niets werd 
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regelmatig door de opdrachtgevers de volgende uitspraak gedaan: „Wij hebben met Hanrath 

een huis gebouwd!‟
95

 Volgens Leliman mocht de relatie tussen opdrachtgever en architect ook 

zeker niet enkel zakelijk zijn, maar collegiaal. Door overleg kan de architect zich namelijk pas 

inleven en tot een organische schepping komen.
96

 

 

Dat Hanrath trouw was en zeker geen egoïst bleek ook uit de discussie in tijdschrift 

„Architectura‟ over de verbouwing van landhuis „De Maerle‟ die plaatsvond eind 1916 en 

doorliep tot in 1917.
97

 Dit huis was gebouwd in 1913 door De Bazel, maar na drie jaar werd 

Hanrath gevraagd een verbouwing eraan uit te voeren. Hij werd ervan beschuldigd de 

opdracht aangenomen te hebben hoewel de oorspronkelijke architect nog leefde.
98

 Hanrath 

wilde echter  in overleg met De Bazel deze verbouwing uitvoeren waarmee hij aantoonde dat 

hij respect had voor het werk van zijn collega. Desondanks werd beweerd dat Hanrath de 

Erecode had geschonden, hetgeen hem als eerlijk en oprecht man zwaar raakte.
99

 De woorden 

die W.J. Sandhövel na het overlijden van Hanrath schreef bevestigen dit, want Hanrath was 

een collega waarvoor geen Erecodes en Raden van Orde en Discipline nodig waren.
100

 

 

Ondanks zijn baanbrekend werk op gebied van de landelijke bouwkunst aan het begin van de 

20e eeuw, waardoor hij als toonaangevend architect werd gezien en vele jonge architecten 

geïnspireerd zal hebben,
101

 werd zijn werk aan het eind van zijn leven als weinig vernieuwend 

beschouwd. Zoals partner Briët het mooi zei: „Aanvankelijk door hem, later met hem, ten 

slotte zonder hem is de slinger der ontwikkeling doorgeslagen.‟ Toch bleef Hanrath 

optimistisch en stond hij open voor de nieuwe ontwikkelingen en wilde hij overal het beste uit 

halen.
102

 

Het verlies van zijn zoon, de nieuw ontwikkelingen in de architectuur, de opkomst van 

dorpsgenoot W.M. Dudok, en het feit dat hij „behoorde tot de architecten die bouwen, niet 

met den mond, doch met de daad‟
103

, zorgde ervoor dat Hanrath‟s naam langzaam uit beeld 

verdween en uiteindelijk in de vergetelheid zou raken. Hierdoor werd hij niet meer 

opgenomen in belangrijke overzichtswerken die handelden over de architectuur aan het begin 
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van de 20e eeuw, en kwam niemand op het idee om een onderzoek te starten naar deze man. 

Dit in tegenstelling tot collega‟s van Hanrath zoals De Bazel en Kropholler, die bijvoorbeeld 

wel verhandelingen schreven over architectuur en daardoor tegenwoordig nog altijd bekend 

zijn.  
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V. Architectuurgeschiedenis 

 

De 19e eeuw was een eeuw vol met veranderingen. De industriële revolutie die in Engeland al 

in de 18e eeuw was begonnen, werd in Nederland door omstandigheden pas halverwege de 

19e eeuw goed merkbaar.
104

 De industrialisatie had zo zijn voordelen; door het ontwikkelen 

van bepaalde machines waren er bijvoorbeeld meer mogelijkheden wat betreft het toepassen 

van ijzer of glas in de bouwkunst. Over het algemeen werd de industrialisatie met betrekking 

tot de kunsten eerder nadelig bevonden, aangezien ze namelijk bedreigd werden en het 

ambachtelijk proces verdween. Daarnaast werden de nieuwe bouwmaterialen zoals ijzer zo 

toegepast dat ze niet als zodanig herkenbaar waren waardoor het als oneerlijke architectuur 

werd beschouwd.
105

 

In diezelfde periode heerste er in Noord-West Europa ook steeds meer ontevredenheid over de 

bouwkunst die, door toedoen van Napoleon, vooral bestond uit neoclassicistische gebouwen. 

Nu de landen weer autonoom waren, wilden ze een eigen nationale identiteit en stijl 

ontwikkelen waardoor men weer trots kon zijn op het vaderland.
106

 

 

De combinatie van de kritiek op de industrialisatie en het neoclassicisme zorgde in Nederland 

voor de opmars van de neogotiek en de Hollandse neorenaissance. In Engeland was door 

A.W.N. Pugin (1812-1852) de gotiek weer populair geworden, omdat deze stijl voor 

ambachtelijke en eerlijke architectuur stond. (afb. 33) Volgens Pugin moest alles in functie 

staan van de geschiktheid, van de constructie en de bestemming. P.J.H. Cuypers (1861-1949) 

was in Nederland een aanhanger van zijn beginselen, maar combineerde de neogotiek met de 

Hollandse neorenaissance omdat de laatste meer aansloot bij een eventuele nationale stijl.
107

 

(afb. 34) In de 17e eeuw oftewel de Gouden Eeuw werd deze stroming namelijk het meest 

frequent toegepast.
108

 Zodoende herinnerde de Hollandse neorenaissance aan een welvarende 

periode van het land.   
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Niet lang daarna kwam Gottfried Semper (1803-1879) in Duitsland met theorieën over de 

ontwikkeling van de kunstdisciplines waarbij volgens hem de bouwkunst de moederkunst 

was. In Nederland heeft hij met zijn „eerlijkheidsprincipe‟, dat voor het credo schoonheid is 

doelmatigheid stond, navolging gekregen van H.P. Berlage waardoor hij aan het begin van de 

20e eeuw van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de ideeën over vormgeving.
109

 

In Frankrijk zou E.E. Viollet-le-Duc (1814-1879) van onschatbare waarde zijn voor het 

verloop van de architectuurgeschiedenis. De boeken die hij publiceerde gingen onder andere 

over het feit dat versiering enkel toegestaan is wanneer deze uit de constructie voortkomt en 

over het belang van de meet- en rekenkundige systemen, die in de gotiek werden toegepast, 

voor de moderne bouwkunst.
110

 

 

In diezelfde periode ontstond in Engeland de Arts and Crafts-beweging waarvan William 

Morris (1834-1896) de bezieler was. Waarschijnlijk was hij geïnspireerd door Pugin die net 

als hij fel gekant was tegen de industrialisatie. Ook pleitte hij ervoor om net als in de 

middeleeuwen weer op ambachtelijke wijze kwalitatieve kunst te produceren.
111

 De machine 

moest hierbij afgezworen worden, omdat deze enkel lelijke dingen kon produceren en het 

voor geestdodend werk zorgde.
112

 Vanuit deze beweging ontstond langzamerhand steeds meer 

het verlangen naar vernieuwing in de architectuur.
113

 Men wilde afstappen van het gebruik 

van neostijlen - en het vaak bijhorende eclecticisme - en de bouwkunst laten aanpassen aan de 

noden van hun eigen tijd.
114

 Bekende architecten uit de beginperiode van de beweging, zoals 

Philip Webb en Norman Shaw (1831-1912), zorgden voor de herleving van de Engelse 

woningbouw. De architecten van de nieuwe generatie zoals C.F.A. Voysey en M.H. Baillie 

Scott (1865-1945) zouden vervolgens aan het eind van de 19e en aan het begin van de 20e 

eeuw het werk van hun voorgangers perfectioneren.
115

 Volgens professor Dr. Van Santvoort 

namen zij de verankering in het vernaculaire bouwen als hun uitgangspunt, en streefden zij 

naar een „natuurlijke‟ schoonheid en eenvoud van de architectuur.
116

 Er kon dus gesproken 
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worden van een gemoderniseerd traditionalisme.
117

 In Nederland werd men van deze 

ontwikkelingen op de hoogte gebracht door bijvoorbeeld het Engelse tijdschrift The Studio en 

het enthousiasme was groot.
118

 De invloed van het Engelse landhuis was dan ook al snel 

merkbaar in bijvoorbeeld de landhuizen van K.P.C. de Bazel en J.W. Hanrath. Dit deden ze 

bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van erkers, brede schoorstenen en het toepassen 

van een „hall‟.
119

 Hanrath volgde dus de algemene tendensen, maar gaf er wel altijd zijn eigen 

interpretatie aan.  

 

Naast de direct herkenbare Engelse invloed werden de architecten tevens op een andere 

manier beïnvloed door de Engelsen. Zij hadden net zoals de Duitsers de Nederlanders 

namelijk doen realiseren hoe belangrijk de eigen landelijke tradities waren.
120

 Zodoende 

ontstond naast de „vernacular‟ het eenvoudige baksteenclassicisme;
121

 een populaire traditie 

uit de 17e en 18e eeuw die veel toegepast werd in de landhuizen langs de Vecht.
122

 Nu was er 

dus sprake van twee inheemse tradities, ze hadden echter beide hetzelfde doel: het nastreven 

van „een formele eenvoud, een reductie van het ornament en een rationalisatie van de 

constructie.‟
123

 Cuypers had overigens al voorbereidend werk verricht door het gebruik van 

baksteen weer te promoten, aangezien dit het materiaal bij uitstek was in de Nederlandse 

architectuur.
124

 H.P. Berlage, zette de traditie voort en speelde daarbij een belangrijke rol door 

het ontwerpen van de Amsterdamse Beurs, die in 1903 voltooid werd.
125

 (afb. 35-36) 

Uiteindelijk zou vanuit deze traditie ook de „Amsterdamse School‟ ontstaan omstreeks 

1910.
126

 M. de Klerk (1884-1923), P. Kramer (1881-1961) en J.M. van der Mey (1878-1949) 

gaven richting aan deze nieuwe stroming; van deze personen had de Klerk volgens De 

Gruyter het grootste talent.
127

 (afb. 37) In diezelfde periode werd ook W.M. Dudok bekend 

door zijn werk voor de gemeente Hilversum. Hij hangt geen bepaalde stijl aan, maar wordt 
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duidelijk beïnvloed door zijn grote voorbeeld H.P. Berlage.
128

 Daarnaast werd Dudok 

geïnspireerd door de „Amsterdamse School‟ en Frank Lloyd Wright (1867-1959).
129

 (afb. 38) 

Al snel werden ook deze ontwikkelingen niet meer modern genoeg bevonden waarop in 

Nederland „De Stijl‟ opgericht werd in 1917. Het gebruik van ornamentiek werd nu volledig 

afgezworen en er werd gewerkt volgens een vrij plan. Een goed voorbeeld van deze 

architectuur is het ontwerp van Gerrit Rietveld (1888-1964) uit 1924 van het Rietveld 

Schröderhuis in Utrecht.
130

 (afb. 39) 

 

Uiteraard vond deze ontwikkeling niet alleen in Nederland plaats, maar ook in Frankrijk waar 

Charles Edouard Jeanneret (1887-1965), beter bekend als Le Corbusier, nieuwe theorieën en 

beginselen schreef over de bouwkunst
131

 en in Duitsland waar Walter Gropius (1883-1969) in 

1919 het „Bauhaus‟ oprichtte.
132

  

Zo zorgden deze architecten voor een geheel nieuwe vooruitstrevende architectuur en braken 

definitief met het de historiserende bouwkunst.  
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VI. Oeuvre 

 

Hanrath heeft in zijn carrière veel ontwerpen gemaakt en uitgevoerd, maar hij hield zich ook 

bezig met verbouwingen. Vanaf 1911 kreeg hij hiervoor steeds meer opdrachten, waarvan de 

eerder genoemde verbouwing van landhuis „De Maerle‟ in 1917 de bekendste is.
133

 (afb. 40) 

Deze toename is tevens zichtbaar in de oeuvrelijst die door het NAI is opgemaakt. (bijlage I) 

Uit deze lijst is op te maken dat Hanrath een veelzijdig architect was die naast de 

woningbouw projecten aannam zoals het ontwerpen van scholen, fabrieken, kantoren, kerken, 

ziekenhuizen en een stadhuis. Deze opdrachten beperkten zich niet tot het Gooi en nabije 

omgeving, maar strekten zich uit over het hele land; van Rotterdam tot Helmond en van 

Rockanje tot Maastricht. Hij heeft zelfs opdrachten in het buitenland uitgevoerd zoals een 

ziekenhuis in Pretoria (Zuid-Afrika), een landhuis in Zillebeke (België) en een woonhuis in 

Iserlohn (Duitsland). (afb. 41) 

 

Hier zullen echter de kunstenaarswoningen besproken worden, die een apart hoofdstuk 

vormen in het oeuvre van Hanrath en die voornamelijk in het Gooi gelegen zijn. (bijlage VI) 

Deze streek was rond de eeuwwisseling zeer populair onder de kunstenaars. Om deze streek te 

kunnen plaatsen zal eerst de geografie en geschiedenis ervan uiteengezet worden. Daarna 

wordt overgegaan op de bespreking van de kunstenaarskolonie in het Gooi en de 

ontwikkeling van landhuizen. Het hoofdstuk „Algemene kenmerken‟ leidt de beschrijvingen 

van de kunstenaarswoningen in, door alvast de terugkerende elementen te bespreken die 

voorkomen in de huizen van Hanrath.  

 

 

VI.1. Het Gooi 

 

Het Gooi is een streek in het zuidoosten van Noord-Holland, nabij Amsterdam en Utrecht, dat 

tegenwoordig bestaat uit acht gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, 

Muiderberg, Naarden en „s-Graveland. (afb. 42) Het is een heuvelachtige streek met veel 

bossen, weilanden en zandgronden. Volgens J.G Wattjes heeft de streek een geheel eigen, 

apart karakter, ontstaan door een eeuwenlange samenwerking van natuur en cultuur. De oude 
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Gooise boerderijen passen daarbij wonderschoon in het typische Gooise landschap.
134

 Van 

wat eerst een geïsoleerde arme streek was ontwikkelde het Gooi zich aan het eind van de 19e 

en begin 20e eeuw tot een toegankelijke en geliefde streek, en vertienvoudigde de bevolking 

dankzij immigratie.
135

 Naast het feit dat het fijn wonen was in het Gooi, was het ook een 

ideale plek voor architecten aangezien er in die periode veel gebouwd moest worden en de 

meeste bouwheren over genoeg kapitaal beschikten om hiervoor een architect in te huren.
136

 

Vandaag de dag is het Gooi uitgegroeid tot een dure regio waar de rijkste Nederlanders 

woonachtig zijn.  

 

Aangezien in deze thesis huizen van Hanrath in Blaricum, Hilversum en Laren worden 

besproken, zullen enkel deze dorpen kort worden besproken. Alle drie de dorpen waren 

kernesdorpen hetgeen stond voor een „bebouwingconcentratie (van voornamelijk boerderijen) 

te midden of terzijde van de bouwlandcomplexen (engen en essen).‟
137

 Van deze dorpen was 

Laren het oudste dorp waaruit Blaricum en Hilversum uiteindelijk ontstonden. Laren ontstond 

in de late 8e eeuw maar was in de 9e en 10e eeuw al overbevolkt waardoor Larense kolonisten 

de twee nieuwe dorpen stichtten.
138

 Bij elk dorp hoort er dus een eigen geschiedenis, alhoewel 

er ook veel overeenkomsten zijn.  

 

VI.1.1. Laren 

Laren bleef tot in de 19e eeuw een klein arm agrarisch dorp waar de inkomsten afkomstig 

waren van de landbouw en weverij. Het dorp kende perioden van armoede, vanaf 1880 keerde 

echter het tij; het dorp werd beter bereikbaar met als gevolg dat het inwonersaantal van Laren 

toenam.
139

 Hierdoor kwam ook de ontwikkeling van de landhuisbouw op gang,
140

 die onder 

invloed stond van de regionale architectuur, zoals de Gooise boerderijen.
141

 De betere 

bereikbaarheid was mogelijk gemaakt doordat in 1874 al de Oosterspoorlijn aangelegd die 

van Amsterdam naar Amersfoort leidde en die halte had in Hilversum en Naarden/Bussum. 
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De stations waren op dat moment echter nog te ver van het dorp gelegen waardoor er 

aanvankelijk weinig veranderde. De komst van de Gooise Stoomtram in 1881 bracht daar 

verandering in,
142

 hierdoor ontstond een direct verbinding met de stations alhoewel deze nog 

niet snel en efficiënt was.
143

 De kunstenaars die vanaf 1870 al met enige regelmaat naar Laren 

kwamen om zich te laten inspireren door het schilderachtige landschap vestigden zich nu 

definitief in het dorp en vele anderen volgden.
 144

 Voor hen was het dagelijks vervoer dan ook 

niet essentieel waardoor het inefficiënte vervoer hen niet afschrikte.
145

 Naast een 

schildersdorp ontwikkelde Laren zich tevens tot een forensendorp; zakenlieden gingen met 

hun gezin in het rustige landelijke Laren wonen terwijl ze bleven werken in Amsterdam.
146

 

 

Door de grote toestroom van nieuwe bevolkingsgroepen verdween de landbouw en weverij 

voor een groot deel en ontstonden er nieuwe beroepen zoals winkeliers en hoteliers. Er 

ontstond ook een bohemienachtige sfeer door de vele kunstenaars die hier woonachtig waren. 

Jan Hamdorff, die een kroeg en hotel uitbaatte in het dorp, droeg hieraan bij.
147

 Uiteindelijk 

verdwenen vanaf 1940 steeds meer kunstenaars uit het dorpsbeeld, waardoor het 

kunstenaarskarakter verloren ging en waardoor Laren vanaf dan in de eerste plaats een 

forensendorp werd hetgeen het tegenwoordig nog steeds is.
148

 

 

VI.1.2. Blaricum 

In de 9e eeuw werd Blaricum gesticht, maar het dorp bleef voor bepaalde zaken nog lange tijd 

verbonden met Laren. In 1817 zijn de dorpen pas definitief gescheiden.
149

 Hierdoor hebben de 

dorpen bijna altijd hetzelfde karakter gekend met het verschil dat Blaricum minder inwoners 

had.
150

 Zo was Blaricum net als Laren een kleine agrarische gemeente, ze kende echter geen 

industrie. Doordat er geen andere bronnen van inkomsten waren verlieten dan ook vele 

inwoners het dorp aan het eind van de 19e eeuw toen er landbouwcrises heersten. De aanleg 

van de Oosterspoorlijn in 1874 had ook niet voor veel verbetering gezorgd aangezien het dorp 

net als Laren te ver van de stations lag en de Gooise Stoomtram was eveneens geen groot 

succes. Het dorp moest het eigenlijk vooral hebben van de kunstenaars die zich sinds 1880, 
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aanvankelijk voor bepaalde periodes, vestigden in de hotels en pensions die het dorp rijk 

was.
151

 De kunstenaars kwamen naar Blaricum omdat naast Laren hier het oorspronkelijk 

landbouwkarakter het meest intact was gebleven.
152

 Twee decennia later zouden de meesten 

zich hier definitief vestigen en lieten ze over het algemeen hun eigen landhuis met atelier 

bouwen.  

 

In diezelfde periode was de mobiele bereikbaarheid van het dorp eindelijk verbeterd door de 

aanleg van wegen en de opkomst van het autobezit. Met als gevolg dat er nu ook forensen in 

Blaricum kwamen wonen, zij het in minder grote getale dan bijvoorbeeld in Hilversum.
153

 

Een andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het dorp was de vestiging van de 

Internationale Broederschap in 1900; een christelijk-anarchistische beweging onder leiding 

van professor J. van Rees, waarover in het volgende hoofdstuk meer uitleg gegeven zal 

worden. Alhoewel de beweging heel wat teweeg heeft gebracht, heeft het weinig invloed 

gehad op het dorpsbeeld. Dit komt doordat de grond na de opheffing van de vereniging is 

verkocht voor de ontwikkeling van villabouw.
154

 

Tot die tijd stonden in Blaricum voornamelijk boerderijen op grote percelen
155

 en bleef het 

lang het karakter van een Goois dorp behouden.
156

 Hier kwam echter verandering in door de 

komst van de kunstenaars en forensen. Villa‟s, landhuizen, atelier- en middenstandswoningen, 

met eigen tuin, werden in de loop de jaren gebouwd in het dorp. Aangezien er van industrie 

geen sprake was in Blaricum zijn hier dan ook weinig arbeiderswoningen terug te vinden.
157

 

Het dorp is tegenwoordig nog steeds een forensendorp met een oude kern bestaande uit 

boerderijen waar omheen grote villa‟s en landhuizen zijn gebouwd. 

 

IV.1.3. Hilversum 

In de 9e eeuw werd Hilversum gesticht en in 1424 werd het officieel onafhankelijk van Laren. 

Het dorp kende naast landbouw sinds de 14e eeuw een textielindustrie die in de 17e eeuw tot 

bloei kwam door de aanleg van de Gooise Vaart die handel tussen Hilversum en Amsterdam 
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mogelijk maakte.
158

 Het gevolg was dat het dorp zich snel uitbreidde, want doordat veel 

nieuwe bedrijven zich vestigden in Hilversum, werden er veel nieuwe arbeiders aangetrokken 

die moesten worden gehuisvest.
159

 De aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874 betekende een 

extra stimulans voor de ontwikkeling van boerendorp tot forensen- en industriedorp,  dat 

daarvoor overigens al een eeuw lang de grootste en sterkste gemeente in het Gooi was.
160

  

 

Hilversum was nu door de goede bereikbaarheid namelijk ook aantrekkelijk geworden voor 

forensen en gepensioneerden die op zoek waren naar rust en natuur; voor deze mensen 

werden nieuwe villaparken ontwikkeld
161

 vanaf 1899.
162

 Ook de landhuizen die Hanrath in 

die periode in Hilversum heeft ontworpen, zijn bijna altijd in een van deze parken gesitueerd. 

De ontwerpen van deze villa‟s werden overigens over het algemeen gemaakt in opdracht van 

exploitatiemaatschappijen en zij werden voornamelijk beïnvloed door de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van villabouw.
163

 Net zoals in Laren werd er steeds minder aan 

landbouw gedaan waardoor steeds meer landbouwgronden naast de ongerepte heidegebieden 

gebruikt konden worden voor het vormen van deze nieuwe villaparken. Zo werden vooral 

tussen 1922 en 1935 veel villa‟s en landhuizen gebouwd.
164

  

Nadelen van deze ontwikkelingen waren dat de kloof tussen de relatief arme arbeiders en 

relatief rijke forensen steeds groter werd, welk verschil ook goed tot uitdrukking kwam in de 

architectuur en de inrichting van de stad; de villa‟s werden in het westen gebouwd en de 

arbeiderswoningen in het oosten, de spoorlijn fungeerde hierbij als grens.
165

 Daarnaast ging 

door de nieuwe villaparken steeds meer natuur verloren. Rebel zag in deze ontwikkeling wel 

een lichtpuntje, namelijk dat door een logisch gegroeide moderne voortzetting van de oude 

Gooische landelijke volksbouwkunst, een moderne typisch Gooische landhuisbouwkunst zich 

ontwikkeld had. 
166

 

 

De industrie is tegenwoordig zo goed als verdwenen uit Hilversum, nu is de gemeente het 

centrum van de Nederlandse televisie, veel omroeporganisaties hebben zich hier namelijk 
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gevestigd. Een forensengemeente is Hilversum nog altijd ondanks het feit dat de omroepen en 

andere instellingen voor veel banen zorgen. De grote steden zoals Amsterdam en Utrecht zijn 

nog beter bereikbaar geworden sinds de aanleg van de eerste autosnelweg in 1931 en de 

daarop volgende uitbreidingen in de loop der jaren.
167

  

 

 

VI.2. Kunstenaarskolonie 

 

De definitie van een kunstenaarskolonie is: „kleine gemeenschap van kunstenaars die zich in 

een zelfgekozen isolement ver van de beschaving en officiële kunstwereld terugtrokken om 

inspiratie op te doen.‟
168

 

 

Het begon allemaal in de jaren ‟70 van de 19e eeuw toen de Haagse schilder Jozef Israëls 

(1824-1911) naar Laren trok om inspiratie op te doen. Hij was enthousiast over de schoonheid 

van het dorp met haar bossen, heides en weilanden en vertelde dit dan ook aan zijn 

schildersvriend Albert Neuhuys (1844-1914). Al snel raakte ook bij andere Haagse en 

Amsterdamse kunstenaars bekend dat dit dorp de moeite waard was om te bezoeken vanwege 

haar ongereptheid. Zodoende werd Laren in de jaren ‟80 overspoeld met kunstenaars zoals 

Anton Mauve (1838-1888) en Hein Kever (1854-1922), die zich hier in de zomermaanden 

vestigden of er definitief kwamen wonen.
169

 Het waren overigens niet alleen de traditionele 

kunstenaars, zoals eerder genoemden, die naar Laren kwamen, maar ook de meer 

vernieuwende kunstenaars zoals Piet Mondriaan (1872-1944) en Jan Sluijters (1881-1957).
170

  

 

De huizen die de kunstenaar lieten bouwen, waren een combinatie van wonen en werken in 

een landelijke omgeving. Door het laten bouwen van een vrijstaand huis, geïnspireerd op de 

regionale architectuur, toonde de kunstenaar zijn maatschappelijk succes. Daarnaast toonde 

hij hier ook mee aan dat hij maatschappelijk vooruitstrevend was en dat hij rekening hield met 
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de omringende natuur en architectuur.
171

 Het is dan ook niet vreemd dat de kunstenaars een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de landhuisbouw in het Gooi.
172

 

 

Dat de trek van de kunstenaars naar het Gooi juist op dat moment plaatsvond, kan verklaard 

worden aan de hand van de al eerder genoemde aanleg van de spoorlijn in 1874 en van de 

stoomtram in 1882, die de geïsoleerde dorpen eindelijk makkelijk toegankelijk maakte.
173

 

Redenen van het vertrek van de kunstenaars uit de stad waren over het algemeen dat zij zich 

los wilden maken van de academie en haar regels, en omdat ze de stad steeds drukker en 

lelijker vonden.
174

 Ook vertier was een reden voor de kunstenaars om naar Laren en Blaricum 

te komen.
175

 Daar werd meestal voor gezorgd door Jan Hamdorff, die ook exposities 

organiseerde om de kunstenaars te helpen bij de verkoop van hun kunst.
176

 (afb. 43) 

Volgens P.H. van Moerkerken kwamen veel schilders ook af op de schoonheid van Laren, 

omdat deze gedoemd was te verdwijnen en er een vrees bestond voor het vergankelijke.
177

 

Hoe groter de bedreiging, hoe liefelijker de kunstenaars alles schilderden of zoals Frederik 

van Eeden het zou zeggen: „hoe armoediger, hoe mooier‟.
178

 

In de natuur waren de kunstenaars echter vrij om te doen wat ze wilden en raakten ze 

geïnspireerd door de puurheid van de natuur en de folklore van de dorpen. Vanaf die tijd 

noemde het dorp zich ook zelf „het schildersdorp.‟
179

 Veel kunstenaars namen de 

boerenwoning als onderwerp of het landschap. In beide gevallen gingen de kunstenaars ter 

plekke om hun werk te doen alhoewel van het landschap meestal enkel een olieverfstudie 

werd gemaakt waarna deze in het atelier definitief werd vastgelegd.
180

 Er kan dus gesproken 

worden van een combinatie van het pleinairisme en een ateliercultuur. (afb. 44) 

 

In die periode was er net zoals in de architectuur steeds meer het verlangen naar herleving van 

het ambacht en werd een nieuwe gemeenschapskunst begeerd. Het verband tussen versierende 

en bouwende kunsten moest namelijk hersteld worden. A.J. Derkinderen (1859-1929) en R.N. 

Roland Holst (1868-1938) probeerden hier onder andere in hun werk vorm aan te geven.
181
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Naast kunstenaars trokken Laren, en Blaricum, ook andere mensen aan die op zoek waren 

naar een andere leefomgeving. „Zo kwamen er kunstenaars, filosofen en wereldhervormers op 

af, anarchisten, utopisten, theosofen, mystici en natuurapostelen, en idealisten die een 

alternatief zochten voor de bestaande kapitalistische samenleving. […] Laren en Blaricum 

waren een broedplaats voor nieuwe bewegingen.‟
182

 Hierdoor werd Laren volgens Polak tot 

een museum van menselijke rariteiten.
183

 Een van deze nieuwe bewegingen werd in 1899 te 

Blaricum opgericht: de Internationale Broederschap van Christenanarchisten. De oprichter 

van deze kolonie was professor Jacob van Rees die histologie doceerde aan de Universiteit 

van Amsterdam. Tijdgenoot Tjerk Luitjes zei dat het zijn droom was „dat er ‟n heel dorp 

gesticht zou worden, waarin tevreden en gelukkige menschen werkzaam naast elkaar zouden 

leven en dat spoedig deze kolonie geheel het Gooi zou vermeesteren.‟
184

 De idealen van deze 

kolonie waren volgens Lien Heyting het eenvoudige leven in de natuur, het vrije huwelijk, de 

geheelonthouding, het vegetarisme, het antimilitarisme en het gemeenschappelijk 

eigendom.
185

 Deze idealen moesten leiden tot een volmaakte maatschappij en het Beloofde 

Land.
186

 Aangezien het bezitten van persoonlijke eigendommen uit den boze was, leefden de 

kolonisten samen in een huis. (afb. 45) Van Rees woonde echter in een apart huis met zijn 

gezin vanwege de combinatie met zijn werk als professor. Dit werd hem dan ook niet in dank 

afgenomen door zijn volgelingen.
187

 Uiteindelijk werden er nog extra hutjes bijgebouwd op 

het terrein hetgeen later zou zorgen voor een ware huttencultuur waar kunstenaars en 

intellectuelen zich in alle rust zouden terugtrekken om te werken.
188

 

 

Voordat Van Rees de kolonie stichtte, leidde hij al een aantal jaren een idealistisch leven, zo 

dronk hij geen alcohol en at hij geen vlees. Hij werd hierin gesterkt door de ideeën van 

Tolstoj die het eenvoudig landleven en naastenliefde hoog in het vaandel droeg. Door hem 

werd Van Rees uiteindelijk christenanarchist.
189

 Het christenanarchisme streefde naar een 

onafhankelijke gemeenschap, vrij van gezag, en beschuldigde de overheden van sociale 
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ongelijkheid.
190

  Alles werd bij deze beweging in de geest van Christus gedaan en enkel het 

eigen geweten fungeerde als gezag.
191

  

De kolonie zou uiteindelijk door omstandigheden al in 1903 vallen en werd in 1911 definitief 

opgeheven.
192

 Dit betekende echter niet dat het christenanarchisme niet meer bestond in Laren 

en Blaricum, in tegendeel. In 1903 werd namelijk bij Van Rees thuis de Humanitaire School 

geopend waar uiteraard christenanarchistisch onderwijs werd gegeven. In tegenstelling tot de 

kolonie was de school, waar theorie- en praktijklessen werden afgewisseld, wel een groot 

succes. Bij de bekendmaking verklaarde lerares Marie Calisch: „Om te trachten andere, beter 

mensen te vormen voor de nieuwe maatschappij, die berusten zal op de altruïstische idee, 

voor die samenleving der toekomst, die vrij van vooroordelen, van geldzucht en militarisme, 

een gemeenschap van oprechte, hulpvaardige en reine mensen zijn zal, moeten we met de 

kinderen beginnen.‟
193

 

 

Na de val van de kolonie kregen de christenanarchisten ook andere interesses; zo vonden ze 

de vraag hoe een mens moet leven niet meer zo belangrijk en was de interesse voor occult-

mystieke onderwerpen aangewakkerd, waardoor het meer een theosofische beweging was 

geworden.
194

 Deze theosofische wending was niet vreemd aangezien in beide dorpen de 

theosofie erg populair was geworden, vooral tussen 1905 en 1920.
195

 In het Gooi waren 

tevens twee theosofische verenigingen opgericht; de Hilversumsche loge in 1903 en de 

Gooische loge in 1907. Ook de kunstenaars werden aangetrokken tot deze actieve 

verenigingen en stonden dikwijls samen met hun partner ingeschreven.
196

 In deze periode van 

„vergeestelijking‟ waren Laren en Blaricum centra geworden van mystieke kunst,
197

 veel 

kunstenaars zoals Mondriaan waren dan ook niet meer geïnspireerd door het aardse en 

stoffelijke.
198

 Ze werden naast de theosofie geïnspireerd door de theorieën van Freud over het 

onderbewuste en door de ontwikkelingen in de natuurkunde, zoals de ontdekking van 

röntgenstralen.
199

 In die periode ontwikkelde het opkomende expressionisme zich ook tot een 

belangrijke kunststroming in Laren.
200

 Door dit soort ontwikkelingen en verenigingen bleven 
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de kunstenaars zich nog steeds aangetrokken voelen om zich in Laren of Blaricum te 

vestigen.
201

  

 

Overigens was er naast de meer idealistische kolonie van Van Rees, een jaar eerder de kolonie 

Walden in Bussum gesticht door schrijver Frederik van Eeden. (afb. 46) Hier was het credo 

dat iedereen vrij was in zijn doen en laten, maar dat de grond waarop ze woonden een 

gemeenschappelijk bezit was. „Als collectief-coöperatieve gemeenschap was de kolonie in de 

eerste plaats een economisch alternatief.‟
202

 

 

Langzaam aan ging Laren echter, zoals Van Moerkerken dit in 1913 in zijn roman had 

voorspeld, „ten onder aan de macht van het geld en de cultuurloosheid.‟ Grondspeculanten, 

makelaars, hoteliers en ook kunstenaars waren degenen die het dorp in de vernieling 

brachten.
203

 Het eerste breekpunt kwam na de Eerste Wereldoorlog die ervoor had gezorgd 

dat er geen plek meer was voor het creëren van alternatieve maatschappijen waarin 

naastenliefde belangrijk was. Het communisme en socialisme heersten en het 

christenanarchisme was op sterven na dood.
 204

 

Daarnaast kwam er ook een einde aan het kunstenaarsleven; doordat de dorpen niet meer 

primitief en idyllisch waren hadden de kunstenaars hier nog weinig te zoeken. De oude 

dorpen met hun ongerepte natuur waren moderne dorpen geworden met alle drukte en lelijke 

bebouwing van dien.
205

 

„Het vrijgevochten Laren, waar keuterboertjes, schilders, anarchisten en villachic in de jaren 

twintig een grillige, kluchtige, paradoxale gemeenschap vormden‟, is verdwenen en daarmee 

ook de tegenstelling  „tussen oertraditioneel en hypermodern.‟
206
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VI.3. Landhuizen  

 

Aangezien Hanrath voor de kunstenaars vooral landhuizen ontwierp, is het interessant om 

meer te weten van het ontstaan van het landhuis en de ontwikkeling ervan tot aan het begin 

van de 20e eeuw in het Gooi. 

Volgens J.H.W. Leliman heeft het landhuis in de Nederlandse bouwkunst altijd al een 

bijzondere plaats gehad.
207

 De eerste buitenhuizen, die daadwerkelijk als buitenverblijf 

ontworpen waren, ontstonden langs de Amstel en de Vecht rond 1640. (afb. 47) In het begin 

had het omringende land van deze verblijven nog een agrarische functie hetgeen pas in de 18e 

eeuw veranderde, waardoor tuinen en parken aangelegd konden worden.
208

 Hierdoor genoten 

deze monumentale buitenverblijven vaak een grote roem.
209

 Het bezitten van een dergelijk 

buitenhuis was overigens enkel voor de welgestelden weggelegd en de huizen werden daarom 

zo ontworpen dat ze rijkdom uitstraalden.
210

 Door stijging van de landbouwgrondprijs 

verdwenen na 1800 echter veel van de grote buitenverblijven
211

 en door de daarop volgende 

nieuwe ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw, moesten ook de overgebleven buitenverblijven 

vaak wijken voor nieuwbouw.
212

 De percelen werden kleiner waardoor de huizen ook in 

volume afnamen en de prijs werd gedrukt.  

Door deze ontwikkeling waren buitenhuizen niet enkel meer voor de allerrijksten weggelegd. 

De huizen moesten nu ook niet meer statig overkomen, belangrijker was dat ze een bron 

vormden voor gezondheid.
213

 In eerste instantie werden ze net zoals vroeger voornamelijk als 

zomerverblijf gebruikt, maar aan het eind van de eeuw, toen men mobieler werd door de 

opkomst van de auto en het openbaar vervoer, werden de huizen steeds vaker als vaste 

woning in gebruik genomen.
214

 Hierdoor kregen steeds meer gezinnen het verlangen om 

buiten te wonen met als gevolg dat er in korte tijd veel buitenwoonhuizen werden 

gebouwd.
215

 Vanaf dat moment werd het begrip landhuis meer toepasselijk.  
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Een overeenkomst met de buitenverblijven uit de 17e en 18e eeuw en de landhuizen is dat aan 

het eind van de 19e eeuw nog altijd dezelfde bouwwijze en -stijl zoals in de stad werd 

gebruikt werd toegepast op de landhuizen.
216

 Rond de eeuwwisseling kwam hier, zoals 

hierboven in de architectuurgeschiedenis ook beschreven, echter verandering in doordat de 

architecten en critici zich losmaakten van de academische invloeden en meer 

functionalistische ontwerpen begonnen te maken.
217

 Het landhuis onderging als eerste der 

typologieën deze invloed waardoor volgens J.H.W. Leliman een eind kwam aan de rusteloze 

bouwkunst uit de 19e eeuw en de huizen beschaafder en soberder werden.
218

 Dat het landhuis 

als eerste de invloed onderging ligt mogelijk aan het feit dat het landhuis „van alle 

architectonische objecten het meest vrije en het meest artistieke [is]. Het bouwen van 

landhuizen is daarom voorbestemd – of het moet dat althans zijn – voor de meest kunst-

gevoelige architecten.‟
219

 De grote landhuizen bleven overigens over het algemeen toch de 

klassieke invloeden behouden in hun ontwerpen,
220

 terwijl de kleine landhuizen geïnspireerd 

waren door de landelijke bouwkunst. De kleine landhuizen in het Gooi kregen zelfs een eigen 

stijl: de Gooise landhuisstijl. Deze stijl staat voor landelijke romantiek en is beïnvloed door de 

oude boerderijen en woonhuizen in het Gooi.
221

 De oude boerderijen hadden als kenmerken 

onder andere „lage muren, hooge daken met pannen of riet bedekt, zeer gesloten, 

gecarbolineerde houtbekleeding, kleine ruitverdeeling, buitenluiken [en] regentonnen.‟
222

 De 

eenvoudige bakstenen woonhuizen hadden topgevels en een zadeldak en waren enkel versierd 

met vlechtingen, muurankers en gevelstenen.
223

 Een voordeel van het kiezen voor deze 

inspiratiebron was dat de nieuwe architectuur naadloos aansloot bij de oude.
 224

 Het was J.G. 

Wattjes die de architecten overigens op het idee bracht om de boerderijen als voorbeeld te 

nemen, omdat hij het karakteristieke Hollandse landschap niet verloren wilde zien gaan.
225

 De 

moderne Gooise landhuizen die daarop gebouwd werden omschreef Henri Polak als volgt: 
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„stemmige, intieme, gewoonlijk met riet gedekte huizen, goed van verhoudingen en van 

kleur.‟
226

 

 

Dit nieuwe type landhuis, dat overigens in heel Nederland populair zou worden, moest wel 

volgens bepaalde principes ontworpen worden om een goed resultaat te verkrijgen.
227

 S. 

Streuvels verwoordde dit in zijn boek De landsche woning in Vlaanderen op de volgende 

manier: „Het landsche huizeke, zoowel als de groote hofstede, staat op zichzelf, is een 

eenheid, vormt de samenvatting van het buitenleven en voldoet in al de noodwendigheden van 

het landsche gezin dat er in leeft, werkt, woekert, veilig en gelukkig is. Geen nutteloosheid, 

niets overtolligs, in hoogte of breedte, maar in alle noodwendigheid is er op de eenvoudigste 

wijze voorzien. (…) De landman die zijn huis bouwt, heeft iets van de begaafdheden die eigen 

waren aan den middeleeuwschen bouwmeester. In alles gebruikt hij overleg en gezond 

verstand en hij streeft er naar om met ‟t minste middelen, het grootst mogelijk uitwerksel te 

bekome. Hij bekommert zich niet om pracht of praal. (…) Als bouwmateriaal neemt hij de 

dingen uit zijn onmiddellijke omgeving (…) Hij houdt zich daarbij aan het eene grondstelsel: 

bouwen van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen.‟
228

 De schoonheid die hierdoor 

ontstond was volgens hem even onvergankelijk als alle natuurschoon.
229

 

 

Doordat de huizen moesten voldoen aan de eisen van het gezin was elk landhuis anders, 

waardoor de landhuisbouw een individualistische bouwkunst werd.
 230

 Hierdoor kreeg de 

landhuisbouw een aantrekkelijk karakter.
231

 Uiteraard lagen er ook nog andere redenen ten 

grondslag aan het feit dat het uiterlijk en de plattegrond van een landhuis nooit hetzelfde was. 

Zaken als het budget van de opdrachtgevers en de plek van het perceel in de omgeving, waren 

zeer bepalend voor het eindresultaat. Over de plaatsing van de kamers moest bijvoorbeeld 

goed nagedacht worden, deze moesten namelijk zo gunstig mogelijk geplaatst worden ten 

opzichte van onder andere de zon en de openbare weg.
232

 Al dit soort zaken en regels 

beschreef H. van der Kloot Meijburg in zijn boek Landhuisbouw in Nederland. Zo moesten 

bijvoorbeeld de minder belangrijke ruimten en dienstvertrekken aan de zuidwest-, west- en 

noordzijde geplaatst worden. Verder was het volgens hem bij een landhuis zeer belangrijk dat 
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er een gemakkelijke communicatie tussen het huis en de tuin aanwezig was.
233

 Een open 

veranda leende zich hier goed voor en werd dan ook veel toegepast.
234

 A. Bontenbal wees er 

wat dit betreft ten slotte nog op dat de landhuizen niet alleen goede verhoudingen moesten 

hebben, maar dat de eerste vereiste in de landhuisbouw was dat zij in hun omgeving pasten en 

dat ze onderling in harmonie waren. Hierbij was de tuinaanleg belangrijk omdat die er een 

geheel van maakte. Het werd dan ook door A. Bontenbal aanbevolen om hiervoor een 

tuinarchitect aan te nemen, zodat het landelijk karakter zoveel mogelijk behouden bleef.
235

  

Een ander kenmerk van een landhuis was volgens S. Streuvels de eenvoud, H. van der Kloot 

Meijburg beaamde dit en zei dat naast de zakelijkheid dit dan ook een streven was in de 

moderne landhuisbouw.
236

 Leliman voegde hier nog het streven naar natuurlijkheid aan toe, 

waardoor het landhuis volgens hem een ongedwongen, fris en gezond gevoel gaf.
237

 

Het laatste belangrijke speerpunt waar Streuvels over sprak ging over het feit dat er van 

binnen naar buiten gebouwd moest worden. Hierover zei Van der Kloot Meijburg: „Hoe 

zuiverder het uitwendige een weerspiegeling is van het inwendige, des te karakteristieker zal 

het gebouw zijn.‟ 
238

 

 

 

VI.4. Algemene kenmerken 

 

Wanneer gekeken wordt naar de landhuizen die Hanrath ontwierp, dan zijn een aantal 

terugkerende elementen waaraan zijn huizen herkend kunnen worden waarneembaar. Hierbij 

is een onderscheid gemaakt tussen de kenmerken van het exterieur en interieur.  

 

VI.4.1. Exterieur 

De eerste landhuizen die Hanrath ontwierp waren van een bescheiden formaat en 

waarschijnlijk vooral geïnspireerd op de kleine eenvoudige keuterboerderijen en 

daglonerswoningen, hetgeen door de kunstenaars ook als ideaal voorbeeld werd gezien.
239
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(afb. 48-51) De huizen van Hanrath hadden geringe afmetingen in de hoogte waardoor de 

huizen niet overheersten en ondergeschikt waren aan de omringende natuur.
240

 Kenmerkend 

waren het gebruik van rode baksteen, dakpannen en de toepassing van eenvoudige brede 

tuitgevels die enkel versierd werden door het metselwerk met vlechting en rollagen, de 

ontlastingsbogen en de muur- of jaartalankers. De deuren bestonden uit een apart draaiend 

boven- en ondergedeelte. De ramen hadden meestal de vorm van kruiskozijnen waarbij de 

onderste ramen geflankeerd werden door houten luiken. (afb. 18 en 51) 

 

De landhuizen die zouden volgen waren al meer van formaat en beïnvloed door de Engelse 

landhuisbouw, hetgeen bijvoorbeeld te zien was aan de nadrukkelijk aanwezige schoorstenen, 

de erkers en de gekoppelde ramen. Ook deze huizen waren geïnspireerd op de boerderijen, 

maar dan op de Gooise hallehuisboerderijen in plaats van op keuterboerderijen. (afb. 52) 

Elementen die kenmerkend waren voor dit soort boerderijen, waren de lage muren en ver naar 

beneden doorgetrokken rieten of pannen kap. Het metselwerk had zelden een topgevel, maar 

wel een wolfseinde, de glas-in-loodramen hadden een kleine roedeverdeling, de deuren waren 

tweedelig, de kap was op de plaats van de baanderdeuren opgetrokken en had bijna altijd 

monumentale proporties.
241

 Al deze elementen werden met regelmaat toegepast door Hanrath. 

(afb. 53-54) De vorm van deze boerderijen ontwikkelde in de loop der jaren tot een hoeve met 

dwarsdeel, waardoor de plattegrond een langgerekte vorm kreeg.
242

 Deze plattegrondvorm 

was ook terug te zien in de huizen van Hanrath. (afb. 55) Hoewel deze langgerekte 

plattegrond zich goed leende tot een symmetrische gevel, maakte Hanrath hiervan niet altijd 

gebruik, ook al leek dit wel zo. (afb. 53) Volgens P.H.N. Briët was hij door deze subtiliteit 

een meester in het misleiden van de symmetrie. Hanrath vond een praktische indeling dus  

belangrijker dan volledige symmetrie.
 243

 De langgerekte plattegrond leende zich overigens 

ook goed voor een huis met geringe hoogte waardoor de horizontaliteit nog eens extra 

benadrukt werd.  

 

Een ander groot talent van Hanrath was zijn gevoel voor fijne proporties.
 
Toch kon zijn werk 

ook „bonkig en boersch‟ zijn, maar het was altijd „levend, pittig en petillant.‟ Zijn streven naar 

verfijndheid en eenvoud kwam onder andere naar voren in zijn materiaalgebruik dat altijd 
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puur was.
244

 De materialen moesten namelijk sprekend zijn en tot hun recht komen.
245

 Als hij 

zijn materialen behandelde dan werden deze meestal wit of groen geverfd. Deze kleuren 

gebruikte hij zowel buiten als binnen.
246

 Ook de combinatie van groen en geel paste Hanrath 

wel eens toe aangezien dit een typische kleurencombinatie was in de regio.
247

 (afb. 56) 

De versiering van de gevels werd nog altijd tot een minimum beperkt en kwam meestal voort 

uit de constructie, zoals de jaartalankers.  

 

Verder zijn er nog een aantal kenmerken te noemen die typisch zijn voor Hanrath‟s huizen. 

Zo had hij bijna overal de houten luiken bewerkt door hartjes uit te snijden en kenmerkten de 

ramen en deuren zich door zware kozijnen en hun oren. (afb. 57-58) Verder hadden de erkers 

altijd een hoekige vorm met eenzelfde afwerking door middel van een kroonlijst. (afb. 59) De 

voordeur was altijd voorzien van zijlichten, een enkele keer ook van een bovenlicht, en had 

meestal een grote houten luifel die voor beschutting zorgde tegen de weersinvloeden. (afb. 

60) Boven de deuren, ramen en erkers waren er over het algemeen strekken oftewel 

hanenkammen gemaakt, en onder de ramen - op sommige plaatsen ook erboven -  waren 

rollagen gemetseld. Zo‟n rollaag werd meestal ook gebruikt als scheiding tussen de plint van 

de woning en de rest van de gevel, die zoals altijd met rode baksteen werd opgebouwd. (afb. 

61) Als dakbedekking gebruikte Hanrath over het algemeen zwarte Hollandse pannen en een 

enkele keer riet. De grote dakvlakken werden onderbroken door dakkapellen met 

segmentvormige fronton. (afb. 62) 

 

Rond de tuinen stonden altijd lage stevige houten hekken met aparte poortjes; kleine voor het 

pad naar de voordeur en grote voor de oprit. (afb. 63) 

 

De huizen van Hanrath in historiserende stijl hadden uiteraard de bijhorende specifieke 

stijlkenmerken, maar waren toch te herkennen als de zijne. Hanrath nam de historische stijlen 

namelijk nooit klakkeloos over, aangezien kopiëren volgens hem uit den boze was. Daarom 

gebruikte hij een aantal van de hierboven genoemde kenmerken, zoals de luiken met hartjes, 

ook in zijn historiserende ontwerpen. Zodoende gaf hij toch zijn eigen toets aan de historische 

stijlen en moet er in het geval van Hanrath gesproken worden van historiserende huizen en 

niet van huizen in stijl van het historisme.  
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VI.4.2. Interieur 

Het is niet bekend of het interieur van Hanrath in de loop der jaren is veranderd aangezien het 

huis van F. Hart Nibbrig sterk verbouwd is in de jaren ‟60 en een bezoek aan het huis van A.J. 

Derkinderen niet mogelijk was. Wat wel gezegd kan worden is dat alle andere huizen die 

werden bezocht een soortgelijk overwegend donker interieur hadden. In welke stijl het 

exterieur ook was, het interieur bleek overal gelijkaardig. 

 

Net zoals in het exterieur was in het interieur de Engelse invloed waarneembaar. De indeling 

met een centrale hal en de inrichting met een „cosy-corner‟ wezen hierop.
248

 (afb. 64) Toch 

kwam het interieur ook Nederlands over, Hanrath hield ook van hetgeen „onbedorven (… ) en 

zo oer-Hollandsch was.‟
249

 De Hollandse nuchterheid kwam naar voren in de simpele vormen 

zoals de altijd weer terugkerende hartjes. (afb. 65) De invloed van de Nederlandse boerderijen 

beperkte zich overigens echter tot het exterieur en was niet terug te vinden in de plattegrond 

of inrichting.
250

 

 

De vloeren in Hanrath‟s huizen zijn bedekt met een houten vloer of parket, behalve in het 

toilet, de dienstruimten en kelders waar tegels zijn gebruikt. (afb. 66-67) Zoals H. van der 

Kloot Meijburg dit ook voorschreef, is er een donkere vloer gebruikt waardoor er rust werd 

gecreëerd en hadden de vloertegels geen patroon, maar waren ze gewoon effen in de kleuren 

rood, zwart of wit.
251

 

 

Op het sanitair, de dienstruimten en de slaapvertrekken na, heeft Hanrath als wandbekleding 

overal gebruik gemaakt van een houten lambrisering die in hoogte varieerde van een meter tot 

anderhalve meter. De fries van de lambrisering werd vaak gebruikt als uitstalplaats voor 

geliefde objecten. Boven de lambrisering werd de muur gepleisterd en meestal wit geverfd. 

(afb. 68) De houten lambrisering werd volgens H. van der Kloot Meijburg gezien als zeer 

deftig.
252

 

In het sanitair en de dienstruimten werden uiteraard wandtegels gebruikt. De tegels waren 

over het algemeen effen op de plint en rand na, die gekleurd waren of een patroon hadden. 

Soms werd er ook een enkele patroontegel tussen de effen tegels geplaatst of werd er gekozen 
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voor een tegeltableau. De tegelpatronen waren in alle huizen van soortgelijke stijl. (afb. 69-

71) Boven de tegels, die net zoals de lambrisering in hoogte varieerden van een meter tot 

anderhalve meter hoog, werd de muur gepleisterd in een bijpassende kleur. In de 

dienstruimten werden de tegels en muur vaak gescheiden door een plank met daaronder 

haakjes waar voorwerpen uitgestald of opgehangen konden worden. (afb. 72) 

De wanden van de slaapvertrekken waren gepleisterd en geverfd, en hadden enkel een houten 

plint en meestal ook een wandschroot ter hoogte van de deuren. (afb. 73) 

Zoals het een goed landhuis betaamde hadden de wanden van de landhuizen van Hanrath 

weinig onderbrekingen, aangezien deze als storend werden ervaren en afbraak deden aan het 

interieur.
253

 Hij paste in zijn streven naar eenvoud ook nauwelijks enige vorm van decoratie 

toe waardoor zijn ruimtes dan ook simpel waren; enkel een vloer, de wanden en een 

plafond.
254

  

In de hal en het portaal werden er tot slot door Hanrath vaak bogen toegepast. De hoeken 

daarvan werden beschermd door een hoeklatje dat bekroond werd met een kapiteeltje. (afb. 

74) 

 

Hanrath heeft op de begane grond bijna altijd gebruik gemaakt van balkenplafonds hetgeen 

volgens H.van der Kloot Meijburg zorgde voor een levendig effect.
255

 De een was zwaarder 

uitgevoerd dan de ander, maar het waren altijd donkere houten balken waartussen het plafond 

meestal bepleisterd was. De balken werden ondersteund door houten sleutelstukken of in 

sommige gevallen door onbepleisterde bakstenen. (afb. 75-76) 

 

De deuren die Hanrath gebruikte waren zoals voorgeschreven werd van normale grootte en 

zonder veel versieringen. Door de deuren over te laten gaan in de lambrisering was de deur in 

harmonie met de wand hetgeen ook gezien werd als rijkdom. Verder heeft Hanrath ervoor 

gezorgd zo min mogelijk deuren te plaatsen waardoor de vertrekken rustig bleven en zo veel 

mogelijk gevrijwaard werden van eventuele tocht.
256

 Opvallend aan Hanrath‟s deurkozijnen 

zijn de dopjes die bijna overal in de hoeken zijn waar te nemen en die wijzen op de 

constructie. (afb. 77-78) 
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Wat betreft de ramen is er bijna altijd gekozen voor draairamen die ook door H. van der Kloot 

Meijburg werden verkozen. In landhuizen waren de ramen namelijk vaak laag door de geringe 

verdiepingshoogte, waardoor het gewenst was een raam helemaal te kunnen openen. Dit was 

echter niet mogelijk bij schuiframen die daardoor al snel benauwend overkwamen.
257

 

Voor een goede verlichting van een vertrek werd vaak geopteerd voor een erker, omdat deze 

zorgde voor extra lichtinval en tevens een gezellig hoekje creëerde. (afb. 79) 

 

De centrale hal in de huizen van Hanrath waren altijd indrukwekkend. Door de overgang van 

de lage vestibule naar de hoge open hal werd er een climax bereikt die zo gegeerd was.
258

 De 

statige donkere houten trap had altijd 19 treden en had trappalen met grote ronde knoppen en 

platte spijlen met uitgezaagde hartjes. Ook hier zijn net zoals op de deurkozijnen op de bomen 

dopjes zichtbaar. (afb. 80-82) 

 

Hanrath paste bijna altijd een verlaagde zit toe in zijn woningen omdat dit gezien werd als een 

aantrekkelijk zitje hetgeen een extra dimensie gaf aan het bereiken van de huiselijke 

gezelligheid. Zoals H. van der Kloot Meijburg al zei, was de spreuk „Eigen haard is goud 

waard‟ hierbij zeer toepasselijk.
259

 In deze „cosy-corners‟ voorzag Hanrath vaak een 

ingebouwde bank alsook boekenkasten. Hierdoor werd het hoekje extra uitnodigend om 

bijvoorbeeld in de warmte van de haard een boek te lezen. Een raam zorgde voor uitzicht op 

bijvoorbeeld de tuin. (afb. 83) 

In een aantal gevallen en zo gewenst voorzag Hanrath ook serres of veranda‟s. Ze vormden 

een verlenging van de woonkamer en waren zeker bij minder gunstig weer ideaal om toch een 

beetje te kunnen genieten van het buitenleven.
260

 (afb. 84) 

Naast boekenkasten ontwierp Hanrath ook door heel het huis inbouwkasten waarin 

bijvoorbeeld kleding gelegd of opgehangen kon worden. Dit soort kasten waren essentieel in 

een landhuis.
261

 Ook buffetkasten in de eetkamer en servieskasten werden ontworpen. De 

buffetkasten kregen aan de onderkant kastjes en lades, terwijl de bovenkant planken kreeg om 

het mooie servies uit te stallen. Ze waren vaak sierlijk van vorm en als blad werd gekozen 

voor marmer. (afb. 85) De servieskasten waren gelijkaardig van opzet, maar van boven 

gesloten en een stuk eenvoudiger. (afb. 86) 
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VI.5. Woonhuis ‘De Olmenhove’ – Naarderstraat 63 Laren – F. Hart Nibbrig 

 

Opdrachtgever en bewoners 

 

In 1894 is de bouw van „De Olmenhove‟ begonnen in opdracht van de kunstschilder 

Ferdinand Hart Nibbrig. (afb. 87) Hij had de bouwgrond gekocht van suikerhandelaren uit 

Hilversum en de eerste steenlegging vond plaats in november 1894, door zijn aanstaande 

echtgenote mejuffrouw J. Moltzer. Hart Nibbrig woonde hier met zijn gezin tot zijn overlijden 

in 1915, waarna het huis verkocht is aan Pierre Alexandre Regnault. Hij was een verffabrikant 

met fabrieken over de hele wereld en was tevens een fervent verzamelaar van vroeg 20e 

eeuwse kunst. Het schijnt dat hij na Helene Kröller-Müller de grootste kunstcollectie van het 

land had. Voor Regnault werd „De Olmenhove‟ zijn nieuwe thuisbasis, want zijn villa in 

Hilversum was te groot geworden nadat de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten. Ook 

Regnault heeft hier tot aan zijn dood in 1954 gewoond. Na zijn dood is een deel van zijn 

verzameling geërfd, het andere deel is geschonken aan het Stedelijk Museum in Amsterdam 

of geveild.  

Het huis werd in 1959 geërfd door zijn dochter Virginie, die door een handicap in een rolstoel 

zat. Hierdoor is het huis nog altijd rolstoelvriendelijk met lage deurklinken en drempels. In de 

jaren ‟60 werd het huis flink verbouwd door architect Bart van Kasteel. Aangezien Virginie 

alleenstaand was, had zij niet zoveel kamers nodig en is de bovenverdieping aangepast. Het 

huis is toen tevens gemoderniseerd. Na verloop van tijd heeft Virginie Michael Snel leren 

kennen met wie zij trouwde. Hij was een fotograaf/beeldend kunstenaar die vooral in Amerika 

bekend was onder de artiestennaam Michael Sestier. Hij is na haar dood tot 1990 in het huis 

blijven wonen en heeft het toen verkocht aan de huidige eigenaren, meneer en mevrouw 

Hartsuiker. Hij wilde het huis echter niet zomaar aan iemand verkopen, want hij hield van het 

huis en wilde niet dat het veranderd zou worden. Op een paar kleine ingrepen na, vanwege het 

beroep van mevrouw Hartsuiker, is er sindsdien niets veranderd.   
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Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915) 

Schilder, lithograaf tekenaar 

 

Ferdinand Nibbrig werd geboren op 5 april 1866 in Amsterdam als zoon van Pieter Jacobus 

Nibbrig en Elisabeth Agneta Hart. Nibbrig was al van jongs af aan bezig met tekenen 

waardoor zijn ouders hem vanaf zijn zevende op les lieten gaan bij de schilder J.A. Rust 

(1828-1915).  Op school was hij goed in teken- en wiskundelessen, hetgeen doorslaggevend 

was voor zijn vervolgopleiding; op zijn vijftiende begon hij aan de opleiding tot architect aan 

de Quellinusschool. Na twee jaar bleek dit toch niet de juiste keuze geweest te zijn en stopte 

hij met zijn architectenopleiding en deed toelatingsexamen voor de Rijksacademie van 

Beeldende Kunsten in Amsterdam. Na de eerste keer te zijn afgewezen werd hij in september 

1883 toch toegelaten, waar hij door zijn leraren al snel een ijverig student werd genoemd. De 

kennis die Nibbrig in zijn vooropleiding tot architect had opgedaan bleek een pre tijdens zijn 

lessen. Tot 1888 was hij student aan de Rijksacademie. 

Ondertussen was in 1884 zijn naam veranderd in  Ferdinand Hart Nibbrig, aangezien de 

familienaam van zijn moeder niet meer voortgezet kon worden, had ze een aanvraag 

ingediend tot het samenvoegen van haar familienaam en die van haar man. In 1884 werd de 

aanvraag goedgekeurd.
262

 

In 1888 vertrok Hart Nibbrig voor een jaar naar Parijs om lessen te volgen aan de Académie 

Julian en om ervaring op te doen in het atelier van de kunstenaar Ferdinand Cormon. Hier 

leerde hij het werk kennen van Vincent van Gogh en Georges Seurat hetgeen van grote 

invloed was op zijn ontwikkeling.
263

 

Eenmaal terug in Nederland huurde hij een atelier in Amsterdam waar hij voornamelijk in de 

winter werkzaam was, terwijl hij in de zomermaanden naar het platteland trok.
264

 Door een 

van zijn vrienden, Simon Moulijn,
265

 zou hij voor het eerst meegenomen worden naar het 

Gooi waar hij het oude Laren leerde kennen. Net zoals de andere schilders die werkzaam 

waren in Laren, schilderde hij de boeren en hun interieurs. In tegenstelling tot de rest gaf hij 

echter de werkelijkheid weer en probeerde de situatie niet mooier te maken dan dat hij was. 

Deze periode wordt als een overgangsperiode gezien in zijn werk waarbij zijn kleurengebruik 
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van donker naar licht gaat.
266

 Vanaf 1892 drongen ook voor het eerst de ervaringen die hij in 

Parijs had opgedaan door in zijn werk.
267

 Hart Nibbrig was de eerste schilder in het Gooi die 

volgens het pointillisme werkte en zou later nog menig schilder beïnvloeden.
268

 Vanaf dat 

moment hield hij zich niet meer bezig met het schilderen van heidevelden en interieurs, en 

stond zijn werk in scherp contrast met dat van schilders zoals Neuhuys.
269

 In het begin kon 

waarschijnlijk niet iedereen zijn werk waarderen, maar volgens tijdgenoot Otto van 

Tussenbroek wist Hart Nibbrig „wat hij wilde en wat hij wilde wist hij doorgaans te bereiken.‟ 

Door zijn bezoeken aan het Gooi tijdens de zomer, was Hart Nibbrig gevallen voor de rust en 

de natuur van Laren. Daarom zegde hij in 1894 zijn atelier in Amsterdam op en liet hij in 

Laren een huis bouwen. Het dorp had verder als voordeel dat de grond nog goedkoop was en 

dat Amsterdam door de Gooische stoomtram goed bereikbaar was.
270

 Vanaf 1900 werkte hij 

echter ook regelmatig elders, bijvoorbeeld in het Zeeuwse Zoutelande.
271

  

 

In deze jaren ontwikkelde Hart Nibbrig zijn stijl verder door te experimenteren en kwam hij 

erachter dat het pointilleren een groot nadeel had: het statische karakter. Daarom begon hij het 

pointillisme van Georges Seurat te combineren met de penseeltoets van Vincent van Gogh.
272

 

Zijn doel was volgens P.H. van Moerkerken om „die tinteling van licht, die zuiverte van 

atmospheer‟ weer te geven „welke zoo lang reeds zijn begeerte was geweest.‟
273

 Als 

onderwerp hiervoor nam hij bijvoorbeeld het uitzicht vanuit zijn atelier op de boekweit- en 

roggevelden.
274

 Hierbij waren kleur en zon erg belangrijk.
275

 Maar naast landschappen 

schilderde hij ook stillevens en portretten.
276

 (afb. 89) Door zijn landschappen zou hij 

uiteindelijk het meest bekend worden. Zo zegt P.H. van Moerkerken na zijn dood in 1915: 

„Wanneer wij terugdenken aan al den eerlijken en zuiveren arbeid van dezen krachtigen 
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werker, dan vertoeven onze gedachten wellicht het liefst bij die lichtende landschappen.‟
277

 

Naast schilder was Hart Nibbrig ook tekenaar, etser en lithograaf.
278

 

Wat betreft zijn privéleven: Hart Nibbrig trouwde in 1895 met Johanna Bartruida Moltzer 

(1869-1957), die hij tijdens zijn werk in Amsterdam had leren kennen. (afb. 88) Samen 

kregen ze drie zonen en een dochter. Het huis dat ze in 1894 lieten bouwen werd 

waarschijnlijk gedeeltelijk gefinancierd door de families.
279

 Het is niet bekend wie het huis 

heeft ontworpen, mogelijk is dit Hanrath geweest aangezien hij in 1902 het atelier heeft 

verbouwd. Qua stijl sluit het ook aan bij de andere vroege ontwerpen van Hanrath, zoals het 

naastgelegen huis van de kunstenaar Antoon Derkinderen dat in 1902 werd gebouwd. Hanrath 

heeft in 1897 tevens een huis in Hilversum ontworpen voor de vader van Hart Nibbrig en in 

1914 ook een huis in Hilversum voor zijn broer Barend Hart Nibbrig.
280

 Als Hanrath het huis 

heeft ontworpen is het mogelijk dat Hart Nibbrig hem kende via zijn vriend Antoon 

Derkinderen
281

 of via Richard Roland Holst met wie hij op de Rijksacademie zat. Volgens de 

briefwisseling in het tijdschrift Architectura over de verbouwing van landhuis „De Maerle‟, 

zouden Roland Holst en Hanrath elkaar weer kennen.
282

 Ook bestaat de mogelijkheid dat de 

ouders van Hart Nibbrig, die destijds al in Hilversum woonden, het werk van Hanrath hadden 

leren kennen en dit aan hun zoon verteld hebben.
283

 

 

In zijn vrije tijd was Ferdinand overigens lid van „Arti et Amicitiae‟ in Amsterdam
284

 en 

vanaf 1908 ook van de „Gooise loge‟, de vrijmetselarijvereniging van het Gooi. Samen met 

zijn vrouw Johanna was hij lid van de Theosofische Vereniging.
285

 Ze waren er zo door 

gegrepen dat ze tussen 1909 en 1911 ook regelmatig thuis theosofische cursussen 

organiseerden.
286

 Verder had Hart Nibbrig met zijn vriend Simon Moulijn omstreeks 1910 het 

idee opgevat om een opleiding op te starten: de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten. De 

opleiding onderscheidde zich van de academie doordat er veel tijd werd besteed aan het 

bestuderen van de natuur.
287
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Hart Nibbrig stierf in Laren op 12 oktober 1915 na een langdurig ziekbed op 49-jarige 

leeftijd.
288

 

 

 

Ligging en inplanting 

 

Het woonhuis is gelegen aan de Naarderstraat in Laren; deze lange en redelijk drukke straat 

komt uit in het centrum van het dorp. Het huis ligt aan de rand van het dorp waar de 

bebouwing minder wordt en open velden en bossen de overhand krijgen. De gebouwen die 

langs deze straat staan, variëren van woonhuizen in het dorp tot villa‟s daarbuiten.  

Het huis is vrijstaand en staat evenwijdig met de straat. Door de groene haag aan de voorkant 

wordt het huis redelijk afgeschermd van de straat en doordat er een grote voortuin aanwezig 

is, ligt de woning ook niet direct aan de weg.  Het perceel wordt betreden via een klein houten 

hek voor de voetgangers aan de linkerkant of een groot hek voor de auto‟s aan de rechterkant, 

de achtertuin kan bereikt worden door links langs het huis te lopen. De tuin ligt op het zuiden 

en heeft naast een klein terras een groot grasveld met in de border veel struiken en bomen, 

waardoor er aan de achterkant van de woning totale privacy is. Vroeger was de tuin twee keer 

zo groot, maar de vorige bewoner heeft de helft van het perceel verkocht.
289

 

 

 

Exterieur 

Archief 

In het NAI is een dossier aanwezig van de familie Hart Nibbrig, waaronder een paar 

tekeningen over hun woning.
290

 Dit zijn echter enkel tekeningen van de verbouwing van het 

woonhuis en verder bestaat het dossier uit geveltekeningen, een plattegrond en doorsneden. 

Ze dateren van 1 maart 1902 en zijn door Hanrath ondertekend. Wanneer gekeken wordt naar 

het oude en nieuwe gedeelte van het huis valt er toch een stijlverschil op waardoor de 

mogelijkheid bestaat dat enkel het nieuwe gedeelte van de hand van Hanrath is.  
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Het grondplan van de woning bestaat min of meer uit een vierkant waar aan de 

linkerachterzijde kleine aanbouwen gebouwd zijn. Het naastgelegen atelier heeft een vierkant 

grondplan. 

De woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het dak is een combinatie van 

zadeldaken met Hollandse pannen, hetgeen zorgt voor een levendig effect. Hierdoor zijn er 

meerdere tuitgevels gecreëerd en zijn alle gevels asymmetrisch. Boven de ramen en deuren 

zijn ontlastingsbogen toegepast. 

 

De voorgevel van het atelier ligt iets terug ten opzichte van het woongedeelte. (afb. 90) Het 

heeft een aparte voordeur met aan de linkerkant een zijlicht met luik. Boven de deur is ter 

hoogte van de verdieping een klimmende dakkapel voorzien. Aan de rechterkant is in de 

tuitgevel een groot atelierraam uitgevoerd, dat doorloopt tot de verdieping. De enige vorm 

van versiering zijn de vlechting in het metselwerk en de muurankers.  

 

Net zoals aan de voorkant van het huis het geval is, ligt het ateliergedeelte iets terug ten 

opzichte van het woongedeelte. (afb. 91) De achtergevel bestaat uit een blinde muur met een 

toegangsdeur identiek aan die in de voorgevel. Hierdoor komt er zo min mogelijk storend 

zuiderlicht in het atelier. Op het dak is ook hier een klimmende dakkapel aangebracht. 

 

In de zijgevel is tot slot een bescheiden raam geplaatst en een toegangsdeur, en ook hier is op 

het dak een klimmende dakkapel voorzien. (afb. 92) 

 

Huidige situatie 

De voorgevel van het atelier is onveranderd gebleven. (afb. 87) Tijdens de verbouwing in de 

jaren ‟60 is het aanzicht van de achtergevel echter veranderd. (afb. 93) Wat eerst een 

bakstenen gevel was, is nu helemaal wit gepleisterd. Het atelier heeft een nieuwe pui 

gekregen, bestaande uit een groot raam en een deur. Naast de dakkapel zijn er in de jaren ‟60 

ook Velux ramen geplaatst.  

Aan de linkerzijgevel is een serre toegevoegd en aan de rechterzijgevel een garage en berging. 

(afb. 94) De dakkapel van de rechterzijgevel is vervangen door een Velux raam. Het 

lessenaarsdak van de garage is zo ontworpen dat het direct aansluit op het dak van het atelier.  
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Plattegrond 

Archief 

De plattegrond die zich in dit dossier bevindt, vertelt niets over het gebruik van de vertrekken 

van de woning. (afb. 95) Voordat het atelier gebouwd werd was de gang in eerste instantie de 

middenas die het huis in twee gedeeltes opdeelde. Aan de linkerkant zijn er drie vertrekken 

gelegen en aan de rechterkant twee. Het lijkt erop dat er tijdens deze verbouwing ook 

ingrepen gedaan zijn aan de vertrekken aan de rechterkant aangezien deze donkerder zijn 

ingetekend. Waarschijnlijk is hierbij een doorgang gemaakt tussen de twee vertrekken en zijn 

er twee kleine erkers voorzien aan de achterzijde van de woning. De plattegrond van het 

atelier is zeer summier en geeft enkel de schouw, ramen en deuren weer. Hierop is dus te zien 

dat het atelier een aparte ingang had, waardoor het huiselijk leven niet werd verstoord. Het 

kan ook eerder als een aanbouw gezien worden dan als een vertrek dat is geïntegreerd in de 

woning.  

Van de verdieping was er geen plattegrond aanwezig in het dossier. In het 

verbouwingsdossier uit de jaren ‟60 zijn wel oude plattegronden aanwezig.
291

 (afb. 96-97) 

Hieruit is echter op te maken dat er tussen 1902 en 1958 nog een aantal ingrepen hebben 

plaatsgevonden; zoals het plaatsen van een serre, garage en berging.  

 

Huidige situatie 

De deuren en ingebouwde kasten tussen de voor- en achterkamer zijn verdwenen waardoor nu 

een grote woonkamer is gecreëerd. Verder is de indeling onveranderd gebleven. 

 

 

Interieur  

Archief 

Als aanvulling op de doorsneden uit het dossier in het NAI hadden de huidige bewoners als 

aanvulling een foto waarop de schilder in zijn atelier zit. (afb. 98-100) 

Op de foto is niet te zien wat voor vloer er in het atelier ligt, maar het zal hier waarschijnlijk 

gaan om een houten vloer. De wanden zijn bekleed met een simpele lambrisering en de rest 

van de wanden is bepleisterd.  

Om veel licht binnen te krijgen was er een groot raam geplaatst op het noorden. Het raam 

werd hoog geplaatst en loopt door tot de verdieping. Om optimaal gebruik te maken van het 

                                                 
291

 NAI, Archief B. van Kasteel, A 76b 



60 

licht werd het atelier zo ontworpen dat het plafond bij het raam schuin loopt en zo de 

lichtinval stuurt. De rest van het atelier had een normale plafondhoogte. Het balkenplafond 

werd op vier plekken ondersteund door bakstenen consoles, hetgeen wel vaker toegepast werd 

door Hanrath.
 292

  

Enkel het atelierraam en het raam in de zijgevel zijn op deze foto te zien. Rond de deur in de 

zijgevel lijkt een soort tochtportaal te zijn vervaardigd. Voor de opening hangt net zoals bij 

het naastgelegen raam een gordijn. Hierdoor kon de lichtinval verder aangepast worden. 

Opvallend aan de deuren zijn de gedraaide houten dopjes op het houtwerk van de deur. Deze 

dopjes zijn dikwijls te zien in de huizen van Hanrath, met name op de trapbomen en 

deurkozijnen.  

Op de plannen staat tot slot nog een eenvoudige schouw afgebeeld met een boogvormige 

opening en een schouwbalk met kroonlijst. (afb. 101) 

 

Huidige situatie 

De lambrisering is verdwenen, het balken plafond is weggewerkt en door het schuine plafond 

weg te breken is er een vide ontstaan. De meeste deuren zijn vervangen en de schouw is 

afgebroken. Een nieuw opvallend element in het atelier is de trap naar de vide, welke gezien 

kan worden als een moderne versie van een bordestrap. (afb. 102) De huidige bewoners 

vertelden het verhaal dat het „bordes‟ vroeger regelmatig als podium werd gebruikt. Virginie 

zou namelijk veel huisconcerten en toneelstukken georganiseerd hebben.   

 

 

Besluit 

Het karakter van dit huis is in de loop der jaren sterk aangetast. De voorgevel is intact 

gebleven en aan de zijgevels is enkel de serre een storend element. De achtergevel heeft 

echter veel van zijn charme verloren doordat hij geheel bepleisterd is en waardoor het 

bedoelde decoratieve effect van de vlechting, rollagen en muurankers is verdwenen.  

Het woonhuis komt qua stijl op zich wel overeen met de huizen van Hanrath die hij aan het 

eind van de eeuw bouwden en die geïnspireerd waren op de kleine keuterboerderijen en 

daglonerswoningen.  
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VI.6. Landhuis ‘De Zonnebloem’ – Naarderstraat 67 Laren – A.J. Derkinderen 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van kunstenaar Antoon Derkinderen begon Hanrath in juni 1902 aan het 

ontwerpen van het landhuis aan de Naarderstraat in Laren. (afb. 103) In 1906 verkocht 

Derkinderen het huis, maar aan wie is niet bekend. Doordat er geen gesprek met de huidige 

bewoners heeft plaatsgevonden, noch een bezoek, is deze informatie onbekend.  

 

 

‘De Drie-Eenheid is niet te vangen binnen de lijnen van een gelijkzijdige driehoek’
293

  

 

Antoon Derkinderen (1859-1925) 

Monumentaal kunstenaar, schilder en grafisch ontwerper 

 

Antonius Johannes Derkinderen werd geboren op 20 december 1859 in ‟s-Hertogenbosch als 

zoon van edelsmid Antonius Henricus Derkinderen en Hendrica de Rooij. (afb. 104) Hij 

groeide op in een katholiek gezin en ging vanaf 1874 naar de Rijkskweekschool voor 

Onderwijzers, waar hij na vier jaar ook zijn papieren haalde voor hulponderwijzer tekenen en 

wiskunde.
294

 In datzelfde jaar nog begon Derkinderen zijn studie aan de Koninklijke School 

voor Beeldende Kunsten in ‟s-Hertogenbosch. Daarna zou hij achtereenvolgens nog lessen 

volgen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en de Tekenacademie in 

Brussel.
 295

 In Brussel studeerde Derkinderen samen met Jan Toorop
296

 die overigens een 

grote bewondering had voor Derkinderen vanwege zijn „energie en arbeidskracht.‟
297

  

In 1884, een jaar nadat hij de schoolbanken had verlaten, kreeg hij de opdracht om in de 

Begijnhofkerk in Amsterdam een monumentale schildering te maken ter herdenking van de 

middeleeuwse processie ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. Door een 
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generatieconflict liep deze opdracht echter verkeerd af; het schilderij werd geweigerd en 

Derkinderen brak met het katholieke leven, hetgeen hem duur zou komen te staan. Van de 

katholieken zou hij jarenlang geen opdrachten meer krijgen ondanks dat iedereen zijn talent 

zag.
298

 Ondertussen was Derkinderen op zijn 19e al gefascineerd geraakt door de 

middeleeuwen en haar gemeenschapskunst, nadat hij een uitvoering van Wagner in Rotterdam 

had bijgewoond. Deze fascinatie zou hem nooit meer los laten.
299

 

In 1891 kreeg Derkinderen een herkansing, hij werd namelijk gevraagd om in het stadhuis 

van zijn geboortestad een wand te versieren, waarna een opdracht voor een tweede wand al 

snel zou volgen aangezien zijn werk in de smaak viel. Voor het eerst werd hij gezien als een 

monumentaal schilder en „gemeenschapskunstenaar.‟
300

 (afb. 105) Hoe groot het succes van 

de „eerste Bossche wand‟ door zijn dromerige stijl ook was, de „tweede Bossche wand‟ 

waarin de stilering van de voorstelling te ver was doorgevoerd, kreeg heel weinig 

waardering.
301

 (afb. 106) Derkinderen was ervan overtuigd dat wanneer de voorstelling op 

deze manier geabstraheerd werd, de schilderingen een beter geheel zouden vormen met de 

architectuur.
302

 Zelfs zijn grootste aanhangers, waaronder zijn vriend Jan Veth, begrepen dit 

laatste werk niet en waarschuwden hem voor „een verarming van zijn schilderkunst.‟
303

 Veth 

vroeg zich ook dikwijl af of de gemeenschapskunst die Derkinderen ambieerde wel 

levensvatbaar kon zijn aangezien deze niet op de huidige maatschappij geënt was, maar op de 

middeleeuwse.
304

 Een ding was zeker, Derkinderen had geen goed woord over voor de 

moderne maatschappij die hij enkel verachtte. Hij zag „de herleving van de middeleeuwse 

arbeidsverhoudingen‟ namelijk als ideaalbeeld.
305

 Hierbij werd hij geïnspireerd door de 

Franse kunstenaar Puvis de Chavannes, maar ook door andere Franse en Engelse kunstenaars 

zoals de pre-raphaelieten. Ook de geschriften van John Ruskin en de oprichting van de Arts 

and Crafts door William Morris lieten hem niet onberoerd.
306

 

Het boek van de Engelse illustrator en schrijver Walter Crane, Claims of decorative art, dat in 

1892 werd geschreven en in 1894 werd vertaald door Jan Veth zal Derkinderen extra gesterkt 

hebben in zijn overtuiging dat er gestreefd moest worden naar een monumentale schilderkunst 
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die „dienstbaar was aan de samenleving.
307

 De plaats en inhoud van zijn kunst waren hierbij 

belangrijk, en op deze manier probeerde Derkinderen zijn kunst voor iedereen toegankelijk te 

maken.
308

 Hoe hard hij zijn best ook deed, hij wist het brede publiek nauwelijks te 

bereiken.
309

 Dit was te wijten aan het feit dat hij ervan uitging dat het publiek al een bepaalde 

kennis had, doordat deze ontbrak werd zijn kunst vaak niet begrepen en werd het meer 

intellectuele kunst.
310

 

Naast schilder was Derkinderen ook illustrator en glasschilder hetgeen blijkt uit de illustraties 

die hij in 1893 maakte voor het boek Gysbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel. Hij 

werkte hieraan onder andere samen met zijn vriend en musicus Alphons Diepenbroeck en 

Berlage, van wie hij twee jaar later de opdracht kreeg om in het door hem ontworpen gebouw 

van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente in Amsterdam, 

muurschilderingen te maken. De samenwerking hield hierna niet op, want in 1898 toen 

Berlage begonnen was met het ontwerpen van de Beurs in Amsterdam werd Derkinderen 

weer gevraagd. Dit keer mocht hij naast muurschilderingen ook glasramen uitvoeren. 

Glasramen behoorden voor hem tot de ideale gemeenschapskunst, omdat het ondergeschikt 

was aan de architectuur. De muurschilderingen zouden er echter nooit komen door een 

meningsverschil tussen Derkinderen en Berlage over de manier waarop Derkinderen tegen de 

huidige maatschappij aankeek, een visie die ook in zijn werk tot uiting kwam.
311

 

Uiteindelijk zou Derkinderen na in „s- Hertogenbosch, Amsterdam en Brussel gewerkt te 

hebben in 1893 verhuizen naar Laren, waar hij terechtkwam in de vriendenkring van Wally 

Moes, Richard en Henriette Roland Holst, Jan Veth, S.C. Bosch Reitz en Ferdinand Hart 

Nibbrig. In Laren betrok hij samen met zijn vrouw, kunstenares Johanna Henriette Besier, het 

oude huis van Anton Mauve waar ze tot 1902 bleven wonen. Daarna ging het kinderloze 

echtpaar in „De Zonnebloem‟ wonen; een huis met atelier dat ze hadden laten ontwerpen door 

Hanrath.
312

  Derkinderen en Hanrath kenden elkaar waarschijnlijk al voor de bouw van „De 

Zonnebloem‟. Hart Nibbrig die bevriend was met Derkinderen had zijn huis eerder mogelijk 

al laten bouwen door Hanrath waardoor Hanrath al een bekende was in de vriendenkring. Uit 

een brief van Derkinderen die hij in 1904 schreef aan Veth, is in ieder geval op te maken dat 

de twee goede vrienden waren: „‟t Gaat moeilijk, maar het gaat toch, dank zij vooral […] den 
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steun van Hanrath.‟
313

 De brief ging over de op de middeleeuwen gebaseerde werkplaats die 

Derkinderen in 1903 had opgericht in zijn atelier en waar gestreefd werd naar ambachtelijke 

kunst door middel van schilderen, glasschilderen en glas-in-lood-zetten. De werkplaats werd 

echter geen succes en in 1906 besloot Derkinderen hem te sluiten en verhuisde hij naar 

Amsterdam.
314

 

Waarschijnlijk was Derkinderen naar Laren gekomen, omdat zijn vrienden Jan Veth en Jan 

Toorop hier al woonden. Hij kwam zeker niet voor de natuur en binnenhuizen van het Gooi. 

Over deze kunst zei hij: „Ik houd van onze schilders, de Marissen, de Israëls en Mauve voor 

de grootste mannen van onze tijd, die tegenwoordig in geen land hun meerdere vinden – maar 

hun kunst is een andere kunst dan ik bedoel.‟
315

 Hij werkte voornamelijk volgens het 

symbolisme en realisme,
316

 maar vooral was hij op zoek naar een „mystiek-religieuze 

gemeenschapskunst.‟
317

  

Derkinderen werd uiteindelijk in 1907 directeur van de Rijksacademie in Amsterdam waar hij 

het programma uitbreidde en de kunstambachten liet herleven.
318

 Daarnaast „propageerde en 

doceerde [Derkinderen] zeer nadrukkelijk de maatschappelijk en religieus dienende functie 

van de kunst.‟
319

 Op deze manier hoopte hij dat hij de wereld toch nog kon veranderen door 

de kunsten.
320

 Derkinderen had nu als docent en directeur zijn plek gevonden en heeft in deze 

functie het pad geëffend voor het huidige culturele klimaat.
321

 Hij was dan ook eigenlijk meer 

theoreticus dan kunstenaar en gebruikte de kunst om zijn theorieën duidelijk te maken.
322

 

Ondanks dat zijn werk niet altijd begrepen werd was er waardering voor zijn werk, zij het dan 

meer voor de kwaliteit ervan dan voor de achterliggende gedachte.
323

 Hij trok het zich echter 

niet aan en bleef zelf altijd geloven in de middeleeuwen.
324

  

Antoon Derkinderen overleed in Amsterdam op 2 november op 65-jarig leeftijd.
325
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 Ligging en inplanting 

 

Het woonhuis is gelegen aan de Naarderstraat in Laren, deze lange en redelijk drukke straat 

komt uit in het centrum van het dorp. Het huis is op de rand van het dorp gelegen waar de 

bebouwing minder wordt en de open velden en bossen de overhand krijgen. De gebouwen die 

langs deze straat staan, variëren van woonhuizen in het dorp tot villa‟s daarbuiten.  

Het huis is vrijstaand en staat evenwijdig met de straat. Door de hoge struiken, bomen en 

poort is de voorkant van het huis bijna volledig afgeschermd van de straat en doordat er een 

grote voortuin aanwezig is, ligt de woning ook niet direct aan de weg.  Het perceel wordt 

betreden via een grote houten poort, wat erachter ligt is onbekend. 

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier aanwezig van dit huis dat enkel uit tekeningen (exterieur, 

plattegronden, doorsneden, interieur) bestaat.
326

 De eerste schetsen die van dit landhuis zijn 

gemaakt zijn niet gedateerd. De eerste tekeningen die zijn gedateerd dateren van 17 juni 1902, 

zijn door Hanrath ondertekend en hebben als titel „plan voor het bouwen van een landhuis 

annex atelier.‟ 

 

Het grondplan van deze woning bestaat uit een rechthoek met aan beide kanten op de kop een 

aanbouw.  Het pand bestaat uit twee bouwlagen en heeft een dak, met twee schoorstenen, dat 

bestaat uit een combinatie van zadeldaken waardoor verschillende gevels worden gecreëerd.  

 

De voorgevel van de woning is op het noorden gelegen en kenmerkt zich door twee brede 

tuitgevels met in de rechtergevel een groot atelierraam. (afb. 107) In plaats van een vierkant 

of rechthoekig raam is hier echter gekozen voor een boogvormig raam dat doet denken aan 

een romaans kerkraam. In combinatie met de kruisramen komt de gevel middeleeuws over. In 

het midden van de gevel bevinden zich twee toegangsdeuren. De gevel is verder voorzien van 

een vlechting en muurankers.  

Een aanbouw aan de linkerzijde van de woning heeft een gegolfde daklijn, terwijl het dak van 

de aanbouw aan de rechterzijde de lijn van het hoofddak volgt en dus dichtbij de grond 

eindigt. 
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De achtergevel is qua vorm min of meer het spiegelbeeld van de voorgevel, maar heeft een 

andere indeling waarbij de twee kleine ovale ramen opvallen. (afb. 108) Aan de achterzijde 

zijn twee toegangsdeuren voorzien. 

 

De zijgevels verschillen sterk van elkaar. De oostgevel heeft een brede tuitgevel met 

vlechting, veel ramen en door de aanbouw op de begane grond is er een balkon gecreëerd op 

de eerste verdieping. (afb. 109) 

De westgevel bestaat grotendeels uit het dak dat hier ver naar beneden doorloopt. Enkel in de 

aanbouw zijn ramen geplaatst. (afb. 110) 

 

Een aantal detailtekeningen van de gevel geven echter een paar andere dingen weer. Zo is er 

in de punt van de linkervoorgevel en in de achtergevel een ovaal raam voorzien. (afb. 111-

112) Ook op de eerste verdieping is in de linkerachtergevel een raam geplaatst. En in plaats 

van het tweelicht met aan weerszijden een klein ovaal raam, is er een buitendeur geplaatst met 

aan weerszijden twee ramen. (afb. 113) 

In de westgevel zijn er nog meer ramen aangebracht; in plaats van twee ramen zijn er in dit 

ontwerp tien ramen voorzien, zeven onder en drie boven. (afb. 114) De oostgevel bleef 

onveranderd. 

 

Volgens de tekeningen in het dossier moet er ook een apart ovenhuisje gebouwd zijn. (afb. 

115-116) 

 

Huidige situatie  

Vanaf de straat is enkel de voorgevel gedeeltelijk zichtbaar. (afb. 103) Hieruit is af te leiden 

dat het atelierraam is verdwenen en dat er in totaal vijf kruisramen voor in de plaats zijn 

gekomen. Het atelierraam heeft er overigens wel ooit gezeten, hetgeen blijkt uit de foto in het 

boek van Lien Heyting „De wereld in een dorp‟. (afb. 18) Hier is ook op te zien dat er geen 

ovale ramen in de punten van de gevels zijn gekomen. De ramen in de westgevel zijn er wel 

gekomen, hetgeen te zien is op een foto afkomstig uit het RKD. (afb. 117) 

 

 

 

 



67 

 Plattegrond 

Archief 

Op de plattegrond van de begane grond is te zien dat de entree in een kleine nis is gelegen, 

zodat zij beschermd wordt tegen de weersinvloeden. (afb. 118) De centrale hal geeft toegang 

tot een kamer en een woon- en eetkamer met serre aan de linkerkant. Aan de rechterkant zijn 

de keuken en nog een kamer gelegen die toegang geeft tot het atelier. Via het bijatelier of de 

dubbele deur in de achtergevel kan het atelier van buitenaf betreden worden. Het atelier kan 

dus autonoom fungeren, maar er is in dit geval niet voor de meest handige en zichtbare 

toegang gekozen. 

Rond het portaal op de eerste verdieping zijn de slaapkamers met balkon gelegen. (afb. 119) 

De badkamer grenst aan een van de slaapkamers en is niet op een andere manier toegankelijk. 

Verder bevinden zich hier nog de logeer- en dienstbodekamer, en zolder.    

 

Huidige situatie 

De huidige situatie is onbekend. 

 

 

Interieur 

Archief 

In het dossier bevinden zich vijf doorsneden waar echter weinig op wordt weergegeven. (afb. 

120-124) Tussen de eet- en woonkamer bevinden zich schuifdeuren, net zoals tussen de 

slaapkamers en in de kamer naast het atelier zijn hoge open kasten voorzien. In het atelier zelf 

bevinden zich ingebouwde kasten. 

Verder zijn er nog detailtekeningen van de trap en deuren gemaakt en zijn er nog twee 

schetsen van een schouw aanwezig. (afb. 125-128) 

 

Huidige situatie 

De huidige situatie is onbekend. 

 

 

 Besluit  

 

Het huis van Derkinderen is een van de eerste ontwerpen van Hanrath waarin zijn 

ontwikkeling naar een meer eigen stijl zichtbaar wordt. In dit geval zal Derkinderen echter 
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ook veel invloed gehad hebben op het eindresultaat hetgeen in het atelierraam natuurlijk het 

meeste tot zijn recht komt. Zijn fascinatie voor de middeleeuwen en het verlangen naar een 

middeleeuwse werkplaats hebben geleid tot dit ontwerp. Een gezellige woning is het niet 

geworden; er zijn weinig schouwen voorzien en er is geen verlaagde zit, zelfs niet in het 

atelier. Een echt handige plattegrond indeling heeft het huis ook niet en de tweede voordeur is 

misleidend; het lijkt net of deze toegang geeft tot het atelier, maar hij komt in de keuken uit. 

Om in het atelier te komen moet er door of om het huis gelopen worden hetgeen niet handig 

is.  
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VI.7. Landhuis ‘d’Olijftak’ – Rossinilaan 4 Hilversum – J.W. Hanrath 

 

Opdrachtgever en bewoners 

 

In 1903 begon J.W. Hanrath met het ontwerpen van zijn eigen huis aan de Rossinilaan in 

Hilversum. (afb. 129) Het was de eerste keer dat hij voor zijn eigen gezin een huis ontwierp 

en het was het eerste huis in deze Engelse stijl. Zijn huis zou later als prototype fungeren en 

vele mensen geïnspireerd hebben om een huis in dezelfde stijl te laten ontwerpen.  

Hanrath stierf in 1932, maar zijn vrouw bleef in „d‟Olijftak‟ wonen tot haar dood in 1941.
327

 

Daarna is het huis verkocht aan Anthonie van der Horst, een dirigent en componist. Hij 

begeleidde ook verschillende solisten, zoals Aaltje Noordewier-Reddingius, met wie hij nauw 

samenwerkte.
328

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis van de familie als een van de 

weinigen in de buurt niet geconfisqueerd. De Duitsers kwamen wel regelmatig in „d‟Olijftak‟ 

op bezoek om naar het pianospel te luisteren van Van der Horst. Wat zij uiteraard niet wisten, 

was dat de familie een verdieping hoger twee onderduikers verborgen hield, die de oorlog 

uiteindelijk overleefden.
329

  

Op een gegeven moment is het huis verkocht aan de familie Vorstman die net terug was 

gekomen uit Indië, waar de heer Vorstman gouverneur was. Zijn vrouw was zeer goed 

bevriend met Hare Majesteit Koningin Juliana. De koningin kwam dan ook regelmatig op 

bezoek bij haar vriendin in Hilversum, met de nodige veiligheidsmaatregelen uiteraard; het 

hele huis werd dan omsingeld door bewakers.
330

 

In 1995 is het huis in handen gekomen van de huidige eigenaars, de familie ten Dam.  

 

 

Ligging en inplanting 

 

Het landhuis is gelegen aan de Rossinilaan in villapark „Kannesheuvel‟ in Hilversum. De 

straat ligt in een lommerrijke woonwijk aan de rand van Hilversum waar voornamelijk villa‟s 

en landhuizen gebouwd zijn en waar bijna geen enkele straat recht loopt. Naast de woonwijk 
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bevindt zich het natuurgebied „Spanderswoud‟, bestaande uit een bos met in het midden een 

klein heideveld. 

Het is een vrijstaand huis dat met de voorgevel evenwijdig staat aan de straat. De woning ligt 

een aantal meters van de straat gescheiden door een grote voortuin, die omringd is met een 

(modern) ijzeren hek. Het perceel wordt aan de rechterkant betreden via een oprit met aan het 

einde daarvan een carport en de tuin; een apart pad leidt naar de voordeur. De tuin ligt op het 

oosten en is gedeeltelijk verhoogd. In dit geval volgt het huis de vorm van het perceel, dat 

breed is en ondiep. Aan de achterkant is de tuin helemaal afgeschermd door hoge bomen en 

struiken.  

 

 

Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier van dit huis aanwezig dat bestaat uit tekeningen (exterieur, 

plattegronden, doorsneden) en een foto. 
331

 De tekeningen hebben als titel „plan voor het 

bouwen van een landhuis‟ en zijn niet gedateerd of ondertekend. De reden hiervan zal 

waarschijnlijk zijn dat het om het bouwen van Hanrath‟s eigen huis ging.  

 

De woning heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan, met een uitspringend gedeelte aan de 

linkergevel en aan de achtergevel. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het 

hoge dak met grote wolfeindes en twee schoorstenen op de uiteinden van de nok, ligt op het 

betrekkelijk lage en brede pand waardoor een beschut gevoel wordt gecreëerd en de woning 

in harmonie is met de omringende natuur. De gevels zijn allemaal asymmetrisch. 

 

De bakstenen voorgevel lijkt op het eerste gezicht symmetrisch, maar dat is het niet. (afb. 

130) Zo loopt het pannen dak aan de linkerkant verder door naar beneden waardoor de hele 

indeling van de voorgevel een beetje naar links opgeschoven is.  De gevel kan opgedeeld 

worden in vijf ongelijke traveeën en heeft uiteraard alle typische kenmerken van een Hanrath 

huis. Naast de aanwezige deuren en ramen is er aan de linkerzijde van de voorgevel een open 

veranda voorzien. Voor de voordeur ligt een stoepje en boven het waaiervormige bovenlicht 

is een ontlastingsboog toegepast. Op de foto uit het archief is overigens te zien dat op de 

begane grond in plaats van de twee grote raampartijen twee erkers zijn geplaatst.  
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De linkerhelft van de achtergevel is nog redelijk symmetrisch, maar de rechterhelft heeft door 

de bordestrap binnen ramen op verschillende niveaus, hetgeen zorgt voor een speelse 

uitstraling. (afb. 131) Tegen de achtergevel is ook het atelier gebouwd dat haaks op het 

woonhuis staat en een zadeldak heeft. Naast de ramen die normaliter gebruikt worden zijn er 

tevens een aantal kleine ovale ramen voorzien in de achtergevel. 

De zijgevels hebben geen noemenswaardige kenmerken. De zijgevel op het zuiden heeft twee 

toegangsdeuren met stoepjes en die op het noorden kenmerkt zich door de open veranda met 

laag doorlopend dak, hetgeen veelvoorkomend is bij de Gooise boerderijen. (afb. 132-133) 

 

Huidige situatie 

Sinds de foto is genomen, hebben er aan de voorgevel geen grote veranderingen 

plaatsgevonden. De oorspronkelijke open veranda is wel dichtgemaakt door het plaatsen van 

een raam. (afb. 134) Een opvallend element zijn de vier hoekstenen die zich ter hoogte van de 

rollaag bevinden die het trasraam en de gevel van elkaar scheiden. De hoekstenen zijn 

vervaardigd van natuursteen en hebben ieder een inscriptie: JH, SH, PH, TH en PH, de 

initialen van Hanrath‟s kinderen. (afb. 135) 

Het waaiervormige bovenlicht dat op de tekeningen werd weergegeven is uiteindelijk een 

glas-in-loodraam geworden dat door de kunstenaar A.J. Derkinderen is ontworpen en 

uitgevoerd. (afb. 136) Het raam is zo geplaatst dat binnen, in de vestibule, de afbeelding goed 

te bekijken is. De volgende uitspraak staat in het midden van het raam: “VREDIG ZIJ HET 

LEVEN. ERNSTIG ZIJ HET STREVEN. IN DEN OLIJFTAK”. Aan de linkerkant van deze 

uitspraak is een engel met een bloem afgebeeld en een vrouwenfiguur die op een luit speelt. 

Aan de rechterkant zit een man achter een tekentafel waarnaast een boekenkastje staat met 

een zandloper. Rechtsonder in de hoek is een blauw wapenschild afgebeeld met drie witte 

kegeltjes.  

Verder is te zien dat de gevels in het verleden op sommige plaatsen zijn veranderd door het 

wegnemen of plaatsen van een raam of deur. Deze ingrepen zijn onder andere goed te zien 

aan de hanenkammen boven de deuren en ramen waarbij de nieuwe stukken een witte waas 

over zich hebben. (afb. 137) 

Het atelier is gemaakt van rabatdelen en heeft een pannen dak. (afb. 138-139) Doordat het 

gebouw later een andere functie heeft gekregen, een paardenstal, is er weinig over gebleven 

van het originele ontwerp en is het nu een onsamenhangend geheel. Enkel het linkerraam aan 
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de zuidkant en het grote raampartij en toegangsdeur met zijlicht aan de noordkant zijn 

origineel. 

 

 

Plattegrond 

Archief 

Omdat de plattegronden in het archief in slechte staat waren, is als aanvulling hierop de 

plattegrond van de begane grond gebruikt uit het boek „Het moderne landhuis in Nederland‟ 

van Leliman. Deze plattegrond is overigens iets gedetailleerder dan het origineel. 

 

De begane grond bestaat uit een vestibule die uitkomt in de hal die de middenas vormt van de 

woning. (afb. 140-141) Aan de linkerkant van de hal bevinden zich de woonkamer met 

veranda, de herenkamer en het toilet. Het atelier dat grenst aan de herenkamer is via dit 

vertrek te bereiken en via een aparte toegangsdeur aan de noordzijde van het atelier. Het is 

dus niet zozeer geïntegreerd in het huis dan wel (eerder?) een aanbouw. Deze deur is 

makkelijk te bereiken via de oprit die op de foto is weergegeven. Aan de rechterkant van de 

hal bevinden zich aan de voorzijde de eetkamer en de provisiekast met doorgeefluikje. De 

eetkamer komt vervolgens uit op de serre/speelkamer die ook van buiten toegankelijk is. Aan 

de achterzijde van de hal is een aparte toegangsdeur die waarschijnlijk door het gezin gebruikt 

werd om naar de tuin te gaan. Daarnaast is er nog een deur die uitkomt op de dienstruimten 

zoals de  kelder, keuken, bijkeuken, brandstoffenkamer en het toilet voor het personeel. In de  

bijkeuken was er ook een aparte diensteningang voorzien. Zo‟n aparte toegangsdeur in de 

bijkeuken is zeer handig, omdat de kinderen uit het gezin dikwijls vuile kleding en schoenen 

hadden vanwege het buiten spelen. Zo konden de vieze schoenen en kleren in de bijkeuken 

werden uitgedaan, zodat het huis niet vies werd. Het schuurtje dat op de plattegrond is 

weergegeven is enkel van buiten bereikbaar. 

De plattegrond van de eerste verdieping is zwaar beschadigd waardoor alleen een linnen-, 

bad- en slaapkamer te zien zijn en in het portaal een toilet. (afb. 142) Op de tekeningen voor 

de warm en koud watervoorzieningen en afvoerleidingen is wel te zien dat er zich aan de 

voorzijde van de woning nog vier vertrekken bevinden. Van de zolder is ook zo‟n dergelijk 

tekening aanwezig waarop drie afgebakende ruimten worden weergegeven.   
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Huidige situatie 

In de loop der jaren is de indeling van de begane grond veranderd. Zo is de woonkamer 

vergroot door een stuk van de herenkamer erbij te betrekken, die veranderd is in een 

bijkeuken. De eetkamer is even groot gebleven, maar er is geen provisiekast meer en de 

suitedeuren naar de serre zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een muur.  

De keuken, bijkeuken, provisiekast, het toilet, de brandstoffenkamer, het schuurtje en de serre 

zijn samengevoegd tot een grote L-vormige keuken met een gedeelte voor de computer. Er is 

ook een erker aangebouwd die nu de nieuwe toegang tot de keuken vormt. Aan de indeling 

van de eerste verdieping is niets veranderd. En de zolder bestaat tegenwoordig uit twee 

slaapkamers en een grote open ruimte. 

 

 

Interieur 

Archief 

In het dossier in het archief bevinden zich enkel twee doorsneden. Daarom zijn ter aanvulling 

een aantal oude interieurfoto‟s gebruikt die in het bezit zijn van Hanrath‟s kleindochter.  

 

Op de doorsneden is eigenlijk weinig te zien van het interieur naast de deuren en trap. (afb. 

143-144) De verlaagde zit is weergegeven met schouw en hoge boekenkast en in de eetkamer 

is enkel een schouw ingetekend.  

Op de foto van de hal zijn de typische kenmerken van een Hanrath huis te zien: de donkere 

houten vloer, de lambrisering, de afwerking van de bogen met hoeklatten, het balkenplafond 

en de trap. (afb. 145) Hetzelfde geldt voor de eetkamer en woonkamer. (afb. 146-147) Op de 

foto van de woonkamer is de verlaagde zit weergegeven met open haard die door het 

materiaalgebruik een geheel vormt met de boekenkasten. De boekenkasten zijn overigens, in 

tegenstelling tot hetgeen op de tekening te zien was, laag en breed gemaakt. Verder is er 

onder het raam een vaste bank voorzien waardoor een aangenaam zitje werd gecreëerd. 

Hanrath‟s kleindochter wist over het atelier nog te vertellen dat de wanden een lambrisering 

hadden en dat er een stuk of drie grote tekentafels stonden. Op de plattegrond was te zien dat 

het atelier op het noorden een groot raampartij had. 

 

Huidige situatie 

Op de begane grond is enkel de hal nog geheel intact. De woonkamer heeft een aantal 

ingrepen ondergaan. Zo is de lambrisering verlaagd, de boekenkasten en het bankje in de 
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verlaagde zit zijn verdwenen en de open haard heeft een andere schouw gekregen. (afb. 148) 

De schouw in de eetkamer is nog wel origineel. 

Zoals al eerder gezegd is het atelier een paardenstal geworden en werd later gebruikt als 

berging waardoor van de inrichting enkel nog een raam met gele en rode glazen aanwezig is 

in wat vroeger het gedeelte een donkere kamer was.  

 

 

 Besluit 

Dit huis is het voorbeeld van hetgeen zijn stijl geworden was en deze stijl is een goede 

combinatie geworden van Engelse en Nederlandse invloeden. Doordat de woning een 

rijksmonument is, is het exterieur nog redelijk gaaf. De ingrepen die reeds hebben 

plaatsgevonden doen geen afbraak aan het geheel. Het interieur heeft wel wat van zijn charme 

verloren doordat het gemoderniseerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

VI.8. Landhuis ‘Le Relais’ – Palestrinalaan 16 Hilversum – R.P.A. van Rees 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van de kunstenaar Richard P.A. van Rees begon Hanrath in juni 1903 met het 

ontwerpen van het landhuis aan de Palestrinalaan. (afb. 149) In 1916 werd het huis verkocht 

aan de familie Hijmans, in 1920 aan de familie Roelants, in 1940 aan mevrouw Lamminga die 

het huis naliet aan haar kinderen en in 1947 aan M.C. Eek. Daarna is het in handen gekomen 

van de familie Doucet en nu is het huis in eigendom van de familie Van Stralen.  

 

 

‘Ik ben kommandant… ik waarschuw jelui’
332

 

 

Richard P.A. van Rees (1850-1925) 

Schilder, schrijver en commandant 

 

Richard Philippus Arnoldus van Rees werd geboren op 14 april 1850 in Nieuwendiep, als 

zoon van P.A. van Rees die zeeofficier was en later vice-admiraal zou worden. Het was dan 

ook niet verrassend dat zijn zoon ook de opleiding tot marineofficier ging volgen. In 1873 

was zijn eerste missie als commandant naar Oost-Indië, hij voer op Z.M Schroefstoomschip 

„Het Metalen Kruis‟.
333

 Een van zijn oudste en beste vrienden, B. de Groot vertelde over Van 

Rees: „Aan boord [werd] Van Rees gewaardeerd als goed officier en joviaal kameraad.‟
334

 

Hij vocht mee tijdens de Tweede Expeditie in de Atjeh-oorlog
335

 tot hij in 1875 ziek werd en 

hij terug moest naar Nederland. Over deze belevenissen zou hij een tiental jaar later een 

feuilleton schrijven in de Rotterdamsche Courant.
336

 Terug in Nederland ging hij met 
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pensioen in 1879 en werd vervolgens in 1888 burgemeester van Hellevoetsluis
337

 en later van 

1891 tot 1892 van Maassluis. In deze periode zou hij ook zijn eerste boek Eb en vloed 

schrijven. Het burgemeesterschap gaf hem niet genoeg voldoening. Daarom ging Van Rees in 

1895 in Den Haag wonen en begon hij met het schilderen van met name zeegezichten met 

schepen. (afb. 150) In deze stad kreeg hij les van Mesdag en werd hij lid van de 

kunstenaarsvereniging „Pulchri Studio‟. In 1901 verhuisde Van Rees naar Putten om op de 

Veluwe inspiratie op te doen voor zijn schilderijen.
338

 Twee jaar later ging hij weer naar 

Hilversum waar hij een huis had laten bouwen door Hanrath. Het is mogelijk dat zij elkaars 

zwager waren. De vrouw van Hanrath was namelijk afkomstig van de familie Pasteur uit 

Doetinchem, net zoals de vrouw van Van Rees: Judith Elisabeth Pasteur. De stamboom is 

echter te onduidelijk om hierover uitsluitsel te geven. Met haar kreeg hij een zoon Philippus 

Arnoldus Daniel Antoine van Rees die rond 1887 geboren werd.
 339

 Van Rees hertrouwde 

echter in 1889 met Bertha Constance Charlotte Maria Marg. Ruempol.
340

 Met haar kreeg hij 

een dochter Maria Margaretha van Rees, die uiteindelijk ook kunstenares werd.
341

 Vanaf 1912 

richtte hij zich meer op het schrijven, want hij kreeg over het algemeen namelijk slechte 

reacties op zijn schilderwerk; hij ging toen weer in Den Haag wonen.
342

 Hij schreef nog een 

boek getiteld Japan-Holland en werd lid van de „Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde‟ in Leiden. Richard van Rees is overleden op 26 juli 1925 na een kortstondige 

ziekte.
343
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 Ligging en inplanting 

 

Het landhuis is gelegen aan de Palestrinalaan in villapark „Kannesheuvel‟ in Hilversum. De 

straat ligt in een lommerrijke woonwijk aan de rand van Hilversum waar voornamelijk villa‟s 

en landhuizen gebouwd zijn en waar bijna geen enkele straat recht loopt. Naast de woonwijk 

is het natuurgebied „Spanderswoud‟ gelegen, een bos met in het midden een klein heideveld. 

Het vrijstaand huis staat met de voorgevel haaks op de straat en wordt door bomen en struiken 

afgeschermd van de weg. Het perceel wordt betreden via een simpel ijzeren hek waarachter 

zich de oprit bevindt die doorloopt tot een houten garage. De rest van het huis is omgeven 

door een grote tuin waarin het gazon wordt omgeven door hoge bomen en struiken. Op het 

zuiden is een klein terras voorzien.  

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier aanwezig dat bestaat uit tekeningen (exterieur, plattegronden, 

doorsneden, interieur) en foto‟s.
344

 De foto‟s die zich in dit dossier bevonden waren echter 

van de villa van professor J. van Rees en zodoende niet van toepassing.  

De tekeningen van het exterieur, de plattegronden en doorsneden zijn opgemaakt op 5 juni 

1903, zijn ondertekend door Hanrath zelf en hebben als titel „plan voor het bouwen van een 

landhuis‟. De andere tekeningen zijn niet gedateerd, maar zullen waarschijnlijk uit dezelfde 

periode komen. 

 

Het huis heeft nagenoeg een vierkant grondplan en bestaat uit twee bouwlagen met 

tussenverdieping en zolder. Het hoge wolfdak wordt benadrukt door prominente 

schoorstenen. De gevels zijn allemaal asymmetrisch, maar toch geven ze een gevoel van 

symmetrie door herhaling van dezelfde vormen.  

 

De voorgevel valt op door een aantal elementen en is drieën te verdelen. (afb. 151) Zo zijn er 

twee toegangsdeuren en volgt de grote dakkapel de lijnen van het dak. De linkerzijde 

kenmerkt zich door het ver naar beneden doorlopen van het dak. Het middenstuk met entree 

springt in ten opzichte van de linkerzijde en kenmerkt zich door de opeenstapeling van ramen 

                                                 
344

 NAI, Hanrath & Briët, Van Rees, t435-436 en f491-492 



78 

waardoor dit deel druk overkomt. De rechterzijde bestaat echter uit een blinde muur met enkel 

muurankers. Hierdoor staat de gevelindeling totaal niet in verhouding. 

 

De achtergevel is meer in verhouding en valt ook in drieën te verdelen. (afb. 152) Het 

linkerdeel bestaat op de begane grond uit een open veranda waarvan de zuilen optisch 

doorlopen tot de loggia die daarboven gelegen is op de eerste verdieping. Het middendeel is 

symmetrisch waarbij de schoorsteen een middenas vormt tussen de ramen met luiken. Het 

rechterdeel springt in ten opzicht van de rest en is een herhaling van vormen die toegepast zijn 

in het middendeel.  

 

De zijgevels verschillen totaal van elkaar. In de linkerzijde van de oostgevel is enkel een deur 

geplaatst waardoor weer een groot stuk blinde muur wordt gecreëerd. (afb. 153) Aan de 

rechterzijde zijn een aantal ramen geplaatst. De dakkapel die in het wolfeinde is voorzien 

volgt de lijnen van het dak door er een klein zadeldak op te plaatsen. 

 

De westgevel lijkt symmetrisch maar is dit niet doordat de middelste raampartijen net buiten 

de middenas zijn geplaatst en doordat het tweelicht geheel rechts op de eerste verdieping 

kleiner is. (afb. 154) Op de begane grond is in het midden een uitbouw voorzien. Ook hier 

volgt de dakkapel de lijnen van het dak.  

 

Uit een ander dossier dat zich in het archief van Hanrath bevindt blijkt overigens dat voor dit 

huis de glas-in-loodramen zijn geleverd door kunstenaar Derkinderen.
345

 (afb. 155) Het is heel 

goed mogelijk dat hij de vaste leverancier was van het glas-in-lood in de huizen ontworpen 

door Hanrath.  

 

Huidige situatie  

Het landhuis heeft uiteindelijk een rode bakstenen gevel gekregen en rode Hollandse 

dakpannen. De plannen uit 1903 zijn niet helemaal uitgevoerd zoals getekend. Zo loopt het 

dak van de voorgevel veel minder ver door naar beneden en ontbreken er ramen. (afb. 156) 

De open veranda en de loggia in de achtergevel zijn dicht, en deze zijn volgens de huidige 

bewoners ook altijd al gesloten geweest. Door de huidige bewoners is er in het dak van de 

achtergevel een Velux raam geplaatst. (afb. 157) 
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In de oostgevel ontbreekt een raam en is er van het raampartij op de begane grond een 

dubbele deur gemaakt. (afb. 158) Er zijn nog sporen te zien van diverse aanbouwen; aan de 

linkerzijde heeft vroeger een atelier gestaan dat volgens de huidige bewoners in de jaren ‟20 

gebouwd moet zijn. (afb. 159) In het midden van de gevel stond een kleine berging voor 

brandstoffen.  

De westgevel is wel naar plan uitgevoerd, maar de dakkapel is aangepast waardoor de lijnen 

van het dak niet meer worden gevolgd en het een storend element is geworden. (afb. 149) 

 

 

 Plattegrond 

Archief 

Op de plattegrond van de begane grond is de centrale hal te zien waarop naast de vestibule en 

provisiekast, de leer-, eet-, en woonkamer aansluiten. (afb. 160) De provisiekast doet ook 

dienst als dienkamer doordat het een doorgeefluikje heeft en zich recht tegenover de eetkamer 

bevindt.  

De eetkamer heeft een gunstige oostelijke ligging; het gezin kan namelijk in de ochtendzon 

ontbijten. De open veranda is toegankelijk via de eet- en woonkamer en komt uit op een 

halfrond terras dat ongeveer een meter boven het maaiveld ligt.   

De keuken is bereikbaar vanuit de vestibule en grenst aan de bijkeuken die een aparte 

dienstingang heeft. In de keuken is de deur naar de kelder aanwezig. 

Op de tussenverdieping zijn een toilet en twee slaapkamers gelegen. (afb. 161) Via een van de 

slaapkamers is een berging te bereiken. Het portaal op de eerste verdieping geeft toegang tot 

alle vertrekken die onderling in verbinding staan met elkaar. Zo grenzen beide slaapkamers 

aan elkaar en aan het balkon. De linnenkamer is enkel te bereiken via de slaapkamer op het 

zuiden en de badkamer enkel via het portaal.  

Van de zolder is geen plattegrond, maar volgens de huidige bewoners bevonden zich hier de 

dienstbodekamers.  

 

Een atelierruimte wordt hier dus niet genoemd en geen van de vertrekken leent zich, onder 

andere door de ligging, echt goed voor het maken van schilderijen. De leerkamer zal Van 

Rees gebruikt hebben voor zijn schrijfwerk.  
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Huidige situatie 

De indeling op de begane grond is enkel veranderd doordat de provisiekast bij de keuken is 

getrokken. Op de eerste verdieping is de muur tussen de bad- en linnenkamer verwijderd 

waardoor er een grote badkamer is ontstaan.  

De zolder bestaat tegenwoordig uit een grote ruimte met een lager gelegen badkamer.  

 

 

 Interieur 

Archief 

Op de doorsnede is de eetkamer met verlaagd plafond te zien, waar aan weerszijden van de 

open haard ingebouwde kasten zijn voorzien. (afb. 162) Ook de provisiekamer met 

servieskasten en doorgeefluik zijn op deze tekening te zien. De andere doorsnede geeft de 

kleine kelder weer en de woonkamer met verlaagd plafond en de tuindeur. Aan weerszijden 

van deze deur zijn kasten voorzien. (afb. 163) 

De overige interieurtekeningen laten vooral ramen en deuren zien, maar ook de open haarden 

en de trap. (afb. 164-167) Volgens deze tekeningen moet er een vaste bank geweest zijn in de 

slaapkamer, deze is echter niet op de plattegrond terug te vinden. Ook naast de open haard in 

de woonkamer was er een vaste bank voorzien. (afb. 168) De kasten in de woonkamer die al 

op de doorsneden te zien waren zijn hier verder uitgetekend. (afb. 169) Ze komen iets lager 

dan de tuindeur en bestaan uit een ondergedeelte met dichte deurtjes en het bovengedeelte 

heeft deurtjes met glas-in-loodramen.  

 

Huidige situatie 

In het verleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden aan het interieur. Zo is de 

keuken vergroot en gemoderniseerd en zijn de vaste bankjes in de woonkamer verdwenen. 

(afb. 170) Van de doorgang tussen de woonkamer en veranda was een boekenkast gemaakt, 

maar deze is nu weer teruggebracht in originele staat. De kasten in de woonkamer waren 

weggehaald, een kast is echter gevonden en teruggeplaatst. De tweede kast hebben de 

bewoners na laten maken, waardoor de symmetrie weer hersteld is.  

Opvallend zijn tot slot de kleine gekleurde glas-in-loodramen boven de voordeur. (afb. 171-

172) Hier staan twee reeën op afgebeeld, een zeilschip met daarnaast het woord „Djambe‟ en 

een draak. De reeën staan waarschijnlijk voor de familienaam Van Rees en het schip zal een 

herinnering zijn aan het mariniersverleden van de heer des huizes. Djambe is mogelijk een 

plaats in Oost-Indië waar hij tijdens zijn uitzending geweest is. De draak is een symbool dat 
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in het Oosten staat voor geluk en voorspoed.
346

 Het is aannemelijk dat Derkinderen ook deze 

ramen vervaardigd heeft.  

 

 

 Besluit 

Dit huis is een goed voorbeeld van het binnen naar buiten ontwerpen en dus van het rekening 

houden met de eisen van de opdrachtgevers in het ontwerp. Dit blijkt namelijk uit de blinde 

gevels; zo heeft de voorgevel waarschijnlijk een blinde muur, omdat zich hier de leerkamer 

bevond waardoor men zo min mogelijk afleiding werd.  

Qua stijl is deze woning een goed voorbeeld van de overgang naar de landhuizen die 

geïnspireerd waren op de Engelse landhuizen.  
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VI.9. Landhuis ‘De Werken’ – Naarderstraat 45 Laren – J.S.H. Kever 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van kunstenaar J.S.H. Kever begon Hanrath in oktober 1904 met het ontwerpen 

van een landhuis in Laren aan de Naarderstraat. (afb. 173) Het is onbekend tot wanneer Kever 

hier is blijven wonen en wie er daarna nog gewoond hebben. Het huis is later afgebroken. 

 

 

‘It is very dull now in the lane, we never hearing the shutting of the gate and the house 

so lonely’
347

 

 

Jacob Simon Hendrik Kever (1854-1922) 

Schilder, etser en aquarellist  

 

Jacob Simon Hendrik Kever werd geboren op 19 juni 1854 in Amsterdam. (afb. 174) Op 

school bleek al snel dat Kever anders was dan de rest en dat hij beter zijn creatieve kant 

verder kon ontwikkelen. Daarom besloten zijn ouders hem van school te halen en de raad van 

hun vriend Jozef Israëls op te volgen door hem naar het atelier van lithograaf Renneveld te 

sturen. Na een jaar lang werk van Italiaanse meesters te hebben gekopieerd is Kever in 1869 

naar de academie in de Oudemanhuispoort gegaan waar hij les kreeg van Gijsbertus 

Craeyvanger. De academie werd echter gesloten waarop Israëls Kever meenam naar het 

„Trippenhuis‟ en hem later in 1870 bij het atelier van P.F. Greive in de leer liet gaan.
348

 

Daarna heeft Kever vanaf 1874 een jaar lang gestudeerd aan de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten. Blijkbaar vond hij dat hij nog extra lessen nodig had, want in 1877 

vertrok hij met zijn schildersvriend Theo Hanrath naar Antwerpen om daar tot 1878 les te 

krijgen van Charles Verlat.
349

 Eenmaal terug in Amsterdam huurde Kever een atelier in het 

Oosterpark waar hij met zijn vrienden Geo Poggenbeek en Nicolaas Bastert de 
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wintermaanden doorbracht.
 350

 Ondertussen was het in de Amsterdamse kunstenaarswereld 

bekend geworden dat kunstenaars in Laren moesten zijn als ze de ongerepte natuur en cultuur 

wilden ervaren. Vanaf 1880 was Kever dan ook in de zomer regelmatig in Laren te vinden
351

 

en was daarmee na Mauve en Neuhuys de derde kunstenaar die hier vertoefde.
352

 In 1887 

kocht hij er een huis in de Naarderstraat waardoor Anton Mauve zijn buurman werd.
353

 Van 

hem en Albert Neuhuys leerde Kever veel, maar hij werd sterk beïnvloed door zijn vrouw met 

wie hij in 1887 was getrouwd en door zijn vriend Poggenbeek.
354

 Verder had Kever niet 

zoveel vrienden; hij hield zich liever afzijdig van de drukte en trok zich terug in de stilte.
355

 

Daarom deed hij ook niet mee aan het massaal produceren van schilderijen voor de Engelse 

en Amerikaanse kunstmarkt,
356

 maar het stoorde hem niet als de Engelsen en Amerikanen zijn 

werk kochten.
357

 Aan hen verkocht hij voornamelijk schilderijen waarop boereninterieurs 

werden weergegeven, maar de kenners zoals Verster en Plasschaert vonden zijn portretten, 

landschapen en stillevens noemenswaardiger.
358

 Ook Kever zou zoals velen in zijn atelier een 

hoekje hebben gecreëerd waarin hij de boereninterieurs nabootste. Er waren nu eenmaal 

steeds minder voorbeelden te vinden en dikwijls liet de hygiëne in de boerderijen te wensen 

over.
359

 Volgens R.W.P. de Vries Jr. moet er hierbij echter welk rekening worden gehouden 

met de schilders „voor wie ,,het geval" alles was, en zij voor wie het slechts als aanleiding 

diende.‟
360

 Hij was overigens fel tegen de veranderingen in het Gooi en tegen het verdwijnen 

van de boerderijen. Hij zag de mooie ongerepte natuur en cultuur van Laren beetje bij beetje 

minder worden en volgens F. Bobeldijk lijkt zijn werk hierdoor „dieper [en] geestelijker 

geworden‟, omdat in zijn werk „de weemoed, de herinnering [en] de droom‟ naar voren 

komen van hoe het ooit was.
‟361
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In zijn vrije tijd was Kever lid van „Arti et Amicitiae‟ te Amsterdam en van de „Theosofische 

Vereniging‟ te Laren. Tijdgenoot Wally Moes bevestigt dit in een van haar brieven: „Kever 

zag ik ook met veel genoegen, maar hij is reddeloos aan de theosofie vervallen.‟
362

 

In 1904 heeft ook Kever door Hanrath een huis laten ontwerpen op de hoek van de 

Naarderstraat en Oude drift.
363

 Ze kunnen elkaar hebben leren kennen via Jan Hamdorff die 

de meeste kunstenaars in het dorp wel kende en die zijn eigen kroeg had waar Hanrath 

dikwijls kwam. Verder was Kever bevriend met Hart Nibbrig en Jacobs die allebei al eerder 

zaken hadden gedaan met Hanrath en die hem misschien hebben aanbevelen.
364

 Daarnaast 

was Kever ook bevriend geweest met de broer van Hanrath, Theo Hanrath, die al in 1888 was 

overleden. 

Kever is altijd in Laren blijven wonen, hij was echter zo nu en dan ook werkzaam in 

Blaricum, Nunspeet en Noord-Brabant.
365

 

Tot slot een uitspraak van Verster die het karakter van Kever goed samenvat: „Nog zie ik zijn 

hand van niet te bedwingen aandoening beven, bij het vasthouden van het portretje zijner 

overleden vrouw, - van haar, die hem, ook in zijn kunst zulk een steun was; - nog zie ik zijn 

zoekenden blik gericht op het hoekje van de kamer, waaraan niets meer werd veranderd, 

sinds zij het voor altijd verliet. Maar ook deze stoere, arbeidzame artiest zal het in zijn kunst 

ondervinden, dat leed loutert. (…) Zoo is ook zijn leven rustig en immaterieel, - slechts aan 

zijn werk, zijn herinneringen en aan zijn meer philosofische studiën gewijd.‟
366

 

Kever overleed op 67-jarig leeftijd op 29 april 1922 te Laren.
367

 

 

 

 Ligging en inplanting  

Het landhuis is gelegen aan de Naarderstraat in Laren, deze lange en redelijk drukke straat 

komt uit in het centrum van het dorp. Het huis is op de rand van het dorp gelegen waar de 

bebouwing minder wordt en de open velden en bossen de overhand krijgen. De gebouwen die 

langs deze straat staan, variëren van woonhuizen in het dorp tot villa‟s daarbuiten.  
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 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een redelijk groot dossier van dit huis aanwezig dat bestaat uit tekeningen 

(exterieur, plattegronden, doorsneden, interieur) en een tweetal foto‟s.
368

 Er zijn tekeningen 

bij waarop staat „plan voor het bouwen van een atelier‟ en „plan voor het bouwen van een 

landhuis in aansluiting aan een bestaand atelier.‟ Hieruit kan dus opgemaakt worden dat eerst 

het atelier is gebouwd en daarna het woonhuis. De tekeningen voor het bouwen van het atelier 

zijn echter beschadigd waardoor het onduidelijk is wanneer deze tekeningen zijn opgemaakt 

en op de plattegrond is te lezen dat er aan een bestaand woonhuis wordt gebouwd. Er zijn ook 

maar drie geveltekeningen gemaakt en daarin zijn geen deuren opgenomen waardoor het 

atelier enkel bereikbaar zou zijn via het naastgelegen pand. Aangezien de tekening van de 

ateliertrap in maart 1904 is gemaakt kan wel aangenomen worden dat de tekeningen van het 

atelier begin 1904 zijn getekend. 

De plannen voor het bouwen van het landhuis zijn opgemaakt op 5 oktober 1904 en zijn net 

zoals de plannen voor het atelier ondertekend door Hanrath.  

 

Zoals hierboven al gezegd werd, is zowel het atelier als landhuis afgebroken, dus kan er niet 

over de huidige situatie gesproken worden. 

 

Atelier  

Het atelier heeft nagenoeg een rechthoekig grondplan met daaraan nog een rechthoekige 

aanbouw. Het pand bestaat uit een bouwlaag met een tussenverdieping en zolder. Er zijn twee 

schoorstenen voorzien. Alles gevels zijn asymmetrisch.  

 

De noordgevel is voorzien van een aantal ramen waaronder het grote atelierraam. (afb. 175) 

Langs de dakranden van de brede tuitgevel is er in het metselwerk een vlechting gemaakt. Het 

zadeldak maakt aan de rechterkant een knik door de toevoeging van een aanbouw aan de 

rechthoekige plattegrond.  

 

De oost- en westgevel zien er bijna hetzelfde uit, maar de westgevel is door het lijnenspel van 

de daken iets levendiger. (afb. 176-177) 
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Verder zijn er detailtekeningen gemaakt van de noordgevel en de deuren en ramen van het 

atelier. (afb. 178-179) Zelfs van de schoorsteen is een tekening opgemaakt. (afb. 180) 

 

Landhuis 

Het landhuis heeft nagenoeg een vierkant grondplan met erkers en bestaat uit twee bouwlagen 

met een tussenverdieping en zolder. Het dak, met een schoorsteen, is een combinatie van vier 

zadeldaken waardoor vier tuitgevels ontstaan die niet symmetrisch zijn maar wel zo aandoen.  

 

Door de vele ramen die dicht opeen zijn geplaatst, komt de voorgevel die op het oosten is 

gesitueerd, druk over. (afb. 181) Er is een opening aan de linkerzijde, hetgeen op een veranda 

wijst en een ovaal raam in de top van de gevel. De muurankers, vlechting en sierlijke 

bekroning op de tuitgevel decoreren de gevel.  

Op de tekening is overigens vaag het atelier weergegeven dat dezelfde vormen heeft als de 

tekening van de oostgevel van het atelier. 

 

De achtergevel kenmerkt zich door het dak dat in het midden van de gevel ver naar beneden 

doorloopt en door het balkon op de eerste verdieping. (afb. 182) Het raam dat op de 

tussenverdieping is ingetekend bevindt zich eigenlijk in het ateliergedeelte. Er heeft dus al 

direct na het bouwen van het atelier een verbouwing plaatsgevonden. 

Voor de rest heeft de achtergevel dezelfde kenmerken als de voorgevel. 

 

De zijgevels komen overeen met de andere gevels, maar hebben een aantal individuele 

kenmerken. Zo is er in de zuidgevel een open veranda voorzien en een erker, en is de 

aanbouw aan de westgevel zichtbaar die een kleine trapgevel heeft. (afb. 183) 

De noordgevel wordt voor de helft ingenomen door de gevel van het atelier. (afb. 184) Aan de 

rechterkant is er een aparte toegangsdeur die zich onder het ver naar beneden doorlopende dak 

bevindt.  

 

Verder zijn er detailtekeningen gemaakt van de west- en zuidgevel en van de dakgoten, en is 

er een tekening gemaakt van een lantaarn die waarschijnlijk naast de entree zou komen te 

hangen. (afb. 185-188) 
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 Plattegrond 

Archief 

Atelier 

Op de plattegrond is te zien dat het atelier bestaat uit een grote bijna rechthoekige ruimte, 

waar een kleinere kamer aan vastzit. (afb. 189) Verder is er een trap te zien en een schouw in 

de hoek. Uit de plattegrond is overigens op te maken dat het atelier toch autonoom kan 

fungeren doordat er in de zuidgevel, waarvan geen geveltekening aanwezig is, een aparte 

toegangsdeur is voorzien. Het atelier is dus niet geïntegreerd of gekoppeld aan het 

woonprogramma, maar is feitelijk een aanbouw. In het geval van Kever die soms 

„boerenmodellen‟ over de vloer kreeg, was deze aparte toegang noodzaak.  

 

Landhuis 

De plattegrond van de begane grond van het landhuis dateert dus uit oktober 1904. (afb. 190) 

De entree is aan de rechtervoorzijde voorzien. De vestibule komt uit op de grote hal van 

waaruit de garderobe en de toiletruimtes toegankelijk zijn. Ook het atelier is van hieruit direct 

bereikbaar. 

De woonkamer heeft een erker en twee open haarden waarvan een in de verlaagde zit. Enkel 

vanuit de woonkamer is de open veranda bereikbaar.  

De eetkamer met erker kan via de woonkamer, hal en provisiekast betreden worden. Aan deze 

kamer is een kleine aanbouw voorzien die waarschijnlijk wordt gebruikt als ontbijtruimte 

wegens de gunstige ligging op het oosten.  

Vanuit de hal is ook de keuken te bereiken waaraan de bijkeuken grenst. Tussen de keuken en 

provisiekast is een doorgeefluikje gemaakt waaruit geconcludeerd kan worden dat deze kast 

ook diende als dienkamer.  

Op de tussenverdieping is een doorgang gemaakt naar het naastgelegen atelier. (afb. 191) 

Tussen het huis en atelier is een portaal met dienstbodekamer gecreëerd. De tussenverdieping 

in het woonhuis bestaat uit een galerij waaraan het toilet, de badkamer en strijkkast zijn 

gelegen. Via een kleine trap wordt de eerste verdieping bereikt waar rond de centrale hal de 

logeer- en slaapkamers zijn gelegen. De grote slaapkamer op het oosten heeft een balkon.  

Van de zolderruimte is geen plattegrond aanwezig. 
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 Interieur 

Archief 

Atelier 

Van het atelier zijn drie doorsneden aanwezig waarop te zien is dat rond de open haard in de 

hoek een verlaagde zit is gecreëerd met een raam. (afb. 192-194) Een verlaagde zit werd vaak 

toegepast in ateliers, omdat de hoge ruimtes van het ateliers moeilijk te verwarmen waren en 

zodoende een gezellig en warm hoekje werd gecreëerd. De wanden zijn overal met een 

lambrisering bekleed. De aanbouw is door een dubbele deur afgesloten van het atelier en heeft 

een grote schouw. Op doorsnede C-D is de tussenverdieping te zien en het hoogteverschil 

tussen de verlaagde zit en de hoge atelierruimte.  

 

Verder zijn er detailtekeningen gemaakt van de ateliertrap die dezelfde vormgeving krijgt als 

alle hoofdtrappen in de landhuizen van Hanrath. (afb. 195-196) Ook van de betimmering rond 

het atelierraam is een schets gemaakt. (afb. 197) Er zijn twee ontwerpen van de schouw in de 

verlaagde zit en detailtekeningen op ware grootte. (afb. 198-199) 

 

Landhuis 

Op de doorsneden is onder andere de woonkamer met verlaagde zit te zien. (afb. 200-204) Er 

zijn vaste banken voorzien en naast de open haard zijn hoge kasten geplaatst waarvan de 

bovenste deurtjes van glas zijn gemaakt. (afb. 200) Ook de eetkamer heeft vaste banken die 

hier in de erker zijn geplaatst, hetgeen tevens is te zien op een interieurtekening uit maart 

1905. (afb. 203 en 205) De grote ramen op het oosten, die zich in de aanbouw van de 

eetkamer bevinden, zorgen voor veel lichtinval tijdens het ontbijt. (afb. 202) Van de schouw 

in de eetkamer zijn twee verschillende ontwerpen gemaakt. (afb. 206-207) 

In de keuken is een grote schouw voorzien voor het fornuis en lage keukenkastjes. (afb. 201) 

Verder zijn er nog ontwerpen gemaakt voor de glas-in-loodramen en zijn er detailtekeningen 

gemaakt van de traptreden, trappalen, spijlen en de constructie ervan. (afb. 208-210) Van de 

trappalen die uiteindelijk bekroond werden met kleine houten beeldjes zijn er foto‟s aanwezig 

in het dossier in het NAI. (afb. 211-212) Volgens de tekst op de achterkant zijn ze gemaakt 

door de beeldhouwer Ed. Jacobs.  Eenzelfde soort foto stond ook in het artikel dat Kever 

schreef over Jacobs. 
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Besluit 

Ondanks de typische kenmerken van Hanrath‟s landhuizen, is het landhuis van Kever iets 

minder landelijk en Engels door het toepassen van bijvoorbeeld de bekroning op de tuitgevels 

en het trapgeveltje, die meer doen denken aan de neorenaissance. Het ruime atelier voldoet 

aan de eisen van een atelierruimte en dus de kunstenaar, door de aparte ingang, het grote raam 

op het noorden, de hoge atelierruimte en het lage zitje rond de open haard.   
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VI.10. Landhuis ‘De Borne’ – Wally Moesweg 3 Laren – A. de Wit 

 

Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van schrijfster Augusta de Wit is Hanrath in maart 1905 begonnen met het van 

een landhuisje in Laren aan de Wally Moesweg. (afb. 213) Zij bleef hier wonen tot 1910 en 

heeft het huis toen verkocht aan mevrouw Ruys-Evans. Deze vrouw heeft lang in de „De 

Borne‟ gewoond en heeft van het landhuisje een landhuis gemaakt door de vele 

verbouwingen. Vervolgens is het huis verkocht aan de familie Van Vliet en daarna aan 

familie Van Doorne. De huidige bewoners zijn de familie Van Berkum.
369

 

 

 

‘Woorden vliegen als bijen uit’ 

 

Augusta de Wit (1864-1939) 

Schrijfster en journaliste 

 

Anna Augusta Henriette de Wit werd geboren op 25 november 1864 in Sibolga, een stad op 

het eiland Sumatra (destijds behorend tot Nederlands-Indië), als dochter van Jan Carel de Wit 

en Anna Maria Johanna de la Couture. (afb. 214) Haar vader was bestuursambtenaar in 

Tapanoelie, de Padangsche Bovenlanden en Timor. Tot haar tiende heeft ze in Nederlands-

Indië gewoond waarna het gezin zich definitief in Nederland vestigde. In Utrecht heeft de Wit 

lessen gevolgd aan de Hoge Burgerschool en zij koos er na het afstuderen voor om in Londen 

en Cambridge Engels te gaan studeren, hetgeen van 1888 tot 1890 plaatsvond. Haar 

geboorteland bleef haar interesseren en daarom vertrok ze in 1894 naar Batavia om daar les te 

geven in de vakken Engels, Duits en geschiedenis. Tegelijkertijd hield ze zich bezig met het 

schrijven van haar reiservaringen voor de Engelstalige krant Singaporte Straits Times en was 

ze druk bezig met het schrijven van haar literaire debuut Eigen Haard en De Gids die ze in 

1895 en 1896 uitgaf onder haar pseudoniem G.W. Sylvius.
370

 Haar verhalen stonden onder 

invloed van de „Tachtigers‟.
371

 Haar bekendste en meest gelauwerde werk was Orpheus in de 
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Dessa, het boek dat de Wit in 1903 schreef en waarbij muziek en het leven in Nederlands-

Indië als inspiratiebron hebben gediend.
372

 Hierdoor zou zij later beschreven worden als een 

„stille figuur van groot en voornaam allure‟
373

 en als „een echte dichteres.‟
374

 

De Wit leidde vanaf 1900 een zwervend bestaan, zo heeft ze onder andere in Duitsland, Italië 

en Frankrijk gewoond waar ze als correspondente werkte voor verschillende kranten. Ook 

hield ze zich nog altijd bezig met het schrijven van literatuur, maar de journalistiek had de 

overhand.
375

 Door het reizen had ze nauwelijks contact met andere Nederlandse schrijvers en 

was ze soms eenzaam  In deze periode, in 1905, liet ze een huis ontwerpen door Hanrath in 

Laren, vlakbij haar vriendin Henriette Roland Holst. Dit kleine landhuis „De Borne‟ zou 

vooral dienen als vakantiehuis. Hoe De Wit Hanrath heeft leren kennen is onduidelijk. Ze 

ging namelijk niet naar de kroeg van Hamdorff, want zoals Richard Roland Holst ooit 

vertelde aan een neef, stond het Hamdorff voor een: „carrousel van gezellige nutteloosheid, 

die kermis van plezierige mondaine driften.‟
376

 Mogelijk is ze in contact gekomen met 

Hanrath via Richard Roland Holst, want uit een discussie die in het tijdschrift Architectura in 

1917 tussen hen plaats vond, kan uit de aanhef „Amice!‟ opgemaakt worden dat de twee 

bevriend waren.
377

 

In de periode 1914-1921 vestigde De Wit zich definitief in Nederland, waarschijnlijk in 

Utrecht.
378

 Eenmaal terug werd ze ook politiek actief, zo sloot ze zich in 1916 onder andere 

aan bij de Communistische Partij Nederland. Een belangrijke reden om zich bij deze partij 

aan te sluiten was dat het de enige partij in Nederland was die de onafhankelijkheid eiste van 

Nederlands-Indië. Zij was namelijk fel gekant tegen het kolonialisme. Opmerkelijk is dat zij 

echter in haar boeken de opvatting aanhing „dat de oplossing voor onrechtvaardigheid en leed 

alleen tot stand kon komen met behulp van de wel- en 'ethisch' denkende Nederlanders.‟
379

 Uit 

verschillende uitspraken die door haar tijdgenoten zijn gedaan kan geconcludeerd worden dat 

ze met goede bedoelingen het socialisme/communisme aanhing, maar dat ze eigenlijk te zacht 
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was: „Augusta de Wit heeft, als vele intellectuelen en kunstenaars, in de bewogen 

revolutiejaren na de wereldoorlog 1914-'18, wel de roep van het socialisme gehoord; zij 

kwam zelfs na tot het communisme; maar zij was toch in wezen te zeer de 

schoonheidsverheerlijkster, om de wereldbeschouwing van een Marx, Engels, een Lenin, te 

verstaan.‟
380

   

Ze bleef nog korte verhalen schrijven en werken voor het NRC tot in haar laatste 

levensjaren.
381

 Op 75-jarige leeftijd overleed De Wit in Baarn. 
382

 

 

 

Ligging en inplanting 

 

Het landhuis is gelegen op de hoek van de Wally Moesweg en de Tafelbergweg in Laren. De 

woning ligt net buiten het centrum in een groene omgeving met voor het huis een engrestant 

en het bos en de heide in de buurt.  

Het is een vrijstaand huis waarvan de voorgevel evenwijdig loopt met de Wally Moesweg en 

op het noorden gelegen is. De tuin die rond het huis loopt is een buffer tussen de straat en het 

huis en is beplant met dichte groene hagen waardoor er veel privacy gecreëerd wordt. Er is 

een toegangshek dat leidt naar de voordeur en een die leidt naar de garage en tuin. Rondom 

het huis is een pad aangelegd, zodat de tuin overal goed te bereiken is. In de tuin staat 

overigens nog een origineel tuinhuisje. 

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een groot dossier aanwezig dat bestaat uit tekeningen (exterieur, plattegronden, 

doorsneden en interieur) en documentatie van de bouw en verbouwingen van dit huis.
383

 De 

eerste tekeningen van het exterieur zijn ondertekend door Hanrath, dateren van 9 maart 1905 

en hebben de titel „plan voor het bouwen van een landhuisje‟.  

De volgende tekeningen zijn weer door Hanrath ondertekend, dateren van juli 1923 en hebben 

de titel „plan tot verbouwen van een landhuisje‟. Deze verbouwing werd in opdracht van 

mevrouw Ryan-Evans uitgevoerd die ondertussen eigenaresse was geworden van de woning. 
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Dezelfde gegevens gelden ook voor een verbouwing die plaatsvond in augustus 1923. 

Waarschijnlijk zijn de eerste tekeningen uit 1923 de eerste hersenspinsels van de verbouwing 

en de tweede tekeningen de definitieve ontwerpen. Dit kan geconcludeerd worden aangezien 

de tekeningen vlak na elkaar zijn opgemaakt. 

Ook in oktober 1925 zijn er door Hanrath en zijn zoon nog tekeningen opgemaakt voor een 

kleine verbouwing. 

De huidige bewoners hadden ook nog een tekening in hun bezit van een latere verbouwing 

daterend van 1934 die niet door Hanrath werd uitgevoerd. 

Verder is als aanvulling een foto gebruikt uit het archief en een aantal foto‟s die in het bezit 

waren van de huidige bewoners.  

 

De woning heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan met aan de zuidzijde een erker. Het 

pand bestaat uit twee bouwlagen met een tussenverdieping en een zolder. Door de lage en 

brede bouw is het in harmonie met de omgeving. Het hoge wolfdak, dat bestaat uit twee haaks 

op elkaar staande daken, heeft twee schoorstenen en geeft een beschut gevoel. De gevels zijn 

allemaal asymmetrisch.   

 

Maart 1905 

De voorgevel heeft de typische kenmerken van een Hanrath huis zoals de ramen met luiken en 

hanenkammen. (afb. 215) De voordeur heeft echter niet aan weerszijden een zijlicht, maar 

heeft in dit geval enkel aan de rechterkant een raampartij. Op de eerste verdieping zijn twee 

ovale ramen voorzien.  

 

Hetzelfde geldt voor de achtergevel. (afb. 216) Het enige opvallende element is de erker die in 

de ontwerpen van Hanrath normaal van hout is en stopt ter hoogte van de verdieping, maar 

die hier uit baksteen is opgetrokken en verder doorloopt waardoor er een balkon gecreëerd is. 

Op een van de foto‟s, die dateert tussen 1905 en 1923, is echter te zien dat de erker helemaal 

is doorgetrokken tot de eerste verdieping en er dus geen balkon is. Aangezien er in het archief 

geen bouwtekeningen aanwezig zijn die gedateerd zijn tussen 1905 en 1923, is het 

aannemelijk dat de uitvoering van de tekeningen uit 1905 iets anders zijn uitgevoerd.  

 

De zijgevels hebben allebei een aparte toegangsdeur en de zijgevel aan de westkant heeft 

gedeeltelijk een laag doorlopend dak. (afb. 218-219) 

 



94 

 

Juli 1923 

Op deze tekeningen is aan de voorgevel een stuk bijgebouwd. (afb. 220 en 223) Deze 

aanbouw, die zich aan de rechterkant situeert, heeft in feite dezelfde vorm als de voorgevel, 

door dit herhalend effect en doordat het in de lijn van het dak staat, is de aanbouw niet 

storend. Op de tekeningen is ook te zien dat het dak aan de rechterkant is opgetrokken 

waardoor het op een lijn staat met het dak aan de linkerkant en een vorm van symmetrie 

wordt bereikt. Hierdoor is de indeling van de westgevel helemaal veranderd. (afb. 221) Het 

laag doorlopende dak is verdwenen en in plaats daarvan is een gevel gekomen van een 

verdieping hoog met enkel ramen. De toegangsdeur is verplaatst naar de nieuwe aanbouw. De 

zuidgevel is door het optrekken van het dak ook iets verbreed. (afb.222) 

 

Augustus 1923 

In augustus 1923 werden de definitieve plannen opgemaakt. Naast de voornoemde 

verbouwingsplannen staan hier nog een aantal wijzigingen op.  De aanbouw aan de 

rechterzijde van de voorgevel is iets breder gemaakt dan op de vorige tekeningen werd 

weergegeven, waardoor het dak ervan verder naar de grond toe doorloopt. De ophoging van 

het dak staat nog steeds weergegeven, maar het huis wordt ook gelijk verbreed waardoor er 

binnen grotere kamers ontstaan. (afb. 224) Aan de westgevel is in vergelijking met de 

voorgaande tekeningen weinig veranderd. (afb. 225) Enkel de deur is opgeschoven naar het 

midden van de aanbouw en loopt door tot in het dak, waardoor het dak hier een klein beetje 

gelift is dat als een rimpeling gezien kan worden.  

Op de tekening van de oostgevel is te zien dat er nog een raam is bijgekomen in de aanbouw 

in vergelijking met de voorgaande tekening en bovendien is er een erker ingetekend. (afb. 

226) 

De zuidgevel is door de verbouwing naar de linkerkant toe verbreed en heeft aan die kant ook 

een erker gekregen. (afb. 227) 

 

1924 

In maart 1924 werd volgens een tekening in het dossier de entree veranderd. Er is echter in 

vergelijking met de tekeningen van de verbouwing in 1923 geen wijziging waar te nemen. 

Hetzelfde geldt voor tekeningen van deuren en ramen die in dat jaar gemaakt werden. In 

maart is er overigens ook een detailtekening gemaakt van de westelijke zijgevel. (afb. 228) 
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In juni 1924 is de garage verbouwd en uitgebreid. (afb. 229-230) Volgens een van de foto‟s 

moet deze losstaande garage tussen 1905 en 1923 gebouwd zijn aan de rechtervoorzijde van 

het perceel. (afb. 231) 

 

Oktober 1925 

In oktober 1925 komt er aan de voorgevel nog een aanbouw die dezelfde vormgeving en 

afmeting heeft als de aanbouw uit 1923. (afb. 232) Door deze toevoeging wordt de symmetrie 

van de voorgevel verder doorgetrokken. Uiteraard veranderd door deze aanbouw het uitzicht 

van de oostgevel,die hierdoor verbreed is. (afb. 233) 

 

1934 

Door een andere architect is in 1934 aan de achtergevel een kwartronde aanbouw bijgebouwd. 

(afb. 234) 

 

Huidige situatie 

In de loop der jaren hebben er nog een aantal verbouwingen plaatsgevonden. Zo moet er 

volgens een van de foto‟s tussen het bijbouwen van de erker aan de oostgevel in 1923 en de 

aanbouw uit 1934 in, van de erker een serre zijn gemaakt. (afb. 235) 

In het verleden is de rieten kap wegens brand vervangen door een pannen dak, maar 

tegenwoordig is het dak weer van riet. In het wolfeinde van de zuidgevel is overigens in 2002 

een nieuwe dakkapel geplaatst die qua vormgeving lijkt op de dakkapellen die Webb heeft 

toegepast voor „The Red House.‟
384

 (afb. 21 en 236) 

 

 

Plattegrond 

 Archief 

Bij de geveltekeningen van de bouw en verbouwingen die hierboven zijn genoemd, waren 

ook plattegronden aanwezig. 
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Maart 1905 

De plattegrond van het landhuisje bestond in eerst instantie uit een hal waaraan alle 

vertrekken lagen. (afb. 237) Aangezien De Wit alleenstaand was en het niet haar permanente 

woning was, waren op de begane grond enkel een studeerkamer, eetkamer met erker en 

keuken aanwezig. Inwonend personeel zal ze waarschijnlijk niet gehad hebben, want op de 

eerste verdieping waren enkel twee slaapkamers gelegen. (afb. 238) De badkamer en toegang 

tot de zolder bevonden zich op de tussenverdieping.  

 

Augustus 1923 

Bij de verbouwing in 1923 zijn dus een aantal vertrekken toegevoegd en hebben andere een 

functiewijziging ondergaan. Zo is de studeerkamer een woonkamer geworden en de eetkamer 

een herenkamer. (afb. 239) Aangezien een nieuwe keuken met bijkeuken werd bijgebouwd is 

van de voormalige keuken een eetkamer gemaakt. De vertrekken lagen recht tegenover elkaar 

waardoor geen dienkamer is voorzien. Mevrouw Ryan-Evans had in tegenstelling tot De Wit 

wel inwonend personeel, want er is op de plattegrond een dienstbodekamer voorzien naast de 

eetkamer. Tot slot zijn er op de begane grond een vestibule en garderobe bijgebouwd om de 

hal te ontlasten. De garderobe diende door het plaatsen van een wastafel tevens als lavatory, 

zodat de gasten zich voor het binnengaan even konden opfrissen.  

Door de verbouwing is de tussenverdieping vervallen en is er een extra kamer gecreëerd die 

dient als logeerkamer. (afb. 240) De badkamer is verplaatst, terwijl de ligging van de 

slaapkamers onveranderd is gebleven.  

 

Januari 1924 

In januari 1924 is nog eens een plattegrond opgemaakt in verband met een verbouwing. (afb. 

241) Waarschijnlijk gaat deze verbouwing enkel om het veranderen van ramen en deuren.  

 

Juni 1924 

Zoals hierboven al besproken werd, werd de garage in 1924 verbouwd en uitgebreid.  

Er werd ruimte voorzien voor een schuurtje voor opslag van brandstof en voor het opbergen 

van het tuingereedschap. (afb. 242) 
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Oktober 1925 

Door de verbouwing in 1925 is een nieuw vertrek gecreëerd dat mogelijk dienst deed als 

ontvangstkamer, aangezien het direct vanuit de vestibule toegankelijk was.  

(afb. 243) Daarnaast was het vertrek ook te bereiken via de woonkamer.  

 

1934 

De aanbouw uit 1934 kreeg de functie van dienkamer volgens de plattegrond, maar werd 

volgens de huidige bewoonster vooral gebruikt voor het snijden van bloemen en dergelijke 

zaken. (afb. 244) 

 

 

 Interieur 

Archief 

In het dossier van het NAI bevinden zich een aantal doorsneden en tekeningen van het 

interieur. In 1905 zijn er drie doorsneden getekend waarop bijvoorbeeld de kleine kelder en de 

tussenverdieping met toegang tot de zolder duidelijk zijn weergegeven. (afb. 245-247) Verder 

is er een open haard te zien in de eetkamer met aan weerszijden een deur. De ene deur geeft 

toegang tot een ingebouwde kast en de ander tot het doorgeefluikje.  

Een doorsnede uit augustus 1923 geeft de keuken met bijkeuken en eetkamer weer. (afb. 248) 

In de keuken is in de hoek een servieskast voorzien met daarnaast een grote schouw voor het 

fornuis. De deuren geven toegang tot de gang, een kast en toilet.  

In de eetkamer is enkel de open haard en erker te zien. (afb. 249)  

Op de interieurtekening van de vestibule uit mei 1924 is te zien hoe de betimmering gemaakt 

moest worden en in welk patroon de zwart witte vloertegels gelegd moesten worden. (afb. 

250) Een maand later is ook een tekening gemaakt van de eetkamer waarop een open haard 

met tegels is te zien met daarnaast een deur die toegang geeft tot een kast. (afb. 251) Ook de 

erker is weergegeven en de detaillering van plafond en schouw. (afb. 252-253) 

In oktober 1925 is er een detailtekening gemaakt van de open haard in de herenkamer en in 

oktober van datzelfde jaar zijn er doorsneden van de „ontvangstkamer‟ gemaakt. Hierop is 

naast het raam een open haard te zien en de deur die toegang geeft tot de woonkamer. (afb. 

254) Op de andere doorsnede is de muur van de oostgevel te zien waarop een raampartij is te 

zien met aan weerszijden deuren van ingebouwde kasten. (afb. 255)  
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Huidige situatie 

De indeling van het huis is eigenlijk nauwelijks veranderd sinds de laatste verbouwingen. 

Enkel de muur tussen de eet- en de herenkamer is verdwenen, in plaats daarvan zijn in de 

hoeken twee nieuwe ingebouwde kasten voorzien met glazen deuren, geheel in stijl van 

Hanrath. 

 

 

 Besluit 

Wat begon als een landhuisje is uitgegroeid tot een landhuis. In eerste instantie was het huis 

eigenlijk een kleine versie van Hanrath‟s eigen woning, maar in de loop der jaren heeft het 

huis door de verbouwingen een eigen karakter gekregen, zij het nog altijd met de kenmerken 

van een Hanrath huis. De verbouwingen zijn ook totaal niet storend en hebben van de woning 

een charmant landhuis gemaakt. 
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VI.11. Veldhuis – Zevenend Laren – E. Jacobs 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

In opdracht van kunstenaar Eduard Jacobs begon Hanrath in mei 1905 met het ontwerpen van 

een veldhuis aan het Zevenend in Laren. Het is onbekend tot wanneer Jacobs hier is blijven 

wonen en wie er daarna nog gewoond hebben. Het huis is later afgebroken. 

 

 

‘De villabuurt hier is verre van mooi. De zee is prachtig’
385

 

 

Eduard Jacobs (1859-1931) 

Beeldhouwer en tekenaar 

 

Eduard Jacobs werd geboren op 8 juni 1859 in Amsterdam. (afb. 256) Beeldhouwen was 

lange tijd een hobby van hem, maar het heeft tot zijn 22e geduurd voordat hij daadwerkelijk 

les ging nemen. Hij begon met lessen te volgen aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus in 

Amsterdam, daarna heeft hij ook in Amsterdam vanaf 1882 in de avonduren les gekregen van 

de Belgische beeldhouwer Emil Van der Bossche (1849-1921). In 1883 vertrok Jacobs naar 

Brussel om daar aan de Académie des Beaux-Arts te gaan studeren onder leiding van Karel 

van der Stappen. Tegelijkertijd volgde hij ook lessen aan de Tekenacademie te Brussel. Vijf 

jaar later ontving Jacobs in Amsterdam de prestigieuze Prix de Rome waarna hij tot 1891 in 

verschillende Europese steden: Parijs, Florence, Napels, Rome en Pompei, woonde en 

werkte.
386

  

Eenmaal terug in Nederland huurde hij een atelier in Amsterdam, waar een eenzame en 

moeilijke tijd aanbrak voor Jacobs. Hij had te weinig bekendheid waardoor hij genoodzaakt 

was zijn atelier op te zeggen.
387

 Vervolgens ging hij ging naar Essen (Duitsland) waar hij bij 

een stucadoor aan de slag kon als modelleur. Daarna kon hij terecht bij zijn vriend en tevens 

beeldhouwer Lambertus Zijl, voor wie hij huizen en gebouwen mocht decoreren. Bij hem kon 

Jacobs veel ervaring opdoen aangezien hij hier met verschillende materialen moest werken.  
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Toen hij in 1902 in Laren was geweest nam hij de beslissing om zich hier te vestigen.
388

 

Waarop hij in 1905 een huis liet ontwerpen door Hanrath. De twee hadden al eerder 

samengewerkt voor het huis de „Bijlakker‟ in Laren dat Hanrath in 1904 ontworpen had en 

waarvoor Jacobs een marmerreliëf had gemaakt van de „Gratiën‟.
389

 (afb. 257) Uiteindelijk 

zouden er nog vele gezamenlijke opdrachten volgen en werden de twee goede vrienden 

hetgeen blijkt uit verschillende brieven.
390

 (afb. 258) 

Ondanks de vele veelzijdige opdrachten die hij kreeg toen hij in Laren woonde
391

 heeft hij 

geen grote landelijke bekendheid verkregen. Volgens Kever lag dit aan het feit dat Jacobs te 

weinig reclame maakte.
392

 Verder zei hij: „Voor de groote menigte zal zijn werk nooit zijn ‟t 

geen deze verlangt, daarvoor is het te innig, te weinig modern misschien, te eenvoudig, die 

dieper gaan zullen zeker meer en meer de bekoring er van ondergaan.‟
393

 Jacobs maalde hier 

echter niet om, zolang hij maar werk had, was hij gelukkig en stoorden dergelijke zaken hem 

niet.
394

 Hij zou het meest bekend worden met zijn beelden van Laarder vrouwen in 

klederdracht.
395

  

Naast beeldhouwer was Jacobs ook tekenaar. Verder was hij lid van „Arti et Amicitiae‟ in 

Amsterdam
396

 en gaf hij boetseerles aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten. 

Waarschijnlijk werden de boetseerlessen in zijn eigen atelier gegeven.
397

 

Jacobs overleed op 11 januari 1931. Uit de grafrede die door zijn vriend Co Breman werd 

uitgesproken bleek dat hij getrouwd was: „Altijd hartelijk en eenvoudig en bescheiden; te 

bescheiden steeds vol hartelijk medeleven en vol waardering voor het werk van anderen. 

Altijd bereid te helpen, evenals je goede vrouw, die evenals jij met de ware naastenliefde was 

vervuld. Je was een groot mensch en een waar kunstenaar die zich beiden verenigden tot een 

harmonische persoonlijkheid, zoals men die in onzen onevenwichtigen tijd maar zelden 

aantreft.‟
398

 Het is niet bekend of hij kinderen had.  
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 Ligging en inplanting 

Het veldhuis is gelegen aan het Zevend in Laren, een lange kronkelende straat die uitkomt in 

het centrum van het dorp. Het huis is gelegen aan de rand van het oude dorp en ligt dus in  een 

overheersend versteende omgeving. De gebouwen in deze straat variëren van kleine 

woonhuizen tot grote landhuizen. Hoe het huis lag ten opzichte van de weg en of het een tuin 

had is onbekend. 

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier aanwezig dat enkel bestaat uit tekeningen (exterieur, 

plattegronden, doorsneden en interieur).
399

 Van het exterieur zijn twee verschillende 

ontwerpen gemaakt: de een is ongedateerd, de ander is gedateerd op 12 mei 1905, is door 

Hanrath ondertekend en heeft als titel: „schets-ontwerp voor een veldhuis.‟ Beide ontwerpen 

zullen kort aan bod komen.  

 

Zoals hierboven al gezegd, is zowel het atelier als landhuis afgebroken, dus kan er niet over 

de huidige situatie gesproken worden. 

 

De woning heeft nagenoeg een rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen. Op het 

zadeldak zijn twee grote schoorstenen voorzien en enkel de voorgevel is symmetrisch. 

 

De voorgevel van de woning is op het zuidwesten gesitueerd en is symmetrisch van opzet. Er 

zijn hier enkel een voordeur, twee kruisramen en een dakkapel voorzien. (afb. 259) 

 

De achtergevel bestaat uit een aanbouw met daarboven een hoog atelierraam dat door het dak 

heen loopt. Aan de rechterkant is een dubbele tuindeur geplaatst. (afb. 260) 

 

De zijgevels hebben brede tuitgevels met vlechtingen. De indeling van de zuidoostgevel is 

waarschijnlijk door het atelier ten opzichte van de middenas naar links opgeschoven, en 

bestaat uit twee toegangsdeuren en een kruisraam op de eerste verdieping. (afb. 261) De 
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noordwestgevel heeft eenzelfde soort invulling, maar is anders ingedeeld mede door een 

schuurtje dat tegen de linkerzijde van de gevel is geplaatst. (afb. 262) 

 

De ongedateerde tekeningen zijn van vorm hetzelfde, maar het huis heeft hier een rieten dak 

met een halfronde dakkapel. (afb. 263) Doordat deze tekeningen gedetailleerder zijn komt het 

huis liefelijker over. De noordwestgevel heeft verder een iets andere indeling. (afb. 264) 

 

Naast detailtekeningen van de gevels zijn er ook nog tekeningen gemaakt van de schoorstenen 

en het tuinhek. (afb. 265-268)  

 

 

 Plattegrond 

Archief 

Op de plattegrond van de begane grond uit 1905 is te zien dat de voordeur direct toegang 

geeft tot de centrale hal. (afb. 269) Het woongedeelte met de keuken, eet- en woonkamer is 

klein gehouden, terwijl het atelier met erker van groot formaat is en over een aangrenzend 

giethok beschikt.  Er is enkel een toilet voorzien in de atelierruimte. Het geïntegreerde atelier 

is overigens toegankelijk via een aparte deur in de zijgevel waardoor het autonoom kan 

fungeren. 

De eerste verdieping is qua oppervlakte zeer bescheiden door het hoge atelier. (afb. 270) De 

verdieping beschikt enkel over een slaap-, logeer- en badkamer en een kleine zolder.  

 

Het enige verschil met de ongedateerde plattegronden is dat het brandstoffenhok en toilet, die 

grenzen aan het giethok, op de ongedateerde tekeningen haaks op het gebouw staan in plaats 

van evenwijdig.(afb. 271) 

 

Interieur 

Archief 

Op de twee doorsneden die zich in het dossier bevinden is zeer weinig te zien. (afb. 272-273) 

Hier is wel mooi het contrast zichtbaar tussen het kleine lage woongedeelte en het grote hoge 

atelier, dat zeer geschikt was voor een beeldhouwer. 

De overigen interieurtekeningen laten een vaste bank in de eetkamer zien die zoals altijd 

dezelfde gebogen vorm heeft. (afb. 274) Uit de detailtekeningen van de trap is te concluderen 

dat de trap ook hier de typische kenmerken heeft van een „Hanrath-trap.‟ (afb. 275-276) Van 
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de schouw in de woonkamer is tevens een detailtekening gemaakt waarop is af te lezen dat hij 

vervaardigd moest worden van Oberkirchner zandsteen. (afb. 277) 

 

 

 Besluit 

 

Dit huis is terecht een veldhuis genoemd vanwege de kleine afmetingen en is waarschijnlijk 

vooral geïnspireerd op een daglonerswoning. Op de tekeningen lijkt de in Hanrath‟s huizen 

altijd aanwezige gezelligheid te ontbreken, doordat er bijvoorbeeld weinig schouwen zijn 

toegepast. Het is duidelijk dat in dit ontwerp het atelier veel belangrijker werd geacht dan het 

woonhuis aangezien de woonruimtes klein zijn gehouden. Jacobs zal dus waarschijnlijk een 

groot aandeel gehad hebben in dit ontwerp dat, in tegenstelling tot de meeste huizen van 

Hanrath, ook niet heel erg praktisch is door bijvoorbeeld de plaatsing van het toilet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

VI.12. Landhuis ‘Nieuw Deurne’ – Beethovenlaan 27 Hilversum – M. en A. Noordewier 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van Michiel en Aaltje Noordewier, respectievelijk kunstenaar en zangeres, begon 

Hanrath eind 1904/begin 1905 aan de ontwerpen voor het  landhuis aan de Beethovenlaan in 

Hilversum. (afb. 278) Waarschijnlijk is het huis verkocht in 1949 na het overlijden van Aaltje 

Noordewier. De volgende bewoners waren minister Piet Lieftinck en zijn gezin, de familie 

Royaards, mevrouw M.P. van Karnebeek – van Leede, hofdame van koningin Beatrix, en tot 

slotte de huidige bewoners de familie Van de Meent.
400

 

 

 

Michiel Noordewier (1868-1942) 

Doctor in Klassieke Letteren, schilder en tekenaar 

 

Michiel Nassau Noordewier werd geboren op 23 januari 1868 in Dordrecht als zoon van 

Hendrik Jan Nassau Noordewier en Antje Pieters Helder. (afb. 279) Noordewier volgde de 

opleiding Klassieke Letterkunde aan de universiteit te Leiden.
401

 Tijdens zijn studie leerde hij 

Herman Gorter en Alphons Diepenbroeck kennen met wie hij altijd bevriend zou blijven. 

Toen hij in 1891 gepromoveerd was tot doctor besloot Noordewier les te nemen in de 

schilderkunst. Dit was geen opmerkelijk keuze aangezien hij uit een kunstenaarsfamilie 

kwam; zo was zijn grootvader schilder, evenals zijn zus Grietje.
 402

 Noordewier kreeg lessen 

van Adolf le Comte en Maurits van der Valk
403

 en had studio‟s in Parijs, Amsterdam, Delft en 

Den Haag. Ondanks het feit dat zijn werk regelmatig tentoongesteld werd, bijvoorbeeld bij de 

Haagsche Kunstkring of in het Hamdorff, was Noordewier - waarschijnlijk vanwege de slecht 

draaiende economie - destijds genoodzaakt om privélessen in de Klassieke Talen te gaan 

geven.
404
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Naast schilder en leraar was hij voorzitter van de Vereniging van Beeldende Kunstenaars in 

Hilversum
405

, lid van Vereniging van Beeldende Kunstenaars in Laren-Blaricum en van de 

Vereniging Sint Lucas in Amsterdam.
406

  

Dat Noordewier weinig naamsbekendheid heeft, kan liggen aan het feit dat hij geen voltijds 

schilder was of dat hij misschien te weinig talent bezat. Dit laatste wordt echter 

tegengesproken door tijdgenoot M.F. Hennus: „Elke kunstenaar die zijn talent goed gebruikt, 

heeft recht op onze waardering. Dit was het geval met Noordewier.‟
407

 Als onderwerp koos 

hij over het algemeen landschappen, portretten en stillevens.
408

 (afb. 280) 

Na in Delft en Rijswijk gewoond te hebben vestigde Noordewier zich in 1898 definitief 

gevestigd in Hilversum
409

 met zijn vrouw Aaltje Reddingius, een beroemd sopraanzangeres, 

met wie hij in 1893 gehuwd was. Samen kregen ze twee zonen, Hendrik Jan en Michiel.
410

 

Noordewier reisde zo nu en dan naar Kortenhoef, Rhenen of Zwitserland om daar te 

schilderen. Op 14 januari 1942 overleed hij op 73-jarig leeftijd in Hilversum.
411

 

 

 

‘Willem! Bemoei jij je nu maar met je orkest en laat mij zingen’
412

 

 

Aaltje Noordewier-Reddingius (1868-1949) 

Zangeres, pianiste en docente 

 

Aaltje Reddingius werd geboren op 1 september 1868 in Deurne als dochter van dominee 

Wibrandus Gerardus Reddingius en Louisa Justina Margaretha Sibinga. (afb. 281) Haar vader 

overleed toen Aaltje 7 jaar was, waarop haar moeder besloot te verhuizen naar Helmond en 

kort daarop naar Arnhem.
 413

 Aaltje kreeg al op jonge leeftijd pianoles, want haar moeder 

vond muziek erg belangrijk. Na de Hogere Burgerschool kreeg ze van zanglerares Isabella 

Oppenheim het advies om iets te doen met haar stem. Daarom deed ze op 18-jarige leeftijd 

toelatingsexamen voor het Conservatorium in Amsterdam. Johannes Messchaert was de enige 

die ondanks haar zachte stem potentie zag in Aaltje vanwege haar zuivere stemgeluid. 
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Zodoende werd Aaltje zijn leerlinge en stond ze twee jaar later op het podium.
414

 Hierna zou 

het snel gaan met haar bekendheid, binnen korte tijd was zij wereldberoemd en mocht ze op 

de grootste festivals en in de grootste schouwburgen optreden.
415

 Ze zou uiteindelijk 

Nederlands beroemdste sopraan worden aan het begin van de 20e eeuw.
416

 

Naast het optreden gaf Aaltje ook les. Vanaf 1903 aan het Amsterdams Conservatorium, maar 

door haar drukke agenda moest ze hiermee in 1907 al stoppen. Later zou ze nog aan het 

Amsterdams Muzieklyceum en het Koninklijke Conservatorium in Den Haag lesgeven. Thuis 

gaf ze ook privéles aan beginnende zangers en zangeressen hetgeen ze tot het eind van haar 

leven heeft gedaan.
417

  

Het huis dat Michiel en Aaltje hadden laten ontwerpen door Hanrath in 1905, was een 

belangrijk centrum van cultuur in Hilversum. Vele vrienden, onder hen Alphons Diepenbrock, 

Willem Mengelberg en Antoon Derkinderen, kwamen regelmatig naar „Klein Deurne‟ om te 

luisteren naar zang en pianospel van Aaltje.
418

 Mogelijk was Hanrath ook met de Noordewiers 

bevriend; ze woonden namelijk een straat verder en het huis van de familie Noordewier was 

een kleine versie van „d‟Olijftak‟ de woning van Hanrath. Daarnaast hadden ze 

gemeenschappelijke vrienden zoals Derkinderen.  

Op 6 april 1949 op 80-jarig leeftijd overleed Aaltje in Hilversum. Haar zwager dr. Johannes 

Bartholomeus Adrianus Kipp zei tijdens de begrafenis het volgende: „Zij leefde ook niet om 

gelukkig te zijn; zij leefde om een opdracht te vervullen, die haar als kunstenares en als mens 

was opgelegd. Een opdracht, die ze niet ten halve kon volvoeren, waaraan ze zich ten volle 

geven moest en die haar vaak dwong voorbij te gaan aan veel, waar haar hart aan hing. 

Gespannen was daardoor haar leven, waarin geen plaats was voor de verlokkingen van de 

rust, de mijmering, de overgave van, het toegeven aan het eigen ik. (…) Haar leven stond in 

het teken van begrippen als plicht, trouw en offer.‟
419
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 Ligging en inplanting  

Het landhuis is gelegen aan de Beethovenlaan in villapark „Kannesheuvel‟ in Hilversum. De 

straat ligt in een lommerrijke woonwijk aan de rand van Hilversum waar voornamelijk villa‟s 

en landhuizen gebouwd zijn en waar bijna geen enkele straat recht loopt. Naast de woonwijk 

is het natuurgebied „Spanderswoud‟ gelegen, een bos met in het midden een klein heideveld. 

Het is een vrijstaand huis dat met de voorgevel evenwijdig staat aan de straat. De woning is 

een aantal meters van de straat verwijderd door een grote voortuin, die omringd is met een 

groene haag en struiken. Het perceel wordt aan de rechterkant betreden via een houten hek, 

waarachter de oprit ligt die naar het schuurtje en achtertuin leidt. Een apart pad leidt naar de 

voordeur van de woning. Het huis volgt de vorm van het perceel, dat breed is en ondiep. Aan 

de achterkant is de tuin helemaal afgeschermd door hoge bomen en struiken.  

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een redelijk groot dossier aanwezig van dit huis dat bestaat uit tekeningen 

(exterieur, plattegronden, doorsneden en interieur) en foto‟s.
420

 De eerste schets die is 

gemaakt is niet gedateerd. De eerste tekeningen dateren van 2 januari 1905, zijn door Hanrath 

ondertekend en hebben als titel „schets ontwerp voor een landhuis.‟ De definitieve tekeningen 

dateren van mei 1905, zijn ook door Hanrath ondertekend en hebben als titel „plan voor het 

bouwen van een landhuis.‟ 

 

De woning heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan met twee inspringende stukken aan de 

zijgevels. Het pand bestaat uit twee bouwlagen met een zolder. Het hoge dak met grote 

wolfeindes en twee schoorstenen, ligt op het betrekkelijk lage pand waardoor een beschut 

gevoel wordt gecreëerd en de woning in harmonie is met de omringende natuur. Enkel de 

voorgevel is symmetrisch. 

 

De eerste schets die Hanrath heeft gemaakt heeft een brede puntgevel, waarbij in de punt een 

raampartij en ovaal raam zijn voorzien. (afb. 282) De gevel komt druk over door alle ramen 

en daarnaast nog de vlechting, sierankers en een decoratieve gevelsteen. Waarschijnlijk is dit 

de reden dat dit ontwerp is vervallen, want de volgende ontwerpen zijn een stuk rustiger. Uit 

                                                 
420
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het bijschrift kan overigens opgemaakt worden dat er bij het ontwerp is gekeken naar het huis 

van Hein Kever en Hanrath‟s eigen woning; de ramen moeten namelijk net zoals bij Kever 

worden en zijn dus groter dan die bij Hanrath.  

Tussen het schetsontwerp en de definitieve tekeningen zijn er weinig verschillen. (afb. 283-

284) De definitieve tekening is iets strakker doordat er minder ramen zijn toegepast en er 

jaartalankers zijn gebruikt in plaats van sierlijke muurankers. Ook de dakkapel is veranderd; 

er is nu gekozen voor een segmentvormige fronton. Al met al heeft het definitief ontwerp veel 

weg van Hanrath‟s eigen woning, maar dan op kleinere schaal.  

Op de foto‟s uit het archief is te zien dat de voorgevel uiteindelijk bijna net zo is geworden als 

op de tekening; met als klein verschil een kleine in plaats van een grote gevelsteen.(afb. 285) 

 

De achtergevel kenmerkt zich door de erker die uit steen opgetrokken is en die doorloopt tot 

de eerste verdieping waar hij overgaat in een balkon.  (afb. 286) De gevel komt symmetrisch 

over door onder andere de schoorsteen met aan weerszijden dakkapellen, maar is het niet.  

De zijgevels zijn qua vorm elkaars spiegelbeeld, maar qua invulling zijn ze anders. De 

wolfeindes zijn aan een kant verlengd en lopen op die plek dus verder door naar beneden. 

Tegen de noordwestgevel staat het schuurtje en in de zuidoostgevel is een extra toegangsdeur 

voorzien. (afb. 287-288) 

 

Verder zijn er in het dossier nog detailtekeningen te vinden van de voorgevel, van de 

dakkapellen, ramen, deuren en de constructie ervan en bijvoorbeeld van de diefijzers 

behorend bij de zijlichten. (afb. 289-290) Ook van de glas-in-loodramen zijn ontwerpen 

gemaakt en van het schuurtje dat zich aan de rechterzijde van het huis bevindt.  

 

Huidige situatie 

Sinds de bouw van het huis hebben er alleen veranderingen plaatsgevonden aan de 

achtergevel, waar een erker bij is geplaatst. (afb. 291) 

 

 

 Plattegrond 

Archief 

De verschillen tussen de plattegrond van het schetsontwerp en van de definitieve tekening zijn 

minimaal; zo is de vestibule vervallen, waardoor het bezoek gelijk in de hal terecht kwam, en 

is het toilet in de gang vergroot. (afb. 292-293) De centrale hal geeft toegang tot de eetkamer, 
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woonkamer met erker en muziekkamer. Alle kamers staan onderling met elkaar in verbinding. 

De keuken met bijkeuken was bereikbaar via de gang. 

Op de eerste verdieping was in het schetsontwerp de leskamer aan de voorzijde van de 

woning gelegen en het atelier aan de achterzijde, terwijl dit in de definitieve tekeningen 

andersom was. (afb. 294-295) Dit betekent dat het atelier dus gekoppeld was aan het 

woonprogramma. Aan de linkerkant waren de bad- en slaapkamers gelegen, die onderling ook 

met elkaar in verbinding stonden, en aan de rechterkant bevonden zich dus de werkruimten. 

De zolder werd bij beide ontwerpen zo ingedeeld dat er twee dienstbodekamers waren en een 

logeerkamer. Enkel de plaatsing van de muren verschilde een klein beetje. (afb. 296-297) 

 

Huidige situatie 

Op de begane grond is de keuken vergroot door de muur tussen de keuken en bijkeuken 

gedeeltelijk door te breken. Ook op de eerste verdieping is er een muur doorgebroken: tussen 

de kleine slaapkamer en leerkamer, bovendien is de indeling hier en daar aangepast. In de 

leerkamer is er overigens nog een raam extra geplaatst in de zijgevel. Dit raam lijkt door de 

afmetingen echter een atelierraam, hetgeen zou betekenen dat het atelier zich toch aan de 

achterzijde van de woning bevond. (afb. 298) 

 

 

 Interieur 

Archief 

Alle tekeningen van het interieur dateren van eind 1905 en zijn meestal door werknemers van 

Hanrath gemaakt, zoals C.J. Blaauw. (afb. 299) 

In het dossier bevinden zich twee doorsneden waarvan maar een echt interessant is doordat 

hierop de hoge bordestrap wordt weergegeven en de muziekkamer op de begane grond, 

waarin een vast bureau werd voorzien tussen twee ingebouwde kasten. (afb. 300-301)  Dit 

bureau is ook gedeeltelijk te zien op een foto die in Elsevier‟s Geïllustreerd Maandschrift 

stond. (afb. 281) 

Er zijn detailtekeningen gemaakt van de binnendeuren met daarop de kenmerkende dopjes, 

van de lambrisering en van het aanrecht in de keuken. (afb. 302-303) Verder zijn er 

constructietekeningen gemaakt zoals van het plafond in de eetkamer, waarop te zien is hoe het 

plafond werd opgebouwd: houten balken met sleutelstuk, houten plafond, zandvulling en 

verdiepingsvloer. (afb. 304) Ook van de schuine kast in het atelier, waarin een wasbak werd 

geplaatst, is een tekening gemaakt. (afb. 305) 
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Huidige situatie 

Een groot deel van het interieur is nog intact, zoals de open haard in wat vroeger de 

woonkamer was en de schuifdeuren tussen de woon- en muziekkamer. Uiteraard is het 

interieur hier en daar gemoderniseerd en veranderd zodat het beter aan de behoeften van de 

bewoners voldoet. Een meer ingrijpende verandering is het veranderen van het atelier/de 

leskamer in een badkamer. De huidige bewoners proberen deze ongelukkig veranderingen 

echter allemaal aan te pakken om daarmee het huis weer in een zo‟n origineel mogelijke staat 

te krijgen.  

 

 

 Besluit 

Dit huis is een goed voorbeeld van het succes van Hanrath‟s eigen woning „d‟Olijftak‟. Zijn 

eigen woning diende namelijk vaak als voorbeeld voor de latere ontwerpen en werd ook 

gezien als het voorbeeld van zijn persoonlijke stijl. Dit gezin was echter kleiner en mogelijk 

iets minder welvarend waardoor het landhuis kleiner is uitgevallen. Opvallend is dat in deze 

woning het atelier zich op de eerste verdieping bevond, aangezien in de andere 

kunstenaarswoningen van Hanrath het atelier zich altijd op de begane grond bevond. Dat hij 

maar een klein atelier had is te verklaren doordat Michiel het schilderen nooit tot zijn 

hoofdberoep heeft gemaakt, maar het altijd combineerde met lesgeven. Daarnaast had hij geen 

grote ruimte nodig voor hetgeen hij normaliter schilderde: stillevens, portretten en 

landschappen. Ook het beroep van Aaltje zal meegespeeld hebben, want zij had veel ruimte 

nodig voor het uitoefenen van haar beroep; repeteren en lesgeven.  
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VI.13. Landhuis ‘Hof en Haerd’ – Blesboklaan 4 Hilversum – H. van Booven 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van de schrijver Henri van Booven is Hanrath in mei 1906 gestart met het maken 

van de tekeningen voor dit landhuis gelegen aan de Blesboklaan in Hilversum. (afb. 306) Hij 

woonde hier met zijn vrouw en dochter tot 1937. Daarna is het huis opeenvolgend verkocht 

aan de familie Boot, de familie Honig - bekend als producent van pasta en andere droge 

voedingsmiddelen -, de familie Panhuis en het is nu al 32 jaar in het bezit van mevrouw 

Onclin.
421

   

 

 

‘De boomen omsluiten ons heerlijk. Hof en Haerd is als een nest’
422

 

 

Henri van Booven (1877-1964) 

Schrijver en journalist 

 

Henri werd geboren als Hendrik Cornelis Alexander van Booven op 17 juli 1877 in Haarlem, 

als zoon van Hendrik van Booven sr. en Adriana Johanna van Weel. (afb. 307) Ondanks dat 

hij in een welgestelde familie opgroeide, had hij een ongelukkig jeugd. Zijn vader stierf 

namelijk al op jonge leeftijd en toen Henri acht jaar was geworden liet zijn moeder de taak 

van de opvoeding over aan kostscholen en familie. Nadat hij eerst marineofficier wilde 

worden, besloot hij in 1890 om journalistiek te gaan studeren met als richting 

sportverslaggever. Dit was voor hem een logische keuze aangezien hij een fervent sporter 

was.
423

 

In 1898 vertrok hij in naam van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap naar Belgisch 

Congo. Op deze manier hoopte hij zijn slechte jeugd achter zich te laten,
424

 maar een jaar later 

was hij echter genoodzaakt om terug te keren naar Nederland omdat hij malaria had 
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opgelopen. Over deze reis zou hij in 1904 het boek Tropenwee schrijven welke uiteindelijk 

een van zijn bekendste boeken zou worden. Eenmaal terug in Nederland sloot Van Booven 

zich aan bij de kolonie „Walden‟ van Frederik van Eeden om te genezen van zijn ziekte, 

hetgeen voor hem uitdraaide op een slechte ervaring.  

Van Booven schreef nog vele boeken, voornamelijk autobiografische romans, maar hij kon 

zijn Tropenwee niet overtreffen. Enkel de biografie over zijn grote held Louis Couperus, die 

hij in 1933 schreef, kon rekenen op grote aandacht, maar werd niet altijd goed bevonden.  

Naast het schrijven van boeken bleef hij ook actief op het gebied van journalistiek en hij 

schreef menig artikel over met name cricket en rugby. Hij werkte in opdracht van onder 

andere het NRC, Het weekblad voor stand en land en Elseviers. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog moest hij zelfs als oorlogscorrespondent in België gaan werken, maar dat was 

van korte duur wegens de onveilige situatie daar. In deze periode heeft hij meerdere bekende 

Vlaamse schrijvers leren kennen, zoals Cyriel Buysse.
425

 

In zijn privéleven was Van Booven sinds 1906 getrouwd met jonkvrouw Selima Lopes 

Suasso (1885-1970). Selima kwam uit een aristocratisch Portugees-Joods gezin en was de 

dochter van Anna Lopez-Suasso-Aletrino, de vriendin van Louis Couperus. Selima en Henri 

kregen in 1907 een dochter, Mima.
426

 In datzelfde jaar betrokken zij hun huis de „Hof en 

Haerd‟ aan de Blesboklaan in Hilversum hetgeen ontworpen was door Hanrath. Het is niet 

bekend hoe de twee met elkaar in contact zijn gekomen. 

In de „Hof en Haerd‟ werden geregeld literaire avonden georganiseerd waarop dan een van 

zijn literaire vrienden, bijvoorbeeld Lodewijk van Deyssel, zijn werk voordroeg. Een andere 

grote vriend van Van Booven was Herman Gorter,
427

 die hij tijdens zijn verblijf in „Walden‟ 

had leren kennen.
428

 Van hem kreeg Selima op regelmatige basis Latijnse les.
429

 

Het gezin verliet het huis na dertig jaar in 1937 om in Rome te gaan wonen. Van Booven had 

last van reuma en dus werd hem aangeraden in een warmer klimaat te gaan wonen. Toen de 

Tweede Wereldoorlog uitbrak werden de gezinsleden als vreemdelingen beschouwd en 

verdacht van spionage waarop ze in Milaan gevangen genomen werden. In 1943 konden ze 

tijdens een brand ontsnappen en is de familie aan de terugtocht naar Rome begonnen. Ze 
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bleven hier wonen tot 1962, waarna zijn ze terug gekeerd naar Nederland. Hier heeft Van 

Booven de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in verzorgingstehuis „Rosenburg‟ in Den 

Haag, en is er gestorven op 87-jarige leeftijd.   

 

 

Ligging en inplanting 

 

Het landhuis is gelegen in het villapark „Diergaardepark‟ en ligt aan de Blesboklaan in 

Hilversum, welke een zijstraat is van de ‟s Gravelandseweg, een hoofdweg die uitkomt in het 

verderop gelegen centrum. De Blesboklaan is een rustige kleine straat die niet veel villa‟s telt 

aangezien alle over een ruim perceel beschikken. Het park is sowieso klein van opzet waarbij 

veel aandacht is geschonken aan de groenvoorzieningen. Het landschap wordt hier naast de 

bossen zoals het Spanderswoud afgewisseld met uitgestrekte weilanden.  

De woning staat evenwijdig aan de weg en beschikt over een grote voortuin die met een 

groene heg is omzoomd. Aan de rechterkant van het perceel is een laag houten hek geplaatst 

waar een lange oprit achter ligt die naar het nog originele schuurtje en de tuin leidt. Via een 

klein pad is dan de voordeur te bereiken. De grote achtertuin ligt op het noordwesten en wordt 

omgeven door hoge bomen en struiken. 

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het archief van het NAI is een klein dossier aanwezig van dit huis dat tekeningen 

(exterieur, plattegronden en doorsneden) en foto‟s bevat.
430

  

De tekeningen dateren van mei 1906, zijn door Hanrath zelf ondertekend en hebben als titel 

„plan voor het bouwen van een landhuis.‟ 

 

De woning heeft een vierkant grondplan en bestaat uit twee bouwlagen met een zolder. Er is 

gebruik gemaakt van een hoog dak, dat zorgt voor een beschut gevoel, waarop aan de 

uiteinden van de nok twee schoorstenen staan. Het huis kenmerkt zich door de symmetrische 

gevels.  
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De voorgevel heeft een voordeur met bovenlicht waarboven een ontlastingsboog met 

sluitstenen is aangebracht. (afb. 308) Ook de kruisvensters, waarbij de onderste ramen 

voorzien zijn van luiken, hebben dergelijk ontlastingsbogen. De drie dakkapellen zijn qua 

vorm identiek aan de ramen op de begane grond hetgeen een rusgevend effect geeft. 

Opvallend zijn de pilasters die op de hoeken van de woning zijn geplaatst. Samen met de 

sierlijke muurankers zorgen al deze elementen ervoor dat het huis de sfeer van een 

neorenaissance woning uitademt.  

 

De achtergevel heeft beduidend kleinere ramen dan de voorgevel waardoor deze gevel minder 

levendig is. (afb. 309) Er zijn twee toegangsdeuren en er is in plaats van drie kleine losse 

dakkapellen gebruik gemaakt van een grote. Opvallend is de ontlastingsboog in de plint van 

de woning die wijst op een kelderraam.  

 

De zijgevels hebben dezelfde kenmerken als de voorgevel, maar dan zonder deur, en zijn zo 

goed als identiek aan elkaar. (afb. 310-311)  

 

Huidige situatie 

Het landhuis heeft zoals ook op de oude foto‟s te zien is uiteindelijk een bakstenen gevel 

gekregen en zwarte Hollandse pannen. (afb. 312) Alles is uitgevoerd zoals op de tekeningen 

stond, op de achtergevel na. Hier is op de begane grond nog een raam extra geplaatst en op de 

eerste verdieping zijn in plaats van vier enkele ramen twee dubbele en een enkele raam 

geplaatst. (afb. 313) In de loop der jaren hebben er nog enkele veranderingen aan de 

achtergevel plaatsgevonden. Aan de linkerkant is een soort kleine serre toegevoegd en is er 

een groot modern raam geplaatst. Aan de rechterkant is een modern balkon gebouwd 

waardoor de dakkapel vergroot is en voorzien is van een deur. In het dak zijn tot slot nog drie 

Velux ramen geplaatst. 

 

 

 Plattegrond 

Archief 

Op de plattegrond van de begane grond is te zien dat de vestibule direct overgaat in een hal en 

er dus geen garderobe voorzien is. (afb. 314) De hal is zo ontworpen dat het tevens dienst 

doet als zitruimte met open haard, hetgeen wel vaker voorkwam in landhuizen. Het woord hal 

is namelijk ontleend aan het hallehuis; de halle was een centrale ruimte die meerdere functies 
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had, zoals wonen en eten. In de loop der jaren kregen de functies echter allemaal een eigen 

vertrek en ging de oorspronkelijke betekenis verloren.
431

  

De woonkamer heeft zoals in bijna alle huizen van Hanrath een verlaagde zit en de eetkamer 

en keuken worden verbonden door een kleine dienkamer.  

Rond het portaal op de eerste verdieping zijn de bad-, slaap-, kleed-, dienstbode- en 

logeerkamer gelegen. (afb. 315) Opvallend is dat er hier gesproken wordt van een 

logeerkamer in plaats van een kinderslaapkamer. Dit is te verklaren doordat de plannen zijn 

opgemaakt in 1906 en hun dochter pas in 1907 werd geboren.   

 

Huidige situatie 

De indeling van de begane grond is ongewijzigd. Op de eerste verdieping is er een vaste trap 

geplaatst naar zolder, waar twee extra kamers en een toiletruimte zijn gecreëerd.  

 

 

 Interieur 

Archief 

In het dossier van dit huis zijn een paar doorsneden aanwezig die iets vertellen over het 

interieur. (afb. 316-319) Hierop is te zien dat er in de hal gebruik is gemaakt van een 

lambrisering en dat er een vaste bank is geplaatst naast de open haard. (afb. 318) In de keuken 

was een laag aanrecht voorzien met daarboven tegels. (afb. 316)  Ook in de vestibule en het 

toilet werden tegels geplaatst.(afb. 319) 

In de woonkamer is de verlaagde zit zichtbaar met aan beide kanten van de haard een 

boekenkast en vaste bank. (afb. 317) De eetkamer werd tevens voorzien van een soort kleine 

verlaagde zit met aan weerszijden van de schouw een kast en bankje. 

Op de doorsneden is niets bijzonders af te lezen met betrekking tot de eerste verdieping. 

 

Huidige situatie 

De lambrisering is door vorige bewoners verwijderd, net zoals de vaste bankjes. De keuken is 

uiteraard gemoderniseerd en de open haard in de eetkamer is verdwenen. 
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 Besluit 

Dit huis is anders dan de andere kunstenaarswoningen die door Hanrath zijn gebouwd. Dit 

komt door de stijlkeuze en door de plattegrond. Deze stijl werd door de kunstenaars over het 

algemeen niet verkozen, omdat ze liever een landelijke woning hadden. Waarschijnlijk is er 

hier voor de neorenaissance gekozen omdat het echtpaar uit een welgestelde familie kwam en 

deze stijl in dergelijke kringen vaak toegepast werd, omdat het meer rijkdom uitstraalde dan 

bijvoorbeeld een huis in landelijke bouwstijl.  

Daarnaast is het gebruik van de hal als extra zitruimte bijzonder in het oeuvre van Hanrath en 

zorgt zo voor wat diversiteit.  
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VI.14. Landhuis ‘De Wilde Zwanen’ – Oude Drift 1 Laren – W.H. Singer Jr. 

 

 

 Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van de Amerikaanse kunstenaar William Singer en zijn vrouw Anna, begon 

Hanrath in 1911 aan het ontwerpen van het landhuis aan de Oude Drift in Laren. (afb. 320) 

De Singers zouden het huis in 1925 verkopen waarna het tien jaar lang in bezit was van de 

familie Woldringh.
432

 In 1937 keerden William en Anna terug naar Nederland en kochten het 

huis aan de Oude drift terug ook al gingen ze er zelf niet in wonen. Uiteindelijk zou het huis 

vanaf 1954 tot de dag van vandaag in gebruik genomen worden als het Singer Museum.
433

  

 

 

‘There is only one teacher: Nature’
434

 

 

William Henry Singer Jr. (1868-1943) 

Schilder, pastellist en kunstverzamelaar 

 

William Henry Singer werd geboren op 5 juli 1868 in Pittsburgh, Verenigde Staten als zoon 

van Hester Laird en William Henry Singer sr., eigenaar van een ijzerfabriek.
435

 (afb. 321) 

Singer jr. werd  gezien als opvolger van het bedrijf van zijn vader. Singer was echter een 

creatieve en gevoelige jongen en zag het totaal niet zitten zijn vader op te volgen. Hij zwierf 

veel rond in de natuur
436

 en bezocht musea en galerieën. Daarnaast schilderde en tekende hij 

veel hetgeen door zijn moeder werd aangemoedigd, maar door zijn vader afgekeurd werd. 

Zijn creativiteit had hij echter van niemand vreemd, zijn vader nota bene schilderde namelijk 

zo nu en dan foto‟s en postkaarten na.
437

 

In 1895 vond er een grote verandering plaats in het leven van Singer, hij ontmoette namelijk 

Anna Spencer Brugh waarmee hij trouwde; zij werd uiteindelijk zijn grootste bewonderaar en 

                                                 
432

 Mevr. Barendse, Mondelinge mededeling via bezoek, d.d. 5 februari 2010 
433

 H. Schretlen, Loving art, p.99 
434

 Citaat uit boek „American Impressionist‟, William Singer, s.d., op de website van Nieuwsbank Interactief 

Nederlands Persbureau, http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/10/16/U021.htm, geraadpleegd op 20 mei 2010, zie 

bijlage XXVI 
435

 H. Schretlen, Loving art, p.17 
436

 „William Singer had Laren lief‟, Telegraaf, 17 april 1954, ongepagineerd  
437

 R.E. Preszler, ʻWilliam. H. Singer Jr.‟, Washington, s.d., http://www.tfaoi.com/aa/4aa/4aa199.htm, p. 1, 

geraadpleegd op 20 mei 2010, zie bijlage XXVII 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/10/16/U021.htm
http://www.tfaoi.com/aa/4aa/4aa199.htm


118 

zou hem motiveren zich verder te ontwikkelen in de schilderkunst.
438

 (afb. 322) Met haar ging 

Singer in de kunstenaarskolonie van Monhegan wonen waar hij landschappen schilderde.
439

 

In deze periode werd er ook voor het eerst interesse getoond voor zijn werk dat vervolgens 

kwam te hangen op een belangrijke Amerikaanse Internationale tentoonstelling.
440

  

Singer had al veel gehoord en gelezen over de Franse schilderkunst en wilde graag naar Parijs 

om verder te leren aan de Académie Julien. In 1901 vertrok hij dan ook met zijn vrouw en 

kunstenaarsvriend Martin Borgord naar de Franse hoofdstad. Het verblijf in Parijs zou echter 

uitdraaien op een grote teleurstelling, de rust en inspiratie die hij zocht was namelijk ver te 

zoeken. Na drie maanden vertrok het drietal naar Laren
441

 om daar de Hollandse School en 

het „land van Mauve‟ te ervaren. Het was de bedoeling om enkele maanden in Laren te blijven 

en dan weer verder te trekken, hetgeen echter iets anders zou lopen. 
442

 Het echtpaar ging in 

het hotel van Jan Hamdorff wonen en maakte daardoor al snel veel vrienden.
443

 Singer liet 

zich echter niet beïnvloeden door de Hollandse schilderstraditie en bleef zijn eigen weg gaan. 

In 1904 was hij al uitgekeken op het Gooise landschap en ging op vakantie naar Noorwegen 

om daar de weidse natuur op te zoeken.
444

 In Noorwegen vond Singer wat hij zocht: 

ongerepte natuur die hem inspiratie te over gaf. Hij was echter zo overdonderd door de 

schoonheid van het land dat hij dit eerst op zich in moest laten werken voordat hij aan de slag 

kon. Hij begon eerst voorzichtig met krijttekeningen om later over te stappen op verf. Met 

zijn Noorse werken zou hij de meeste bekendheid vergaren en uitspraken ontlokken als „zijn 

werk verplaatst ons direct in de natuur van Scandinavië.‟
445

 (afb. 323) 

Het echtpaar Singer keerde in de winter meestal weer terug naar Laren en in 1911 lieten ze 

uiteindelijk een eigen huis bouwen. Het ontwerp was van Hanrath die ze waarschijnlijk 

hadden leren kennen in de kroeg van Hamdorff waar ze zo lang hadden gewoond. De Singers 

hadden voor Hanrath gekozen omdat hij in die tijd een veel gevraagd architect was en doordat 

ze gecharmeerd waren van zijn gezellige huizen in landelijke bouwstijl.
446

 Volgens Hanrath‟s 
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kleindochter was het gezin Hanrath zeer goed bevriend met de Singers.
447

 Waarschijnlijk zal 

deze vriendschap dus ontstaan zijn tijdens en na het bouwen van het landhuis.  

Het landhuis dat de Singers lieten bouwen kreeg de naam „De Wilde Zwanen‟, omdat het 

echtpaar net zoals de zwanen steeds weer uitvlogen. Het huis werd een centrum van 

gastvrijheid en vele vrienden kwamen dan ook regelmatig op bezoek bij de hen.
448

 Zo gaf 

Anna regelmatig huisconcerten waarbij zij zelf piano speelde; menig kunstenaar kwam 

luisteren.
449

 De schilders Hein Kever en Evert Pieters behoorden bijvoorbeeld tot hun 

trouwste vrienden.
450

 In de tuin werd tegelijkertijd met het huis een dubbel atelier gebouwd 

dat Singer eerst deelde met Martin Borgord en later met Jacob Dooijewaard.
451

  

Tijdens de vele reizen die ze maakten verzamelden de Singers kunst; niet alleen schilderijen, 

maar bijvoorbeeld ook beelden en toegepaste kunst. Het was geen systematisch verzameling, 

ze kochten hetgeen ze mooi vonden en hetgeen door vrienden werd gemaakt. Hierdoor 

hadden ze een internationale en uiteenlopende collectie bijeen gebracht, met Amerikaanse, 

Franse en Nederlandse kunst.
452

   

Nadat Singer op 29 december 1943 in Olden (Noorwegen) overleed, besloot Anna Singer in 

1956 om naast het museum dat ze in de jaren dertig al in haar geboorteplaats Hagerstown had 

gesticht, nog een museum te stichten in Laren. Aangezien het echtpaar in de loop der jaren 

zoveel kunst had verzameld wilde ze dit delen met de mensen.
453

 Tegelijkertijd was het 

volgens Lien Heyting ook een eerbetoon aan haar man „voor wie alleen schone kunsten en 

goede daden telden.‟
454

 In haar ooit zo geliefde huis „De Wilde Zwanen‟ werd na een grote 

verbouwing door architect Wouter Hamdorff het Singer Museum geopend. Naast het museum 

werd een concertzaal gebouwd, een idee van Anna wiens andere passie muziek was; zelf 

speelde ze immers piano. Een ander groot deel van de collectie Singer is terecht gekomen in 

het museum van Bergen (Noorwegen), hun andere thuisland.
455

  

William en Anna hadden geen kinderen, hun kind was volgens Anna zijn kunst: „I have your 

Art, our child to care for.‟ Anna overleed uiteindelijk in 1962.
456
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 Ligging en inplanting 

Het vrijstaande landhuis is gelegen in de Oude drift in Laren, dit is een zijstraat van de 

Naarderstraat die een hoofdas vormt van het dorp. Het huis is gelegen in de kern van het oude 

dorp en ligt dus in een versteende omgeving. Een voortuin is er niet waardoor de woning 

direct aan de straat grenst en de grote achtertuin is helemaal omringd door een hoge bakstenen 

muur.  

 

 

 Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier aanwezig van dit huis dat bestaat uit tekeningen (exterieur, 

plattegronden en doorsneden), documentatie (bestek) en voornamelijk foto‟s.
457

 De 

tekeningen dateren van februari en maart 1911, zijn ondertekend door Hanrath en hebben als 

titel „plan tot het bouwen van een landhuis.‟ 

De foto‟s zijn allemaal door J.G. Middendorp genomen, destijds een bekend fotograaf in die 

kringen. 

 

Atelier  

Het atelier heeft een rechthoekig grondplan met een erker en is opgedeeld in twee aparte 

ruimtes. Het pand bestaat uit een bouwlaag met een zolder. De twee schoorstenen aan de 

zijgevels beginnen op de grond en gaan door het hoge wolfdak heen. Geen van de gevels is 

volledig symmetrisch, maar er is wel symmetrie nagestreefd.  

 

De voorgevel valt op doordat het drie toegangsdeuren heeft met in het midden de hoofdingang 

met bovenlicht en aan weerszijden een ovaal raam. (afb. 324) In het dak zijn twee halfronde 

dakkapellen voorzien.  

Van de voorgevel is ook een foto aanwezig in het archief waarop te zien is dat het atelier 

volgens plan is uitgevoerd en een rieten dak heeft gekregen. (afb. 325) 

 

De achtergevel ligt op het noorden waardoor de twee grote atelierramen en een erker aan deze 

kant zijn gesitueerd. (afb. 326) Het dak is „gelift‟ doordat de ramen te hoog waren voor het 

                                                 
457

 NAI, Hanrath & Briët, Singer t443, d417 en f195-234 



121 

lage dak. Dit is een veelvoorkomend element in de boerderijbouw; de boerderijen hadden 

namelijk zo‟n dak omdat zij baanderdeuren hadden: hoge dubbele deuren die gebruikt werden 

voor het binnenrijden van de hooiwagen. Deze deuren waren echter zo hoog dat het dak op 

die plek hoger gemaakt moest worden.
458

  

 

Van de zijgevels is enkel de oostgevel weergegeven, maar de twee zullen niet veel van elkaar 

verschillen. (afb. 327) De zijgevels kenmerken zich vooral door de schoorstenen en in de 

oostgevel is een soort loggia gecreëerd aan de linkerkant. Op de foto van de oostgevel, die 

zich in het archief bevindt, is te zien dat de schoorsteen niet zichtbaar is in de gevel zelf. (afb. 

328) De rest komt overeen met de tekeningen.  

 

Landhuis 

Het landhuis heeft een grillig grondplan samengesteld door vierkante en rechthoekige 

blokken. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het dak heeft twee schoorstenen 

en is een combinatie van verschillende wolfdaken waardoor verschillende gevelpartijen 

ontstaan.  

 

De voorgevel, die op het noorden is gelegen, kenmerkt zich door de vele verspringingen 

waardoor een dynamische gevel ontstaat. (afb. 329) Opvallend is dat naast de typische 

Hanrath deuren en ramen, in het midden van de woning een boogvormige deur en raam met 

ontlastingsboog zijn toegepast. Het raam heeft daardoor iets weg van een romaans kerkraam.  

 

De achtergevel is net zoals de voorgevel dynamisch, maar heeft verder geen bijzondere 

kenmerken. (afb. 330) Aan de rechterzijde is een grote en een kleine erker voorzien en op 

twee plaatsen is het dak „gelift‟, zoals ook bij het atelier was te zien.  

In het archief was van de achtergevel ook een foto aanwezig waarop te zien is dat het niet 

helemaal volgens plan is uitgevoerd. (afb. 331) Zo is het rieten dak platter uitgevoerd en is er 

in het midden van de gevel op de eerste verdieping van een enkel een dubbel raam gemaakt. 

 

Ook de zijgevels hebben dezelfde opzet en kenmerken zoals de achtergevel. In de westgevel 

zit nog een toegangsdeur. (afb. 332-333) 
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Huidige situatie 

Het atelier is afgebroken in de jaren ‟50 toen het huis werd omgebouwd tot een museum. 

Doordat het woonhuis een nieuwe bestemming heeft gekregen is er veel veranderd. De voor- 

en achtergevel zijn op zich grotendeels nog intact gebleven, maar zijn door het plaatsen van 

nieuwe zalen helemaal ingebouwd. (afb. 334-335) De zijgevels zijn dus wel zo goed als 

verdwenen.  

In diezelfde periode is ook het rieten dak vervangen door een pannen dak, hetgeen te zien is 

op een foto die zich in het archief van het museum bevindt. (afb. 336) Hierdoor heeft het pand 

een groot deel van zijn charme verloren.  

 

 

 Plattegrond 

Archief 

Atelier  

Op de plattegrond is te zien dat de entree uitkomt in een vestibule die drie deuren heeft, een 

voor het toilet en twee voor de verschillende ateliers. (afb. 337) De ateliers zijn grote ruimtes 

met daarin een trap die naar een galerij leidt. De galerij van atelier B is ook te bereiken via 

een trap die zich in de loggia bevindt. 

De andere voordeuren geven toegang tot respectievelijk een rommelkamer en een 

afgietkamer, die overigens ook bereikbaar zijn via de ateliers.  

 

Het atelier en het landhuis stonden dus geheel los van elkaar waardoor het atelier autonoom 

kon fungeren. De twee werden met elkaar „verbonden‟ door een pergola die tussen het atelier 

en landhuis in stond. (afb. 338) 

 

Landhuis 

De entree komt uit in een vestibule die toegang geeft tot een ruime hal met erker waarin een 

schouw opgenomen is, en die dus waarschijnlijk ook dient als zitruimte. (afb. 339) De trap is 

dan ook zo veel mogelijk afgeschermd. Vanuit de hal is de woonkamer met aangrenzende 

biljartkamer bereikbaar. De woonkamer heeft een grote erker en de biljartkamer drie kleine. 

De woonkamer is verder verbonden met de eetkamer, dit is voor de bewoners en zeker voor 

de gasten de enige manier om hier te komen. De eetkamer is daarnaast namelijk alleen nog 

toegankelijk via een gang vanuit de hal, met daarop aansluitend de dessertkamer. Die gang 

dient tevens als een soort sluis, om de wandelgangen van het personeel van de bewoners te 
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scheiden en om koude luchtstromen te vermijden, omdat zich hier het raam van de 

binnenplaats bevindt. Aan de eetkamer grenst de ontbijtkamer die in een grote erker op het 

oosten is gelegen, zodat in de ochtendzon kan worden ontbeten. En aan de dessertkamer 

grenzen tot slot de andere dienstvertrekken zoals de keuken waarin ook een diensttrap is 

voorzien en een trap naar de kelder. 

De trap naar de eerste verdieping komt uit op een hoofdportaal waaraan de logeerkamer en 

tweede badkamer grenzen die onderling met elkaar verbonden zijn. (afb. 340) Het 

privégedeelte is afgeschermd door een deur vanuit het portaal. Daarachter bevindt zich een 

gang die naar drie slaapkamers leidt, waarvan er een voor de vrouw des huizes is en een voor 

de heer des huizes. Feitelijk is dit een grote ruimte, maar door de badkamer in het midden te 

plaatsen wordt er een soort scheiding gecreëerd. Tegenover de andere slaapkamer is een 

morgenkamer voorzien waar men dus in de ochtendzon kon zitten. Boven de dienstvertrekken 

op de begane grond bevinden zich de dienstbodekamers en linnenkamer. Deze vertrekken zijn 

net zoals beneden via een gang te bereiken die tevens als sluis dient. 

 

Huidige situatie 

Op de begane grond is het voorste deel van de plattegrond voornamelijk in gebruik als 

kantoor en het achterste gedeelte behoort tot het café/restaurant van het museum. Hiervoor is 

echter de ontbijtkamer afgebroken om aansluiting te kunnen maken met het nieuwe 

museumgebouw.  

De eerste verdieping is helemaal ingericht als kantoor waardoor bijna alle ruimtes hun 

indeling konden behouden.  

 

 

 Interieur 

Archief 

Atelier 

Van het atelier bevinden zich twee doorsneden in het dossier van het NAI. (afb. 341-342) 

Hierop is te zien dat door het maken van een galerij direct een verlaagde zit is gecreëerd rond 

de open haard. De wanden zijn hier bekleed met schroten. Dit is ook te zien op een schilderij 

van het atelier dat in 1913 door Singer zelf is gemaakt. (afb. 343) Links in de hoek is in de 

erker een zitje gecreëerd met een stoel en een tafel waarop zijn materiaal staat. Er is tevens te 

zien dat Singer heeft geprobeerd om van zijn atelier een gezellige ruimte te maken door het 
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neerleggen van een tapijt, het ophangen van schilderijen en het uitstallen van vaasjes en potjes 

op de schouwmantel, die hij vast af en toe ook gebruikt zal hebben als onderwerp. 

 

Landhuis 

Op de vier doorsneden van het landhuis is te zien dat er in de hal een hoge lambrisering is 

toegepast en dat er in de gang en dienstvertrekken tegels zijn gebruikt. (afb. 344-347) Ook in 

de vestibule is er een lambrisering gebruikt die identiek is aan die van de woonkamer. In de 

hal heeft Hanrath, zoals zo vaak, bogen toegepast die leiden naar de gang en de trap.  

In de kelder is van latjes een soort kast gemaakt waarin provisie kon worden opgeslagen. (afb. 

346) Deze kast is in elk Hanrath huis hetzelfde. Voor de dessertkamer en keuken zijn 

servieskasten gemaakt waarbij die in de dessertkamer in plaats van kastdeurtjes aan de 

onderkant lades heeft.  

De foto van de hal uit het archief bevestigt het vermoeden dat de hal ook dienst deed als 

zitruimte; de hal is namelijk geheel aangekleed. (afb. 348) In de woonkamer zijn veel tapijten 

gebruikt en is een robuuste schouw met getorste zuilen waar te nemen. (afb. 349) De 

aangrenzende biljartkamer is iets lager gelegen en net zoals de woonkamer ingericht met 

persoonlijke kunstcollectie. (afb. 350) 

In het midden van de eetkamer staat een grote tafel met daaraan twee stoelen, de andere 

stoelen staan met hun rug tegen de muur. (afb. 351) Het plafond is boven de tafel versierd met 

een ornament. In de keuken was in de erker een zitje gemaakt voor het personeel door een 

tafel en stoelen neer te zetten. (afb. 352) Op de zwart-witte tegelvloer ligt een loper en de 

glazen deuren van de servieskasten zijn hetzelfde als de buitenramen. (afb. 353) 

Op de eerste verdieping is in de morgenkamer rondom een kastenwand voorzien. Volgens de 

foto werd dit vertrek gebruikt als extra zitkamer met daarin een gemakkelijke stoel. (afb. 354) 

Het bovenste gedeelte van de kastenwand bestaat uit deurtjes van glas-in-lood. De 

slaapkamers hebben allemaal een houten vloer met daarop een tapijt en de wanden zijn 

behangen. Grote Amerikaanse bedden vullen naast de stoelen en tafeltjes de kamer. (afb. 355) 

De naastgelegen badkamer was in vergelijking met andere badkamers uit die tijd groot en 

luxueus. (afb. 356) 

 

Huidige situatie  

De inrichting is grotendeels behouden gebleven, zowel beneden als boven. In de eetkamer en 

hal is wel een bar voorzien en sommige ingebouwde kasten zijn verdwenen.  
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 Besluit 

Het exterieur van dit huis is niet zozeer anders dan de huizen die Hanrath normaal ontwierp. 

De plattegrond is echter heel anders opgebouwd dan normaal; er is hierbij niet uitgegaan van 

symmetrie, maar meer van de strikte scheiding tussen bewoners en personeel. Volgens Helen 

Schretlen was het ontwerpen van huizen en tuinen een grote hobby van Anna Singer en het is 

dan ook niet onaannemelijk dat zij in dit ontwerp een groot aandeel heeft gehad, waardoor dit 

huis zich onderscheidt van de andere Hanrath huizen.
459

 Daarnaast onderscheidt het zich ook 

doordat het huis beschikte over een groot vrijstaand atelier, hetgeen uiteraard niet voor elke 

kunstenaar was weggelegd.  
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VI.15. Woonhuis - Parklaan 46 Rotterdam – D.G. van Beuningen 

 

 

Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van havenbaron en kunstverzamelaar Daniël George van Beuningen heeft Hanrath 

in 1912 een woonhuis aan de Parklaan te Rotterdam ontworpen. (afb. 357) Hij zou hier tot 

1939 blijven wonen. Op een bepaald moment, van Beuningen woonde er al niet meer, raakte 

de buurt waarin het huis stond in verval. Het verhaal gaat dat er een paar studenten toen 

huizen hebben opgekocht voor een zacht prijsje. Na verloop van tijd kreeg de buurt haar 

goede naam weer terug en werden de panden, die nu zeer in trek en miljoenen waard zijn, 

weer verkocht aan overwegend projectontwikkelaars. De huidige eigenaar is dan ook een 

projectontwikkelaar die het huis per verdieping verhuurd aan bedrijven.
460

  

 

 

‘De enige Van Goyen die ik heb, hangt bij mij op de plee’
461

 

 

Daniël George van Beuningen (1877-1955) 

Havenbaron en kunstverzamelaar 

 

Daniël George van Beuningen werd geboren in Utrecht op 4 april 1877, als zoon van Hendrik 

Adriaan van Beuningen en Ann Laviana Brain. (afb. 358) Zijn vader was koopman en 

medeoprichter van de Steenkolen Handels Vereniging (SHV). Nadat Daniël George vergeefs 

geprobeerd had om zeeofficier te worden besloot hij om net zoals zijn vader de handel in te 

gaan door in Leipzig lessen te volgen aan de Handelshogeschool. Na praktijkervaring te 

hebben opgedaan in Engeland en Duitsland, vestigde hij zich in 1900 in Rotterdam. Een jaar 

later kreeg hij van zijn vader het aanbod om bij de SHV in Rotterdam te komen werken; 

uiteindelijk bleef hij tot 1939 in Rotterdam wonen. Van Beuningen bleek een goede 

ondernemer aangezien het bedrijf sinds zijn komst snel uitgroeide tot een grote en goed 

draaiende onderneming. Naast het werk bij de SHV hield hij zich nog bezig met andere 

activiteiten, zoals het oprichten van de watertaxi Spido in 1919 en het fungeren als bestuurslid 
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bij verschillende instanties.
462

 Verder fungeerde hij dikwijls als geldschieter bij activiteiten 

die betrekking hadden op economische, sportieve en culturele ontwikkeling van zijn stad 

Rotterdam.  

Ondertussen had Van Beuningen een aardig inkomen vergaard waardoor hij in de gelegenheid 

was om aan een van zijn andere passies te werken: het verzamelen van kunst. Op jonge 

leeftijd verzamelde hij al Delfts aardewerk en als zakenman kon hij zijn kunstverzameling 

uitbreiden. Door zijn werk kwam hij overal de hele wereld en hij maakte dan altijd tijd om 

even langs te gaan bij antiquairs, waardoor hij een voor Nederland uitzonderlijke collectie 

creëerde.
463

 Hij had veel schilderijen van de “primitieven” in zijn bezit met als topstuk „De 

drie Maria‟s aan het graf‟ van Jan van Eyck. Ook vroeg-Italiaanse kunst en werken van 

Nederlandse, Franse en Spaanse meesters uit de  17e, 18e of 19e eeuw behoorden tot zijn 

collectie. Naast aardewerk en schilderijen verzamelde hij tekeningen, houten en bronzen 

beelden, onder andere het bronzen balletdanseresje van E. Degas, zilverwerk en oude 

scheepmodellen, want zeilen was zijn andere passie.
464

  

Het bezitten van zulke waardevolle kunst, na zijn dood werd zijn collectie geschat op 40 à 50 

miljoen gulden,
465

 was voor hem iets normaals en alledaags. Voor hem was kunst een middel 

om zijn huis mooier te maken; zijn aanwinsten hingen dan ook door heel het huis, van in de 

gangen tot in de slaapkamers,
466

 en van op de kastdeuren tot in de wc.
467

 Hij hield de 

kunstwerken echter niet voor zichzelf. Zo gaf hij rondleidingen in zijn huis, gaf hij zijn kunst 

vaak in bruikleen voor tentoonstellingen en schonk hij regelmatig een voorwerp aan Museum 

Boijmans in Rotterdam.
468

 

In zijn persoonlijke leven zat hij ook niet stil, want hij stond bekend als een echte 

vrouwenman die er regelmatig affaires op na hield. In 1905 trouwde hij met Maria Adriana 

Schout Velthuijs, met wie hij twee kinderen kreeg. Zij overleed echter in 1926 waarna hij in 

1929 hertrouwde met Odette Paule Fernande Ragoulleau, van wie hij acht jaar later alweer 
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scheidde. Zijn derde en laatste huwelijk vond in 1938 plaats met Albertha Eveline 

Charlouis.
469

 Van Beuningen woonde vanaf 1912 in het door Hanrath ontworpen huis aan de 

Parklaan in het Scheepsvaartkwartier. Het is mogelijk dat Van Beuningen het werk van 

Hanrath heeft leren kennen via zijn zwager, Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, die 

tevens een achterneef was van Hanrath.
470

  

In 1916 werd een straat verder aan de Westerkade het nieuwe hoofdkwartier van de SHV in 

gebruik genomen.
471

 Het kantoor grensde aan de Veerhaven waar de schoener van Van 

Beuningen de „Vigilanter‟ aangemeerd lag.
472

 In 1939 verhuisde hij naar Vierhouten waar hij 

door F. Eschauzier een villa had laten bouwen. Na het bombardement op Rotterdam in 1940 

waarbij de collectie maar net gespaard bleef, besloot Van Beuningen zijn verzameling naar 

Vierhouten over te brengen.
473

 

Toen Van Beuningen in 1955 stierf, werd besloten zijn verzameling voor slechts 18 miljoen 

gulden aan het Museum Boijmans te verkopen, hetgeen hij graag gewild zou hebben. In 1958 

was het geld bijeen gebracht en kon het museum overgaan tot aankoop, waarna als dank voor 

de collectie, de naam van het  museum veranderd is in Museum Boijmans van Beuningen.
474

 

  

 

Ligging en inplanting 

 

Het woonhuis is gelegen aan de Parklaan in Rotterdam en grenst, zoals de naam al zegt, aan 

een park. De laan zelf heeft in het midden een groene strook met gras en bomen en ten oosten 

van het huis ligt een groot park dat ingeklemd ligt tussen drukke doorgangswegen zoals de 

Westzeedijk en de ‟s Gravendijkwal. Het is een stedelijk gebied op loopafstand van het 
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centrum en met de havens en het Museumpark om de hoek. In de straat bevinden zich 

vergelijkbare gebouwen die dateren van de 18e tot en met de 20e eeuw.  

Het gaat om halfopen bebouwing waarvan de voorgevel evenwijdig staat met de straat en op 

het noorden is gelegen. Wat vroeger de voortuin is geweest, is nu de oprit waar tevens 

geparkeerd kan worden. Het vroegere smeedijzeren hek is verdwenen (zie foto). Een poort 

aan de linkerkant van het pand geeft toegang tot een steegje dat leidt naar wat ooit de 

achtergelegen tuin is geweest. Tegenwoordig is de tuin een binnenplaats waar parkeerplaatsen 

zijn voorzien voor de omliggende bedrijven.    

 

 

Exterieur 

Archief 

In het NAI is een klein dossier aanwezig van dit huis dat tekeningen (exterieur, plattegrond, 

doorsneden) en documentatie bevat voor het bouwen van een woonhuis. Naast de tekeningen 

en documentatie zijn er een aantal foto‟s aanwezig van de gevel en het interieur.
475

  

Van het exterieur is er maar een tekening aanwezig in het dossier en die is van de voorgevel. 

De tekening is opgemaakt in maart 1912 en door Hanrath zelf ondertekend. 

 

De woning heeft als basis een nagenoeg rechthoekig grondplan en is aan de rechterachterzijde 

met twee rechthoekige blokken uitgebreid.  Het pand bestaat uit drie bouwlagen met een 

souterrain. Bij dit huis is er gebruik gemaakt van twee soorten daken; aan de voorzijde van de 

woning zijn er twee zadeldaken met leien geplaatst die haaks op elkaar staan, terwijl de 

achterzijde een plat dak heeft. Het plaatsen van een plat dak is aan het begin van de 20e eeuw 

echter nog geen veelvoorkomende toepassing, waaruit blijkt dat Hanrath wel meeging met 

zijn tijd en de nieuwe ontwikkelingen volgde, ondanks het toepassen van neostijlen. Er zijn 

aan de voorkant twee dakkapellen geplaatst en verder nog twee glazen koepels en vier 

schoorstenen. De voorgevel is asymmetrisch. 

 

Volgens de foto met daarop de voorgevel is het souterrain aan de voorzijde opgebouwd uit 

een plint met daarboven bakstenen die verlevendigd zijn door drie speklagen. (afb. 359) Een 

band geeft de scheiding aan tussen het souterrain en de bel-etage die, net zoals de rest van het 

pand, met bakstenen is opgebouwd. Het poortje naar de achtertuin is op dezelfde manier als 
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het souterrain opgebouwd, maar zonder de speklagen. Het is wel in dezelfde stijl door het 

creëren van een geblokte rondboogopening.  

De voorgevel is op te delen in drie ongelijke traveeën; de linker en middelste travee, met 

entree, zijn bijna identiek. (afb. 360) De entree is te bereiken door een trap en heeft een 

rondbogige voordeur die iets inspringt als beschutting tegen de weersinvloeden. Op de eerste 

verdieping is er sprake van een blindvenster waarop reliëfs met zeeschepen zijn aangebracht, 

die van de hand van de beeldhouwer Eduard Jacobs zijn. (afb. 361)  De rechtertravee 

onderscheidt zich van de twee andere door de erker die in het souterrain begint en eindigt in 

een balkon op de eerste verdieping en door de puntgevel met schouderstukken. Het balkon 

bestaat uit een balustrade met postamenten waartussen decoratieve hekken geplaatst zijn.  

Rond alle ramen, op die van het souterrain na, en rond de voordeur, zijn negblokken geplaatst 

die net als de speklagen typerend zijn voor de neorenaissance.  

In tegenstelling tot hetgeen op de tekening van de voorgevel stond, zijn er volgens de foto 

voor het linkerraam van het souterrain figuratieve panelen gebruikt in plaats van ramen met 

een kleine roedeverdeling. Daarnaast heeft het raam in de puntgevel een andere vormgeving 

gekregen. Het raam is namelijk strakker vormgegeven en heeft nog een bovenlicht gekregen. 

 

Van de achtergevel zijn geen tekeningen of foto‟s aanwezig in het dossier. Aan een van de 

doorsneden is wel af te lezen dat er op de eerste verdieping een balkon is voorzien. Verder is 

de gevel helemaal vlak.  

 

Aangezien het woonhuis een halfopen bebouwing is, is er maar een zijgevel. Van de zijgevel 

zijn er geen tekeningen, maar volgens de foto is de gevel nauwelijks zichtbaar vanaf de straat 

waardoor hij waarschijnlijk een simpele vormgeving heeft gekregen. (afb. 359) Wat opvalt 

aan de foto is het grote raam dat zich volgens de doorsnede in de traphal tussen de verdieping 

en de zolder bevindt. 

 

Huidige situatie 

De voorgevel is sinds de foto werd genomen onveranderd. Het enige verschil is dat het 

smeedijzeren hek is verdwenen.  

Over de achtergevel van het pand was weinig bekend, dus hier nog even een korte 

beschrijving. De gevel is een stuk eenvoudiger dan de voorgevel en ziet eruit als een 

rechthoekig blok. Er is veel minder verscheidenheid aan vormen. (afb. 362) 
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Aan de linkerkant is er een groot stuk aangebouwd voor de huisvesting van kantoren. 

Daarboven is nog het authentieke terras dat bereikbaar is via dubbele deuren van de 

linkerkamer. Het balkon dat volgens de doorsnede vroeger ter hoogte van de eerste verdieping 

aanwezig moet zijn geweest is verdwenen, de sporen zijn nog zichtbaar. 

 

De zijgevel ziet er nog hetzelfde uit als op de oude foto, op een opvallend detail na. Er is 

namelijk later, toen het huis niet meer in handen van de familie Van Beuningen was, van het 

raam tussen de bel-etage en eerste verdieping een doorgang gemaakt. (afb. 363) Hierdoor is 

via een kleine loopbrug het naastgelegen pand bereikbaar. Tegenwoordig is deze doorgang 

echter niet meer in gebruik.    

 

Plattegrond 

Archief 

De plattegronden die zich in het dossier bevinden zijn opgemaakt in maart 1912 en door 

Hanrath zelf ondertekend. 

 

Op de plattegrond van het souterrain zijn twee provisiekelders en een wijnkelder te zien. (afb. 

364) In het souterrain zelf zijn de keuken, kluis, toilet, kinderkamer en verwarmingsruimte 

voorzien. Er is in dit ontwerp dus gekozen om de kinderkamer in het souterrain onder te 

brengen. Op deze manier zouden de kinderen hun vader, die zakenman was en regelmatig 

bezoek kreeg, niet storen bij zijn werk. Daarnaast was het vertrek vlakbij de keuken gelegen 

waardoor het personeel altijd dichtbij was om een oogje in het zeil te houden en grensde het 

aan de tuin. De kluis die in het midden van het souterrain was voorzien, werd mogelijk 

gebruikt door Van Beuningen als opbergplaats voor zijn kostbare schilderijen. 

De vestibule ligt tussen het souterrain en de bel-etage in en leidt dan ook naar beide etages. 

(afb. 365) Vanuit de vestibule was er rechtstreeks toegang tot een spreekkamer. Een 

dergelijke spreekkamer was natuurlijk gewenst voor een zakenman als Van Beuningen die 

regelmatig klanten op bezoek kreeg. Het was niet nodig dat zo‟n kamer groot was, het 

belangrijkste was dat werk en privé gescheiden werden. 

De langwerpige hal geeft toegang tot een lavatory, toilet, kamer, woonkamer en eetkamer met 

aangrenzende dienkamer. Ook het liftje komt hier uit, zodat het eten dat beneden in de keuken 

was klaargemaakt snel kon worden opgediend. De eetkamer geeft met haar dubbele deuren 

toegang tot het terras dat net zo breed is als de kamer. Door middel van een trapje kan de 

lager gelegen achtertuin bereikt worden. 
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Aan het portaal op de eerste verdieping grenzen de logeerkamer, kleerkast, toilet, 

logeerkamer, herenkamer met verlaagde zit en balkon, slaapkamer van de heer en vrouw des 

huizes en kinderslaapkamer met daar tussenin de badkamer. (afb. 366) Over de gehele breedte 

van de achtergevel loopt een smal balkon. 

Rond het portaal op de zolder zijn tot slot het toilet, de dienstbode- en logeerkamers, de berg- 

en badkamer en een zolderruimte gelegen. (afb. 367)  

 

Huidige situatie 

De indeling van de plattegronden is zo goed als onveranderd gebleven, sommige deuren zijn 

niet meer in gebruik en daarom weggewerkt, maar nog altijd aanwezig. De grootste ingrepen 

zijn de aanbouw in het souterrain waardoor de trap van de bel-etage naar de tuin is 

verdwenen, de tuin is veranderd in een parkeerterrein en de ingebouwde kasten en doorgang 

tussen de herenkamer en slaapkamer van de heer en vrouw des huizes op de eerste verdieping 

zijn verdwenen.  

 

Interieur 

Archief 

Het dossier in het NAI bevat enkel twee doorsneden en drie foto‟s van het interieur. De 

doorsneden zijn ook dit keer opgemaakt in maart 1912 en ondertekend door Hanrath. 

 

Op de doorsnede is te zien dat de kelder is betegeld net zoals het portaal van het souterrain. 

(afb. 368) De kinderkamer heeft een lambrisering en het lijkt alsof er een ingebouwd bankje is 

getekend tegen de muur. In de keuken is er een servieskast voorzien. 

In de hal zijn de wanden en bogen bekleed met manshoge lambrisering en in de dienkamer 

zijn er tegels gebruikt en zijn er twee servieskasten en een gootsteen geplaatst. Op de foto van 

de hal is verder nog te zien dat de fries van de lambrisering zich goed leende om persoonlijke 

eigendommen ten toon te stellen, zoals de aardewerkcollectie van Van Beuningen. (afb. 369) 

Voor de bekleding van de vloer is er gebruik gemaakt van parket dat is aangekleed met 

tapijten. Als plafond is er gekozen voor een geometrisch stucwerkplafond. De trap is 

eenvoudige gehouden, heeft balustervormige spijlen en is bekleed met een loper.  

Van de woonkamer zijn enkel ingebouwde kasten en schuifdeuren zichtbaar. (afb. 370) Op de 

foto van de eetkamer zijn deze ook te zien in een robuuste uitvoering. (afb. 371) Ook in de 

eetkamer is er parket gebruikt en een manshoge lambrisering. Het plafond is hier simpel 
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gehouden door deze enkel te bepleisteren. De open haard overheerst in deze kamer door de 

grote omvang, de robuuste vormgeving en door het donkere marmer. 

De badkamer op de eerste verdieping is uiteraard betegeld. In de herenkamer is een verlaagde 

zit toegepast met open haard en ingebouwde boekenkasten. (afb. 368) Tussen de herenkamer 

en slaapkamer in is er een kastenwand gecreëerd. Op de foto van de herenkamer blijkt deze 

kastenwand in het midden echter ook een doorgang te hebben naar de slaapkamer. (afb. 372) 

De deuren van de kasten zijn aan de bovenkant voorzien van glas-in-lood. Hierdoor konden 

deze kasten fungeren als vitrinekasten voor de kunstcollectie van Van Beuningen.  

Als vloerbekleding is gekozen voor parket, de wanden hebben een lambrisering en de 

boekenkasten zijn er nooit gekomen. Voor het plafond is er gekozen om de balken vrij te laten 

liggen.  

De zolderverdieping heeft geen bijzondere kenmerken op een rij ramen boven in de muur van 

de logeerkamer na. (afb. 370) Waarschijnlijk zorgen deze voor extra lichtinval doordat zich 

een lichtkoepel bevindt in de naastgelegen kamer. 

 

Huidige situatie 

Nagenoeg alles is uitgevoerd zoals op de plannen en de vertrekken die op de foto‟s waren 

weergegeven zijn minimaal veranderd. Aangezien het tegenwoordig om kantoorruimten gaat, 

is er wel overal vloerbedekking gelegd over het parket.  

In de keuken is nog steeds het oude aanrechtblad en de gootsteen aanwezig, net zoals de oude 

schouw die gemaakt is van hardstenen zuilen en schouwbalk.   

De vestibule is speciaal in het oeuvre van Hanrath vanwege het gebruik van grijs met wit 

geaderd marmer. Ook hier is net zoals in de hal een geometrisch stucwerkplafond toegepast. 

(afb. 373) 

De grootste verandering is het verdwijnen van de ingebouwde kasten en de doorgang tussen 

de heren- en slaapkamer. Nu is er een compleet bepleisterde muur te zien met in beide kamers 

een deur. Deze deuren geven toegang tot een langgerekte kastruimte en dient ook als een soort 

gang tussen de twee kamers.  

In de verlaagde zit is er iets opmerkelijks aan de hand. Aan de linkerkant van de schouw is 

een plaat geplaatst, net alsof er vroeger een deur aanwezig was. (afb. 374) Volgens de 

plattegrond moet er inderdaad een kast achter zitten, deze is volgens het plan echter alleen 

toegankelijk via een deur in de naastgelegen logeerkamer. Een ingebouwde kast met aan 

beide kanten een deur lijkt niet logisch, dus gaat het hier mogelijk om een doorgang. Vreemd 

genoeg is er op de oude interieurfoto helemaal geen deur of plaat te zien, maar gewoon 
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dezelfde houten bekleding als aan de andere kant van de schouw zoals dit ook al op de 

doorsnede te zien was. Deze ingreep heeft dus later plaatsgevonden en hetgeen er precies is 

uitgevoerd is onbekend.  

Over de huidige staat van de zolder kan enkel gezegd worden dat vanwege de 

kantoorinrichting weinig originele elementen bewaard zijn gebleven. Tijdens het bezoek kon 

deze verdieping niet bezocht worden. 

 

 

Besluit 

Het woonhuis van Van Beuningen is een strakke uitvoering van een neorenaissance woning. 

Net zoals in de landhuizen van Hanrath zijn ook hier Engelse invloeden waar te nemen zoals 

de erker en de verlaagde zit. De erker is echter op een andere manier toegepast dan normaal 

doordat hij verder doorloopt en het materiaalgebruik is anders. In plaats van een houten 

opbouw is hier het gebruik van bakstenen doorgetrokken waardoor het toch een geheel 

geworden is.  

Er zijn geen specifieke elementen te noemen in dit huis die wijzen op het beroep en/of 

bezigheden van de bewoners. Dat hier een zakenman woonde kan enkel afgeleid worden aan 

de aanwezigheid van een spreekkamer, maar het feit dat hij ook een kunstverzamelaar was, is 

niet terug te zien. Dit komt waarschijnlijk omdat Van Beuningen de eigenschap had om zijn 

kunst gewoon overal neer te zetten waar er maar plaats was.  

De briefwisseling tussen Van Beuningen en Hanrath wijst op nauw overleg over de plannen 

en vorderingen van de bouw. Normaal gezien zouden er in zo‟n geval veel tekeningen moeten 

zijn. Dit zou dan betekenen dat er veel tekeningen verloren zijn gegaan in de loop der jaren. 

Dat er voor deze stijl is gekozen zal onder andere komen door de architectuur in de omgeving, 

nu past de woning namelijk in het straatbeeld. Daarnaast straalt deze stijl toch ook een soort 

gezag uit dat natuurlijk past bij een persoon als Van Beuningen.  
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VI.16. Landhuis ‘Van de weg’ - Zwaluwenweg 24b (voorheen Torenlaan 39) Blaricum – 

G.A. Brender à Brandis   

 

 

Opdrachtgever en bewoners 

 

In opdracht van de kunstschilder Geraldo Abraham Brender à Brandis is Hanrath in 1914 

gestart met het maken van de tekeningen voor het landhuis in Blaricum, aan wat destijds de 

Torenlaan was. (afb. 375) Het huis zou gebouwd zijn met geld van de familie van der Ahrend, 

tabakshandelaren uit Rotterdam. De dochter van de familie was getrouwd met Brender à 

Brandis. In dit huis woonde en werkte hij de rest van zijn leven.
476

  

Het echtpaar Brender à Brandis had een kleindochter: Katinka. Na het overlijden van Brender 

à Brandis in 1971, wilde haar moeder het huis slopen omdat zij het te groot vond. Katinka, 

een intelligente en artistieke advocate, vond dit echter geen optie en wilde het huis houden. 

Uiteindelijk heeft zij het dan ook uit de boedel gekocht en heeft het vervolgens verhuurd aan 

een psychiater. Na een aantal jaren heeft Katinka het initiatief genomen om het huis een 

opknapbeurt te geven, waarna het vervolgens zeven jaar heeft leeg gestaan.  

De huidige bewoners, de familie Geesink, woonden destijds schuin tegenover het vroegere 

huis van Brender à Brandis en hadden in die periode net een stuk grond gekocht om een huis 

op te bouwen. Van Katinka hebben ze toen het aanbod gekregen om tijdens deze bouw een 

gedeelte van het huis van haar opa te huren. Na er een half jaar gewoond te hebben heeft de 

familie aan haar gevraagd of ze het mochten kopen, omdat ze er verliefd op waren geworden. 

Dit vond Katinka goed op voorwaarde dat het huis in stand gehouden zou worden. De familie 

Geesink heeft in 1986 een koopoptie op het huis en de twee bijhorende bouwkavels 

genomen.
477

 Katinka heeft in de koopperiode, een half jaar voor de overdracht, echter 

zelfmoord gepleegd.
478

 

Zoals de familie had beloofd aan de kleindochter, is het huis nog steeds in originele staat. Als 

dank daarvoor zullen ze bij het overlijden van de man van Katinka, een wandkast ontvangen 

die destijds speciaal is ontworpen voor het huis (waarschijnlijk voor het atelier) en een 

schilderij van de schilder Brender à Brandis.  
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‘Als je jong bent denk je nog wel de wereld te verbeteren, als je ouder en wijzer wordt 

kom je daar wel op terug’
479

 

 

Geraldo Abraham Brender à Brandis (1878-1971) 

Schilder, tekenaar en grafisch ontwerper 

 

Geraldo Abraham Brender à Brandis werd geboren op 21 maart 1878 in Den Haag. (afb. 376) 

Aangezien hij uit een officiersgezin kwam werd verwacht dat hij ook in krijgsdienst zou 

treden. Brender à Brandis zag dit echter niet zitten, daarvoor was hij te filosofisch en te 

creatief. Daarom begon hij in 1897 te studeren aan de Rijksacademie in Amsterdam. Zijn 

medestudenten hadden echter hele andere ambities en opvattingen waardoor vriendschap niet 

mogelijk was. Uiteindelijk bleek ook dat ondanks zijn tekentalent zijn gevoelens toch meer 

uitgingen naar filosofie, literatuur en muziek. Als idealist die veel nadacht over het verbeteren 

en vernieuwen van de samenleving, werd Brender à Brandis aangetrokken tot de kolonie 

„Walden‟ van Frederik van Eeden. Op het moment dat hij zich in 1898 aansloot bij de kolonie 

was de situatie al niet meer optimaal en heerste er ontevredenheid onder de bewoners. 

Brender à Brandis kwam hier door zijn enthousiasme pas achter na er een tijdje gewoond en 

gewerkt te hebben. Geheel ontgoocheld verliet hij daarom de kolonie en ging terug naar zijn 

geboortestad Den Haag om verder te studeren aan de Academie van de Beeldende Kunst.
480

 In 

1902 vertrok Brender à Brandis naar het Gooi, omdat hij graag verder wilde leren bij de 

schilder Ferdinand Hart Nibbrig die in Laren woonde,
481

 en van wie hij nog drie jaar les zou 

krijgen.
482

 Hij was dus met hele andere redenen naar het Gooi gekomen dan de meeste 

kunstenaars uit die tijd, zij kwamen namelijk voor de boereninterieurs en de plaatselijke 

bevolking. Hij werd in 1969 omschreven als een „bescheiden kunstenaar die hard en 

concentieus werkt en er nooit op uit is geweest om roem of eer te behalen. Het leven met zijn 

– helaas te weinig begrepen en gewaardeerde – werk  is hem genoeg‟.
483

 

Brender à Brandis was in eerste plaats schilder, maar hij was ook tekenaar, lithograaf, grafisch 

ontwerper, beeldhouwer en edelsmid.
484

 In 1962 verklaarde hij in een interview zijn 

onderwerpskeuze: „Ik houd van bloemen; dat ziet u wel aan mijn werk. Ik schilder vrijwel 
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uitsluitend stillevens met veel bloemen. Vroeger ook veel paarden. Maar daar moet je jong 

voor zijn. Ik heb veel in Zuid-Engeland geschilderd. Daar had je hele kudden paarden. 

Verrukkelijk gezicht. Ik was zelf ook een heel hartstochtelijk paardrijder.‟
485

 (afb. 377) Verder 

schilderde hij zo nu en dan interieurs en portretten.
486

 Brender à Brandis bleef schilderen tot 

het einde van zijn 93-jarige leven in 1971.
487

 

Naast zijn artistieke werk was hij ook assistent van een hoogleraar waarvoor hij onderzoek 

moest doen naar de materie die bij diepzeeonderzoek gevonden was. Hierbij kwam zijn 

uitstekende kennis van de natuur goed van pas.
488

 

In zijn privéleven was Brender à Brandis in 1902 getrouwd met een dochter van de familie 

van der Ahrend, tabakshandelaren uit Rotterdam; samen kregen ze een dochter. Ze hadden 

elkaar leren kennen tijdens zijn verblijf in kolonie „Walden‟. In datzelfde jaar zijn ze in Laren 

komen wonen, in een koetshuis van de heer Insinger. Uiteindelijk hebben ze in Blaricum een 

stuk grond gekocht waarvoor ze in 1914 een huis lieten ontwerpen door Hanrath. Dit huis 

beviel hen zo dat ze de rest van hun leven hier hebben gewoond. Brender à Brandis heeft het 

werk van Hanrath mogelijk leren kennen via zijn goede vriend Ferdinand Hart Nibbrig, voor 

wie Hanrath in 1903 een atelier had ontworpen.
489

 Een andere optie is dat ze elkaar in het 

kroegje van Hamdorff hebben leren kennen, al is dit minder waarschijnlijk aangezien Brender 

à Brandis hier nauwelijks kwam.
490

 

 

 

Ligging en inplanting 

 

Het landhuis is gelegen aan de Zwaluwenweg in Blaricum, dit is een zijstraat van de 

Torenlaan, een hoofdweg die uitkomt in het nabijgelegen centrum van het dorp. De 

Zwaluwenweg telt vele villa‟s en ligt in een bosrijke omgeving met het Mauvezand en het 

Bosje van Six om de hoek.  

Het vrijstaand huis staat met de voorgevel haaks op de straat en wordt door een groen haag en 

bomen van de straat afgeschermd. Het perceel wordt betreden via een (hedendaags) ijzeren 

hek met bakstenen pijlers, er is een smalle doorgang voor de voetgangers of fietsers en een 
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brede doorgang voor de auto‟s. Achter het hek bevindt zich de oprit/voortuin. Rond het huis is 

een pad aangelegd zodat er makkelijk om het huis heen gelopen kan worden. Op deze manier 

kan het terras en de ruime tuin aan de achterzijde van het huis bereikt worden, die overigens 

een gunstige zuidelijke ligging heeft en ongeveer een meter onder het maaiveld ligt. De 

indeling van de tuin is grotendeels identiek aan het originele ontwerp. Er is later echter een 

zwembad aangelegd. Ook het bijgebouw dat destijds door Hanrath is ontworpen, en dat 

vroeger dienst deed als paardenstal, is nog origineel.  

Aan de noordwest kant van de woning staat overigens een nieuwbouw die door de huidige 

bewoners is gebouwd op het perceel. Dit vrijstaande pand, dat als kantoor dienst doet, is een 

kleine versie van de kunstenaarswoning. 

 

 

Exterieur 

Archief 

In het NAI is een groot dossier van dit huis aanwezig dat bestaat uit tekeningen (exterieur, 

plattegronden, doorsneden, interieur) en documentatie voor het bouwen van een landhuis.
491

 

Er zijn verschillende tekeningen gemaakt van het exterieur; de eerste serie is getekend door 

Hanrath zelf en dateert van juli 1914 en de tweede serie is door een van zijn werknemers 

gemaakt in maart 1915. De tekeningen komen grotendeels overeen op enkele kleine 

verschillen na. Aangezien de tekeningen van 1915 gedetailleerder zijn zullen deze hier 

besproken worden.  

 

De woning heeft nagenoeg een rechthoekig grondplan, met een uitspringend gedeelte aan de 

linkerzijde van de voorgevel en een iets terug liggende entree. Het pand bestaat uit twee 

bouwlagen met een tussenverdieping en zolder. Doordat het laag en breed gebouwd is, is het 

in harmonie met de omgeving en grote vlakken en eenvoudige lijnen zorgen voor rust. Het 

hoge wolfdak, dat zorgt voor een beschut gevoel, is bekroond met drie schoorstenen. 

De gevels zijn met uitzondering van de achtergevel asymmetrisch ingedeeld, maar toch geven 

ze het gevoel van symmetrie door onderlinge verhoudingen van ramen en deuren.   

 

De voorgevel is opgedeeld in drie delen: een deel van het dak dat doorloopt tot net boven de 

grond, de entree en het atelierraam. (afb. 378) Het dak heeft een halfrond dakvenster en hangt 
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over de ramen op de begane grond heen. Zo‟n laag doorlopend dak is typerend voor de 

boerderijbouw in de omgeving. De entree, met voordeur en zijlichten, springt in ten opzichte 

van de andere stukken en ligt net uit de middenas van de woning. Door het inspringen is de 

entree beter beschut tegen de weersinvloeden. Het rechtergedeelte heeft naast het grote 

atelierraam, dat doorloopt tot onder het dak, een aparte voordeur. Het atelierraam is uiteraard 

op het noorden gesitueerd, zodat er gebruik gemaakt kan worden van het zachte licht en 

waardoor de schaduwwerking geminimaliseerd wordt. Voor beide voordeuren ligt overigens 

een stoep.   

 

De achtergevel is volledig symmetrisch. (afb. 379) Op de begane grond zijn op de uiteinden 

twee erkers geplaatst die geflankeerd worden door luiken met uitgezaagde hartjes. In het 

midden zijn twee identieke achterdeuren voorzien waarbij het bovenste gedeelte van de 

deuren uit glas bestaat. Ook voor deze deuren zijn stoepjes aangebracht. Het dak is aan de 

achterkant in het midden „gelift‟ hetgeen wijst op de beïnvloeding door boerderijen met hun 

baanderdeuren.  

 

De zijgevels zijn qua vorm niet geheel identiek doordat de gevel aan de zuidoostkant verder 

doorloopt in een punt. (afb. 380) Ook de indeling van de ramen en deuren is niet hetzelfde, zo 

heeft de noordwestkant minder ramen doordat hier het atelier gevestigd is en heeft de 

zuidoostkant een extra diensttoegang. (afb. 381) Er is overal echter gebruik gemaakt van 

dezelfde afwerking en decoraties. De ramen op de begane grond worden allemaal geflankeerd 

door luiken versierd met hartjes. Een specifiek element in de zuidoostgevel is het ontwerp van 

een ovaal raam op de tussenverdieping. In beide wolfeindes is er tot slot een halfrond 

dakvenster voorzien. 

 

Huidige situatie 

Het landhuis heeft uiteindelijk een rode bakstenen gevel gekregen en is bedekt met een rieten 

kap. Alles is uitgevoerd zoals op de tekeningen uit maart 1915. Boven de voordeur van het 

atelier is verder nog een gevelsteen aangebracht met daarop de afbeelding van een paard. 

Brender à Brandis was, zoals hierboven in de biografie al is beschreven, een liefhebber van de 

paardensport, zodoende is deze keuze niet vreemd. Het is goed mogelijk dat deze steen is 
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vervaardigd door de beeldhouwer Eduard Jacobs. (afb. 382) Het is namelijk bekend dat hij 

meerdere werken heeft uitgevoerd voor de gebouwen die door Hanrath waren ontworpen.
492

 

 

 

Plattegrond 

Archief 

De plattegronden die zich in het dossier bevinden zijn opgemaakt in juli 1914 en zijn 

ondertekend door Hanrath zelf. 

 

Het huis heeft een T-vormige kelder met een apart gedeelte voor de provisie en verwarming. 

(afb. 383)  

De begane grond bestaat uit een ruime hal, die het centrum van het huis is, waardoor er een 

organisch geheel gevormd wordt. (afb. 384) Gangen zijn hierdoor niet nodig hetgeen 

besparing van ruimte betekent. Aan de linkerkant van de hal zijn de dienstruimten 

gegroepeerd waardoor het personeel zo min mogelijk zichtbaar is in de privévertrekken, zoals 

gebruikelijk was destijds.  

De hal komt verder aan de voorkant uit op de vestibule, garderobe, toilet en aan de achterkant 

op de eet-, kinder- en woonkamer met verlaagde zit, en het atelier met zoldertje. De 

vertrekken aan de achterkant van het huis kijken allemaal uit op de tuin en zijn gunstig 

gelegen ten opzichte van de zon. Het atelier is dus geïntegreerd in de woning, maar kan toch 

autonoom functioneren doordat het een aparte voordeur heeft en zal op deze manier het 

huiselijk leven niet verstoren.  

Het huis heeft een tussenverdieping waar de dienstbodekamer is gesitueerd en een toilet. (afb. 

385) Het portaal op de eerste verdieping vormt weer een centraal punt en geeft toegang tot de 

kleed-, bad-, slaap- en logeerkamers. Tot slot bevindt zich hier ook nog een kleine trap die 

naar de zolder met vliering leidt.  

 

Huidige situatie 

De plannen zijn uiteindelijk iets anders uitgevoerd. De kleine logeerkamer is er nooit 

gekomen waardoor het bordes breder is geworden. De kast in de kleedkamer die grenst aan de 

dienstbodekamer is vervallen en dat is een kast voor de dienstbodekamer geworden.  
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Verder is er tegenwoordig een deur in de logeerkamer aanwezig die toegang geeft tot het lager 

gelegen zoldertje dat zich boven de verlaagde zit in de woonkamer bevindt, en dat tevens via 

het atelier te bereiken is. Of deze deur al vanaf het begin is voorzien of pas later is geplaatst is 

niet bekend.  

 

 

Interieur 

Archief  

Het dossier in het NAI bevat veel tekeningen van het interieur waaronder doorsneden en  

detailtekeningen van het meubilair. Ze dateren uit de periode van juli 1914 tot oktober 1915 

en zijn ondertekend door verschillende werknemers van het architectenbureau. 

 

Op de doorsneden is onder ander te zien dat de kelder een betonvloer en troggewelven heeft 

en dat de muren in de lavatory betegeld zijn. (afb. 386) 

De hal en trap worden op drie verschillende tekeningen weergegeven. De wanden van de hal 

hebben een lambrisering, zoals de meeste Hanrath-huizen. (afb. 387) Richting de kamers is er 

aan de linker- en rechterkant een boog gemaakt die versierd is met een hoeklatje. De deuren 

naar de vestibule toe hebben aan de bovenkant een glazen invulling, terwijl de overige deuren 

in de hal paneeldeuren zijn.  

Op tekeningen die van de keuken zijn gemaakt, is te zien dat alle wanden manshoog betegeld 

zijn hetgeen aanbevolen werd in dit soort ruimtes vanwege de hygiëne. (afb. 388-390) Er is 

een grote schouw voorzien voor het fornuis waarnaast een doorgeefluik is geplaatst. Verder is 

er een grote servieskast met gedeeltelijk glazen deuren ingetekend en lage kastjes, die tevens 

dienen als aanrecht, met een gootsteen.  

In de bijkeuken zijn de wanden gedeeltelijk betegeld en zijn er aan de raamkant lage kastjes 

voorzien. Op de tekeningen van de bijkeuken staat ook een gootsteen ingetekend, op de 

doorsnede staan er echter enkel kastjes weergegeven. (afb. 391) Tegenover de kastjes zijn 

twee grote inbouwkasten geplaatst.  

Op een van de doorsneden staat het schuurtje afgebeeld met twee verschillende deuren: de 

wc-deur en de diensttoegang.  (afb. 388) Een toilet speciaal voor het personeel in de 

bijkeuken, of in dit geval het schuurtje, werd aanbevolen net zoals de combinatie van 

bijkeuken en diensttoegang. 
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De aanrechtkamer is manshoog betegeld en heeft dezelfde soort servieskasten en aanrecht als 

de keuken. (afb. 392-393) De servieskasten zijn hier echter in een U-vorm geplaatst vanwege 

de ruimte. In de hoek naast het doorgeefluik en raam is een gootsteen voorzien.  

Voor de wanden in de eetkamer is weer een lambrisering gebruikt. (afb. 394) Tussen de deur 

van de hal en de aanrechtkamer in, is een schouw geplaatst en een andere wand is door een 

ingebouwde buffetkast ingenomen. De onderkant bestaat uit kastjes terwijl de bovenkant open 

is met planken die dieper worden naarmate ze hoger geplaatst zijn. In tegenstelling tot wat 

gebruikelijk is, is de buffetkast niet in de directe nabijheid van de aanrechtkamer gelegen 

hetgeen belastend voor het personeel kan zijn en storend voor de bewoners/gasten.   

Op de doorsnede worden tevens twee ingebouwde kasten en een schouw weergegeven die 

zich in de kinderkamer bevinden. (afb. 388) 

In de woonkamer is de wand bekleed met een lambrisering of met ingebouwde kasten. (afb. 

395) In de verlaagde zit zijn er bijvoorbeeld aan weerszijden van de schouw boekenkasten 

voorzien en onder het raam is er een vaste bank. Wat betreft de vormgeving van de schouw 

zijn er overigens meerdere ontwerpen gemaakt, maar geen van alle is uiteindelijk gekozen. 

(afb. 396-401) De deuren in de woonkamer leiden naar de inbouwkast, de hal en het terras. De 

terrasdeur is een essentieel onderdeel voor de totstandkoming van een nauwe band tussen huis 

en tuin hetgeen aanbevolen werd in de landhuisbouw. De erkers geven hieraan een extra 

dimensie.  

Van het atelier zijn enkel tekeningen gemaakt van de trap, de schouw en het wasbakje. De 

trap heeft dezelfde vormgeving als de hoofdtrap in de hal. (afb. 402) Onder de trap is er een 

lambrisering geplaatst en een halfrond wasbakje waarachter de muur plaatselijk betegeld is. 

(afb. 403) Dit wasbakje diende voor het uitspoelen van de penselen. Voor de schouw zijn 

verschillende ontwerpen gemaakt: een klassiek ontwerp, een met bakstenen en het 

uiteindelijke ontwerp met tegels. (afb. 404-406) Op de plattegrond is overigens nog een 

bankje onder het raam weergegeven.  

In het RKD is een afbeelding aanwezig van het atelier van Brender à Brandis dat een 

impressie geeft van de inrichting ervan. (afb. 407) Daarbij valt op dat zijn materiaal 

gegroepeerd is in de hoek en dat er een gordijn hangt dat de schilder zal gebruiken voor het 

regelen van de lichtinval. 

 

Van de verdieping zijn enkel doorsneden aanwezig in het dossier waarop ramen en deuren 

zijn weergegeven.  
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Huidige situatie 

Nagenoeg alles is uitgevoerd zoals er op de plannen beschreven stond en is nog altijd 

onveranderd. Enkel de trappalen van de hoofdtrap in de hal hebben andere knoppen gekregen. 

In plaats van de ronde knoppen zijn er twee houten gebeeldhouwde hoofdjes aangebracht die 

net zoals de gevelsteen mogelijk van de beeldhouwer Eduard Jacobs kunnen zijn. Dergelijk 

werk heeft Jacobs namelijk ook uitgevoerd in het huis van de schilder J.S.H. Kever. (afb. 

Verder zijn enkel de bijkeuken en het schuurtje aangepast; zo hebben de lage kastjes in de 

bijkeuken plaats moeten maken voor een volwaardige keuken en is het toilet in het schuurtje 

verdwenen. Een opmerkelijk detail is overigens de schildering van de hand van Brender à 

Brandis op de schouw van de kinderkamer: een kleurig stilleven met pompoenen. 

 

 

Besluit 

 

Hanrath heeft zich in dit geval bij het ontwerpen duidelijk laten inspireren door de Gooise 

boerderijbouw hetgeen bijvoorbeeld uit het dak blijkt dat laag doorloopt en aan de achtergevel 

„gelift‟ is.  Daarnaast is de invloed van de Engelse landhuisbouw zichtbaar in de plattegrond 

met de centrale hal en de verlaagde zit met haard, oftewel de „cosy-corner‟. Ook de erkers, het 

plaatsen van de ramen dicht tegen de dakrand en het overstekende dak zijn elementen die 

ontleend zijn aan de Engelse landhuizen.  

Hanrath heeft op dit huis toch ook duidelijk zijn stempel gedrukt; zoals bijvoorbeeld de 

uitgezaagde hartjes, de vormgeving van de deuren, ramen en kozijnen. De hand van Brender à 

Brandis komt eigenlijk alleen duidelijk naar voren in de persoonlijke details zoals de 

gevelsteen en de schildering op de schouw in de kinderkamer. Uiteraard zal er overleg plaats 

hebben gevonden tussen de twee mannen over bijvoorbeeld het atelier met het grote raam, het 

zithoekje, de wasbak en het zoldertje, of over de indeling van het huis. De afwerking van het 

huis is overigens redelijk identiek aan de andere huizen van Hanrath. Uit de tekeningen blijkt 

dat er vooral discussie is geweest over de vormgeving van de schouwen, waar meerdere 

ontwerpen van zijn teruggevonden.  
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VII. Besluit 

 

J.W. Hanrath leefde en werkte in een periode waarin gezocht werd naar een stijl die, op 

gebied van architectuur, voor rust zou zorgen. De 19e eeuw was namelijk een eeuw geweest 

van neostijlen en de architecten hadden hier genoeg van. Geïnspireerd door Engelse 

architecten was Hanrath in Nederland een van de vernieuwers die voor deze rust zorgde in de 

landhuisbouw. Hierdoor werd hij een gewaardeerd en geliefd architect, hetgeen blijkt uit 

verschillende uitspraken die gedaan zijn door tijdgenoten en uit zijn omvangrijke oeuvre. Hij 

was zeer toegewijd aan zijn gezin en zijn werk, want rond deze twee zaken draaide zijn leven. 

Dit resulteerde in vele opdrachten waaronder het bouwen van kunstenaarswoningen. 

Aangezien Hanrath in een omgeving woonde en werkte waar veel kunstenaars actief waren, 

en hij landhuizen bouwde in een met Engelse invloeden doordrongen regionalistische stijl die 

geliefd was onder de kunstenaars, is het niet vreemd dat hij een aantal opdrachten van hen 

heeft mogen ontvangen. Daarnaast had hij al een band met de kunstenaarswereld door zijn 

broer Theo, die schilder was, en bovendien was hij zelf een sociaal persoon die regelmatig te 

vinden was in het „Kroegje‟ van Hamdorff in Laren. Dit kroegje was namelijk de plek waar 

(bijna) alle kunstenaars en intellectuelen uit de omgeving bijeenkwamen. Ook door het dichte 

kunstenaarsnetwerk dat in Laren en omgeving bestond, zal Hanrath via mond-op-mond- 

reclame dikwijls aan zijn opdrachten gekomen zijn.  

Met sommige kunstenaars raakte Hanrath echter goed bevriend, hetgeen soms resulteerde in 

het bouwen van een kunstenaarswoning. Een goed voorbeeld hiervan is de vriendschap tussen 

Hanrath en de beeldhouwer Eduard Jacobs. Naast het veldhuis met atelier dat Hanrath in 1905 

voor hem ontwierp, werkten de twee mannen ook samen. Jacobs ontwierp namelijk 

regelmatig gevelstenen en andere decoratieve elementen voor de huizen van Hanrath.  

 

Aan het ontwerpen van kunstenaarswoningen waren uiteraard bepaalde voorwaarden 

verbonden, zoals onder andere het plaatsen van een groot atelierraam op het noorden voor een 

goede lichtinval. Daarom moest er altijd goed gecommuniceerd worden tussen de 

opdrachtgever, die bepaalde eisen en verlangens had, en de architect, die zo zijn eigen 

inzichten had. Uit het feit dat regelmatig de uitspraak „Wij hebben met Hanrath een huis 

gebouwd!‟ werd gedaan, is op te maken dat er voor en tijdens het ontwerpen veel 

gecommuniceerd werd tussen de architect en opdrachtgever en dat Hanrath zijn mening zeker 

niet opdrong. Dit blijkt ook wel uit het ontwerpproces dat begon in Hanrath‟s woonkamer 
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waar er met de opdrachtgevers gebrainstormd werd over het te ontwerpen huis. Hij wilde ook 

zoveel mogelijk te weten komen over het gezin dat in het huis zou komen wonen. Alleen op 

die manier kon hij namelijk een gezellige woning ontwerpen die goed aansloot op het leven 

van de bewoners. Een huis moest volgens Hanrath dan ook van binnenuit ontworpen worden. 

 

Ondanks dat hij veel overlegd heeft met de opdrachtgevers die allemaal een ander 

verlanglijstje hadden, zijn de huizen van Hanrath bijna altijd als de zijne te herkennen. Hieruit 

blijkt dat zijn gedachtegoed toch de overhand had. De landhuizen die Hanrath ontwierp zijn 

het meest herkenbaar, want in deze typologie had hij zijn eigen stijl ontwikkeld en gevonden. 

De eerste landhuizen die Hanrath ontwierp, tonen dat hij op dat moment nog op zoek was 

naar een eigen stijl. Hij liet zich op dat moment vooral nog beïnvloeden door de kleine 

keuterboerderijen en daglonerswoningen die het Gooi rijk was, en paste nog maar weinig 

elementen toe die later zo typerend zouden zijn voor zijn werk. De landhuizen waren 

bescheiden van formaat en door hun geringe afmetingen in de hoogte, waren ze ondergeschikt 

aan de omgeving. De brede tuitgevels waren enkel versierd door decoratief metselwerk en 

muur- of jaartalankers.   

 

In de loop der jaren zouden Hanrath‟s landhuizen groter worden en steeds meer onder invloed 

van de Engelse landhuisbouw komen te staan, die op dat moment zeer populair was. Deze 

Engelse invloed kwam tot uiting door bijvoorbeeld het toepassen van erkers en gekoppelde 

ramen. Ondanks dat de woningen groter werden waren ze nog altijd ondergeschikt aan de 

natuur door onder andere het gebruik van natuurlijke materialen. Daarnaast maakte Hanrath 

vaak gebruik van een rechthoekig grondplan dat zich goed leende voor een huis met geringe 

hoogte, waardoor de horizontaliteit extra benadrukt werd en het huis opging in de omgeving. 

Het dak dat vaak een grote overstek had en ver naar beneden werd doorgetrokken gaf een 

beschut gevoel. Dat laatste was overigens kenmerkend voor de Gooise hallehuisboerderijen 

die lage muren hadden, waardoor er gekozen werd voor een dak dat ver doorliep en dat 

zodanig een beschut gevoel gaf.  

 

Hanrath liet zich dus nog steeds inspireren door de boerderijen uit de omgeving, maar wist er 

nu meer een eigen toets aan te geven. Zo waren de houten luiken met hartjes typerend voor 

Hanrath‟s huizen en kenmerkten de ramen en deuren zich door zware kozijnen met oren. De 

versiering van de gevels werd overigens nog altijd tot een minimum beperkt en kwam meestal 

voort uit de constructie, zoals de jaartalankers. Symmetrie was voor Hanrath ook geen 
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vereiste, want hij vond een praktische indeling belangrijker. Toch deed hij zijn best om de 

huizen symmetrisch te laten overkomen en wist daardoor veel mensen te misleiden. 

 

Wat betreft het interieur hadden alle huizen een soortgelijk overwegend donker interieur. In 

welke stijl het exterieur ook was, het interieur bleek overal gelijkaardig en stond ook hier 

onder invloed van de Engelse landhuisbouw.  

Een terugkerend element in het interieur was de centrale hal, die door de overgang van de lage 

vestibule naar de hoge open hal altijd indrukwekkend was. De statige donkere houten trap met 

grote ronde knoppen en platte spijlen met uitgezaagde hartjes zorgde voor extra grandeur. 

Toch overdreef Hanrath nooit in zijn ontwerpen en kwam de Hollandse nuchterheid naar 

voren in simpele vormen zoals de eerdergenoemde altijd weer terugkerende hartjes.  

De gezelligheid die Hanrath in zijn ontwerpen nastreefde was goed te zien doordat hij in bijna 

elke woning een verlaagde zit toepaste. Zo‟n knus zitje gaf namelijk een extra dimensie aan 

de huiselijke gezelligheid. 

 

Hanrath heeft echter niet enkel dergelijke landhuizen ontworpen, want hij kreeg ook vele 

opdrachten voor het maken van historiserende ontwerpen. Ook al waren deze opdrachten niet 

in zijn eigen geliefde stijl, hij werkte toch altijd met even veel overgave aan zijn ontwerpen, 

want zijn liefde voor de bouwkunst in het algemeen was groter. Doordat hij deze opdrachten 

niet afwees, heeft Hanrath een omvangrijk oeuvre kunnen uitbouwen. En als hij ergens aan 

begon dan moest het ook goed zijn. Een zorgvuldige studie ging vooraf aan het maken van de 

ontwerpen, want hij moest er zeker van zijn dat de juiste materialen en kleuren werden 

gekozen. Doordat hij zo nauwkeurig werkte was hij in staat om degelijke huizen af te leveren 

die de tand des tijds zouden kunnen doorstaan. Sommige opdrachtgevers waren dan ook zo 

tevreden over zijn werk dat ze vaste klant bij hem werden.  

 

Op het gebied van landhuisbouw heeft Hanrath aan het begin van de 20e eeuw baanbrekend 

werk verricht. Hij werd gezien als een toonaangevend architect en inspireerde velen. De 

ontwikkeling in de bouwkunst zette zich echter verder waardoor zijn werk uiteindelijk als 

weinig vernieuwend werd beschouwd. Op dat moment kwam hij ook in de schaduw te staan 

van dorpsgenoot W.M. Dudok hetgeen geen positief effect had op Hanrath‟s 

naamsbekendheid. Daarnaast is hij het verlies van zijn zoon nooit te boven gekomen en heeft 

hij te weinig initiatief genomen op het vlak van het schrijven van architectuurtheorieën en 

dergelijke. Het motto van Hanrath was dan ook „geen woorden maar daden‟ en dat is voor de 
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bekendheid van zijn naam, in combinatie met de voorgenoemde factoren, van 

doorslaggevende betekenis geweest. Helaas verdween Hanrath‟s naam langzaam uit beeld en 

raakte in de vergetelheid.  
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Afbeelding 57: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuis van A. de Wit, detail zijgevel, luiken met 
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foto: auteur 
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Afbeelding 59: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 

achtergevel, erker,  

foto: J. Geesink 

 

 
Afbeelding 60: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, detail voorgevel, voordeur met 
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foto: auteur 
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Afbeelding 61: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 

voorgevel, hanenkam en rollagen, 

foto: J. Geesink 
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Afbeelding 62: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, detail zijgevel, dakkapel met 
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foto: auteur 

 

 
Afbeelding 63: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, detail 
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foto: auteur 
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Afbeelding 64: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, ‘cosy-
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foto: auteur 

 

 
Afbeelding 65: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, detail open haard eetkamer met hartjes 
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foto: auteur 
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Afbeelding 66: J.W. Hanrath, Woonhuis van Van Beuningen, 1911, detail parket eetkamer,  
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Afbeelding 67: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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Afbeelding 68: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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foto: auteur 

 

 
Afbeelding 69: : J.W. Hanrath, Woonhuis van Van Beuningen, 1911, detail wandtegels toilet,  
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Afbeelding 70: : J.W. Hanrath, Woonhuis van Van Beuningen, 1911, detail wandtegels portaal souterrain, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 71: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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foto: auteur 
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Afbeelding 72: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 

wandtegels keuken,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 73: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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foto: auteur 
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Afbeelding 74: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 
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Afbeelding 75: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, detail 
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Afbeelding 76: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Atelier van F. Hart Nibbrig, detail atelier, 

plafond,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 77: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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Afbeelding 78: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, detail 
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Afbeelding 79: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

detail woonkamer, erker,  
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Afbeelding 81: J.W. Hanrath, Landhuis van R.P.A. van Rees, Hilversum, 1903, detail hal, zicht omhoog,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 82: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, detail trap, platte spijlen met hartjes en 
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foto: auteur 
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Afbeelding 83: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 
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Afbeelding 85: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 

eetkamer, buffetkast,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 86: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, detail 

dienkamer, servieskasten,  

foto: auteur 
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Afbeelding 87: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1894/1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, huidige 

voorgevel 

foto: auteur 
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Afbeelding 90: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening van 

verbouwing woonhuis, voorgevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 
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Afbeelding 91: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening van 

verbouwing woonhuis, achtergevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 

 

 
Afbeelding 92: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening van 

verbouwing woonhuis, zijgevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 
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Afbeelding 93: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1894/1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, huidige 

achtergevel,  

foto: M. Hartsuiker 

 

 
Afbeelding 94: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1894/1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, huidige 

voor- en zijgevel,  

foto: auteur 
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Afbeelding 95: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening van 

verbouwing woonhuis, plattegrond begane grond,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 

 

 
Afbeelding 96: B. van Kasteel, ‘De Olmenhove’, Laren, 1958, Woonhuis van Mej. V. Regnault, tekening 

van verbouwing woonhuis, bestaande toestand, plattegrond begane grond,  

NAI, Archief B. van Kasteel, A 76b 
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Afbeelding 97: B. van Kasteel, ‘De Olmenhove’, Laren, 1958, Woonhuis van Mej. V. Regnault, tekening 

van verbouwing woonhuis, bestaande toestand, plattegrond eerste verdieping,  

NAI, Archief B. van Kasteel, A 76b 
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verbouwing woonhuis, doorsnede, voorgevel  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 
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Afbeelding 99: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening van 

verbouwing woonhuis, doorsnede, achtergevel  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 
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Collectie M. Hartsuiker 
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Afbeelding 101: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, tekening 

van verbouwing woonhuis, doorsnede, achtergevel  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t629 

 

 
Afbeelding 102: J.W. Hanrath, ‘De Olmenhove’, Laren, 1902, Woonhuis van F. Hart Nibbrig, trap in 

atelier,  

foto: auteur 
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Afbeelding 1003: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, huidige 

voorgevel,  

http://www.devalk.com/kunstenaars/derkinderen/derkinderen.html 

 

 
Afbeelding 104: A. Derkinderen,  
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RKD, RKDimages, IB0000096513 
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Afbeelding 106: A. Derkinderen, ‘Tweede Bossche wand’, stadhuis Den Bosch, 1892-1896,  

RKD, RKDimages, IB0000096522 

 

 
Afbeelding 107: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, tekening 

voorgevel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 108: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, tekening 

achtergevel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 109: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, tekening 

zijgevel, oost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 110: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, tekening 

zijgevel, west, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 11 

Afbeelding 111: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening voorgevel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 12 

Afbeelding 112: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening achtergevel, linkerzijde 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 113: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening achtergevel, rechterzijde, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 114: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening zijgevel, west, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 115: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, tekeningen 

ovenhuisje, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 116: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening ovenhuisje, voorgevel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 117: A. Derkinderen in zijn atelier,  

RKD, BD 1468 – NEG.Ned.II/Kunstenaarsportret 

 

 
Afbeelding 118: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, plattegrond 

begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 



219 

 
Afbeelding 119: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, plattegrond 

eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

      
Afbeelding 120-121:  J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

doorsnede A-B en C-D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 122: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, doorsnede 

E-F 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 123: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, doorsnede 

G-H, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 124: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, doorsnede 

J-K, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 125: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, trap,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

 
Afbeelding 126: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening trappaal, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 127: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, 

detailtekening binnendeur, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 

 

            
Afbeelding 128: J.W. Hanrath, ‘De Zonnebloem’, Laren, 1902, Landhuis van A. Derkinderen, twee 

schetsen van een schouw, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t533 
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Afbeelding 129: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, huidige voorgevel 

foto: M. van Aalst 

 

 
Afbeelding 130: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, tekening voorgevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 
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Afbeelding 131: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, tekening achtergevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 

 

 
Afbeelding 132: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, tekening zijgevel, zuid, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 
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Afbeelding 133: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, tekening zijgevel, noord, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 

 

 
Afbeelding 134: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, huidige zijgevel, noord,  

foto: auteur 
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Afbeelding 135: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, hoeksteen ‘JH’ in gevel, kruising west- 

en zuidgevel,  

foto: auteur 

 

 

 
Afbeelding 136: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, bovenlicht van A.J. Derkinderen, 

vanuit vestibule, 

foto: auteur 
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Afbeelding 1313: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, huidige zijgevel, zuid, ingreep 

zichtbaar aan de rechterzijde van het raam, 

foto: auteur 

 

 

 
Afbeelding 138: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, voormalig atelier, zuidkant, 

foto: auteur 
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Afbeelding 139: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, voormalig atelier, noordkant met 

aparte toegang en atelierraam aan linkerzijde (slecht zichtbaar) 

foto: auteur 

 

 

 
Afbeelding 140: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, plattegrond begane grond,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 
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Afbeelding 141: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, plattegrond begane grond, 

in: J.H.W. Leliman en K. Sluyterman, Het moderne landhuis in Nederland, Nijhoff ’s-Gravenhage, 1917, 

p.68 

 

 
Afbeelding 142: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, plattegrond eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 

 

 
Afbeelding 14: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, doorsnede A-B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 
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Afbeelding 15: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, doorsnede C-D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t724 

 

 
Afbeelding 16: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, hal met trap,  

Collectie C.J. Zantvoort-Hanrath 
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Afbeelding 146: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, eetkamer,  

Collectie C.J. Zantvoort-Hanrath 

 

 

 
Afbeelding 147: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, woonkamer met verlaagde zit,  

Collectie C.J. Zantvoort-Hanrath 
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Afbeelding 148: J.W. Hanrath, ‘d’Olijftak’, Hilversum, 1903-1904, woonkamer met verlaagde zit,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 149: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, huidige 

zijgevel,  

foto: auteur 
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Afbeelding 150: R.P.A. van Rees, ‘Het pantserschip Hr.Ms. 'Kortenaer' geëscorteerd door twee kruisers’, 

?,  

RKD, RKDimage, IB0000021208 

 

 
Afbeelding 151: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, tekening 

voorgevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 152: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, tekening 

achtergevel,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 

 
Afbeelding 153: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, tekening 

zijgevel, oost  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 154: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, tekening 

zijgevel, west 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 

 
Afbeelding 155: Factuur van A.J. Derkinderen in verband met bestelling van glas-in-loodramen door 

R.P.A. van Rees, 1903,  

NAI, Hanrath & Briët, d685 
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Afbeelding 156: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, huidige 

voorgevel,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 157: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, huidige 

achtergevel,  

foto: auteur 
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Afbeelding 158: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, huidige 

zijgevel, oost  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 159: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, vroegere 

zijgevel, oost, met atelier 

foto: R. van Stralen 

 

 



238 

 
Afbeelding 160: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, plattegrond 

begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 
Afbeelding 161: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, plattegrond 

tussen- en eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 162: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, doorsnede A-

B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 

 

 
Afbeelding 163: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, doorsnede C-

D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 164: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekening tochtpui, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 
Afbeelding 165: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekeningen schouw, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 166: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekening trap, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 
Afbeelding 167: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekening trap, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 
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Afbeelding 168: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekening woonkamer met open haard, bankje en kast, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 

 
Afbeelding 169: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, 

detailtekening woonkamer met kasten, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t435 

 



243 

 
Afbeelding 170: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, vroegere 

woonkamer met vaste bankjes,  

foto: R. van Stralen 

 

 
Afbeelding 171: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, bovenlicht 

voordeur met glas-in-loodramen, van links naar rechts: ree, zeilschip, ree en draak, 

foto: auteur 
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Afbeelding 172: J.W. Hanrath, ‘Le Relais’, Hilversum, 1903, Landhuis van R.P.A. van Rees, bovenlicht 

voordeur met glas-in-loodramen, detail zeilschip, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 173: J.W. Hanrath, ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis J.S.H. Kever,  

in: Henri Polak, Laren in het Gooi. De schoonheid van het oude dorp en hetgeen gedaan werd 

om deze te behouden en te hernieuwen, Gemeentebestuur Laren, 1925, p.21 
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Afbeelding 1774: J.S.H. Kever, ‘Zelfportret’, ?, 

RKD, RKDimage, IB0000046808 

 

 
Afbeelding 175: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening atelier, 

gevel, noord,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 176: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening atelier, 

gevel, oost,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 
Afbeelding 177: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening atelier, 

gevel, west,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 178: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

atelier, gevel, noord,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 

 
Afbeelding 179: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

ramen en deur atelier,  
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NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 
Afbeelding 180: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

schoorsteen atelier,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 
Afbeelding 181: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening landhuis, 

voorgevel, oost, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 182: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening landhuis, 

achtergevel, west, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 183: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening landhuis, 

zijgevel, zuid, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 184: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, tekening landhuis, 

zijgevel, noord en doorsnede L-M 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 185: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

landhuis, achtergevel, west, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 186: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

landhuis, zijgevel, zuid, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 187: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

landhuis, dakgoten, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 188: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, detailtekening 

landhuis, lantaarn 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 189: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, plattegrond 

begane grond,  

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 190: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 191: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

plattegrond tussen- en eerste verdieping, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 192: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, doorsnede 

A-B 

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 
Afbeelding 193: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, doorsnede 

C-D 

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 
Afbeelding 194: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, doorsnede 

E-F 

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 195: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, trap, 

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 
Afbeelding 196: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, trap, 

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 197: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, 

betimmering atelierraam, 

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 
Afbeelding 198: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, ontwerp 

schouw, 

NAI, Hanrath & Briët, t236 
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Afbeelding 199: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, atelier, ontwerp 

schouw, 

NAI, Hanrath & Briët, t236 

 

 

 
Afbeelding 1800: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

doorsnede A-B, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 



258 

 
Afbeelding 201: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

doorsnede C-D, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 202: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

doorsnede E-F, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 203: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

doorsnede G-H, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 204: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

doorsnede J-K, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 205: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, eetkamer 

met vaste bankjes in erker, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 206: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

eetkamer, ontwerp schouw, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 207: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

eetkamer, ontwerp schouw, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 208: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, glas-in-

loodramen, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

 
Afbeelding 209: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, trap, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 
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Afbeelding 210: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

detailtekening traptreden, 

NAI, Hanrath & Briët, t237 

 

           
Afbeelding 211-212: J.W. Hanrath. ‘De Werken’, Laren, 1904, Landhuis van J.S.H. Kever, landhuis, 

trappalen met houten beeldjes, 

NAI, Hanrath & Briët, f94-95 
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Afbeelding 213: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 214: A. de Wit in haar studeerkamer in landhuis ‘De Borne’, Laren, 1905,  

Collectie I. van Berkum 
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Afbeelding 215: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, tekening voorgevel, 

noord,  

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 
Afbeelding 216: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, tekening achtergevel, 

zuid,  

NAI, Hanrath & Briët, t632 
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Afbeelding 217: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, tussen 1905 en 1923, Landhuisje van A. de Wit, foto 

achtergevel, zuid,  

NAI, Hanrath & Briët, d289 

 

 
Afbeelding 218: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, tekening zijgevel, oost,  

NAI, Hanrath & Briët, t632 
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Afbeelding 219: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, tekening zijgevel, 

west,  

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 

 
Afbeelding 220: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juli 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

voorgevel, noord,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 221: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juli 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening zijgevel, 

west,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 222: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juli 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

achtergevel, zuid,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 223: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juli 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening zijgevel, 

oost,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 224: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

voorgevel, noord,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 225: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

zijgevel, west,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 226: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

zijgevel, oost,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 227: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

achtergevel, zuid,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 228: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, maart 1924, Landhuis van Ruys-Evans, detailtekening 

zijgevel, west,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 229: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing 

garage, tekening voorgevel 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 

 
Afbeelding 230: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing 

garage, tekening zijgevel 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 



272 

 
Afbeelding 231: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, tussen 1905 en 1923, Landhuisje van A. de Wit, foto 

voorgevel, noord,  

Collectie I. van Berkum 

 

 
Afbeelding 232: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, oktober 1925, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

voorgevel, noord 

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 233: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, oktober 1925, Landhuis van Ruys-Evans, tekening 

zijgevel, oost 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 234: ‘De Borne’, Laren, 1934, Landhuis van Ruys-Evans, tekening achtergevel, zuid, nieuwe 

kwartronde aanbouw 

Collectie I. van Berkum 
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Afbeelding 235: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, tussen 1923 en 1934, Landhuis van Ryan-Evans, foto 

achtergevel, zuid, met serre aan rechterzijde  

Collectie I. van Berkum 

 

 

 
Afbeelding 236: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 2002, Landhuis van Ryan-Evans, foto achtergevel, 

zuid, met dakkapel en serre 
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Afbeelding 237: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, plattegrond begane 

grond, 

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 

 
Afbeelding 238: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, plattegrond tussen- en 

eerster verdieping, 

NAI, Hanrath & Briët, t632 
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Afbeelding 239: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

plattegrond begane grond,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 240: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

plattegrond tussen- en eerste verdieping,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 241: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, januari 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 242: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, detailtekening 

zijgevel, west,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 243: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, oktober 1925, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

plattegrond begane grond, extra kamer  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 244:  ‘De Borne’, Laren, 1934, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, plattegrond begane 

grond, dienkamer,  

Collectie I. van Berkum  
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Afbeelding 245: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, doorsnede A-B, 

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 

 
Afbeelding 246: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, doorsnede C-D, 

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 



280 

 
Afbeelding 247: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, 1905, Landhuisje van A. de Wit, doorsnede E-F, 

NAI, Hanrath & Briët, t632 

 

 
Afbeelding 248: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

doorsnede A-B  

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 249: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, augustus 1923, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

doorsnede C-D,  

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 250: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, mei 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

betimmering en vloer vestibule 

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 251: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

betimmering en open haard eetkamer 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 

 
Afbeelding 252: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

plafond eetkamer 

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 253: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, juni 1924, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

constructie plafond eetkamer 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 254: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, oktober 1925, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

ontvangstkamer, doorsnede A-B 

NAI, Hanrath & Briët, t659 
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Afbeelding 255: J.W. Hanrath, ‘De Borne’, Laren, oktober 1925, Landhuis van Ruys-Evans, verbouwing, 

ontvangstkamer, doorsnede C-D, 

NAI, Hanrath & Briët, t659 

 

 
Afbeelding 256: E. Jacobs in zijn atelier, 1912,  

in: J.S.H. Kever, ‘De beeldhouwer Eduard Jacobs’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 23 (1913), dl. 

45, pp. 114 
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Afbeelding 257: E. Jacobs, ‘De drie Gratiën’, 1904, marmerreliëf Landhuis ‘De Bijlakker’, Laren, 

in: J.S.H. Kever, ‘De beeldhouwer Eduard Jacobs’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 23 (1913), dl. 

45, pp. 118 

 

 
Afbeelding 258: Brief van E. Jacobs uit De Panne (B) aan J.W. Hanrath, 1911,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, d690 
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Afbeelding 259: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening voorgevel, zuidwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

 
Afbeelding 260: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening achtergevel, noordoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 261: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening zijgevel, zuidoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

 
Afbeelding 262: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening zijgevel, noordwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 263: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, tekening voorgevel, zuidwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t420 

 

 

 
Afbeelding 264: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, tekening zijgevel, noordwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t420 
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Afbeelding 265: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening zijgevel, zuidoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

 

 
Afbeelding 266: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening zijgevel, noordwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 267: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening tuinhek,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

 

 
Afbeelding 268: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, tekening schoorstenen,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 269: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, plattegrond begane grond,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

 

 
Afbeelding 270: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, plattegrond eerste verdieping,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 271: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, plattegrond eerste verdieping,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t420 

 

      
Afbeelding 272-273: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, doorsnede A-B en C-D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 



293 

 

 
Afbeelding 274: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, vaste bank eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 

 

  
Afbeelding 275-276: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, detailtekeningen trap, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 277: J.W. Hanrath, Veldhuis van E. Jacobs, 1905, detailtekening schouw woonkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t419 
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Afbeelding 278: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

foto: M. van Aalst 

 

 
Afbeelding 279: M. Noordewier,  

in: Eddie de Paepe, ‘Uit het Gulden Boek. Aaltje Noordewier-Reddigius. Sopraan en zangpedagoge’, 

Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk, 2001, dl.1, p.8 
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Afbeelding 280: M. Noordewier, ‘Gezicht op 's-Gravelandse vaart’, ca. 1920, 

http://www.bergenseschool.nl/Michiel_Noordewier.htm 

 

 
Afbeelding 281: Fotograaf G. Middendorp, A. Noordewier in haar studeerkamer, 1909,  

in: H.W. de Ronde, ‘Aaltje Noordewier-Reddingius’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 19 (1909), dl. 

38, pp. 391 

 

http://www.bergenseschool.nl/Michiel_Noordewier.htm


297 

 
Afbeelding 282: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1904, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

eerste schets, voorgevel, noordoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 283: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1904, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

eerste schetsontwerp, voorgevel, noordoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 284: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

tekening voorgevel, noordoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 285: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

foto voorgevel, noordoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f352 
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Afbeelding 286: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

tekening achtergevel, zuidwest, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 287: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

tekening zijgevel, noordwest, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 288: J. W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

tekening zijgevel, zuidoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 

 
Afbeelding 289: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

detailtekening dakkapel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 290: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

detailtekening diefijzers, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afb. 291: huidige achtergevel. Helaas heb ik deze foto niet op tijd ontvangen van de bewoners om toe te 

kunnen voegen aan de lijst. 
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Afbeelding 292: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1904, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 293: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 294: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1904, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 295: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 296: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1904, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond zolder, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 

 
Afbeelding 297: J.W. Hanrath. ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

plattegrond zolder, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 298: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

atelierraam op eerste verdieping,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 299: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, een 

van de tekeningen ondertekend door C.J. Blaauw,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 300: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

doorsnede C-D, met bureau 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 301: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

doorsnede A-B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 302: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

detailtekeningen binnendeuren,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 303: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

detailtekening op ware grootte van lambriseringslijst, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 
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Afbeelding 304: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

constructietekening van plafond eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 

 
Afbeelding 305: J.W. Hanrath, ‘Nieuw Deurne’, Hilversum, 1905, Landhuis van M. en A. Noordewier, 

schuine kast in atelier, met wasbak, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t616 

 



310 

 
Afbeelding 306: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, huidige 

voorgevel, zuidoost,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 307: H. van Booven voor zijn landhuis ‘Hof en Haerd’, 

http://www.bibliotheekhilversum.nl/producten%20en%20diensten/literaire%20wandeling/literaire%20w

andeling.htm 

 

 

http://www.bibliotheekhilversum.nl/producten%20en%20diensten/literaire%20wandeling/literaire%20wandeling.htm
http://www.bibliotheekhilversum.nl/producten%20en%20diensten/literaire%20wandeling/literaire%20wandeling.htm
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Afbeelding 308: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, tekening 

voorgevel, zuidoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 

 

 
Afbeelding 309: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, tekening 

achtergevel, noordwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 
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Afbeelding 1910: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, tekening 

zijgevel, zuidwest,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 

 

 

 
Afbeelding 311: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, tekening 

zijgevel, noordoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 
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Afbeelding 312: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, foto 

voorgevel, zuidoost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f251 

 

 
Afbeelding 2013: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, huidige 

achtergevel, noordwest,  

foto: auteur 
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Afbeelding 2114: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 

 

 

 
Afbeelding 315: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, 

plattegrond eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 
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Afbeelding 316: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, doorsnede 

A-B, met o.a. keuken, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 

 

 

 

 
Afbeelding 317: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, doorsnede 

C-D, met woon- en eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 
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Afbeelding 318: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, doorsnede 

E-F, met bankje en open haard in hal, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 

 

 
Afbeelding 319: J.W. Hanrath, ‘Hof en Haerd’, Hilversum, 1906, Landhuis van H. van Booven, doorsnede 

E-F, met o.a. vestibule, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t851 
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Afbeelding 320: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, huidige 

voorgevel,  

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 321: W.H. Singer Jr. met zijn hond, 

in: Helen Schretlen, Loving Art. De William & Anna Singer Collectie, Singer Laren/Waanders Zwolle, 

2006, p.23 
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Afbeelding 322: Huwelijk A. Spencer Brugh en W.H. Singer Jr., 26 juni 1895,  

in: Helen Schretlen, Loving Art. De William & Anna Singer Collectie, Singer Laren/Waanders Zwolle, 

2006, p.37 

 

 
Afbeelding 323: W.H. Singer Jr., ‘Bergenstroom in Noorwegen’, 1911, 

http://www.devalk.com/kunstenaars/singer/singer.html 

 

 

http://www.devalk.com/kunstenaars/singer/singer.html
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Afbeelding 324: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

tekening voorgevel, zuid,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 325: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, foto 

voorgevel, zuid,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 326: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

tekening achtergevel, noord,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 327: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

tekening zijgevel, oost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 328: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, foto 

zijgevel, oost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 

 
Afbeelding 329: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

tekening voorgevel, noord,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 330: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

tekening achtergevel, zuidd,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 331: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

foto achtergevel, zuid,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 
Afbeelding 332: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

tekening zijgevel, oost,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 333: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

tekening zijgevel, west, met in het midden toegangsdeur, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 334: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

huidige voorgevel, noord, met entree museum, 

foto: auteur 
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Afbeelding 335: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

huidige voorgevel, noord, met entree concertzaal, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 336: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

foto achtergevel, zuid, het verwijderen van het riet, 

Collectie Singer Museum Laren 
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Afbeelding 337: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 338: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto pergola 

tussen landhuis en atelier, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 339: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 340: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

plattegrond eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 341: n J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

doorsnede A-B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 342: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, atelier, 

doorsnede C-D en E-F 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 343: W.H. Singer Jr., ‘Het atelier van de schilder’, 1913,  

Postkaartje Museumshop Singer Laren 

 

 
Afbeelding 344: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

doorsnede A-B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 345: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

doorsnede C-D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 346: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

doorsnede E-F, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 
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Afbeelding 347: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, landhuis, 

doorsnede G-H, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t443 

 

 
Afbeelding 348: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto hal, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 349: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

woonkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 

 
Afbeelding 350: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

biljartkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 351: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 

 

 
Afbeelding 352: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto keuken 

met zitje voor personeel, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 353: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto keuken, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 

 

 
Afbeelding 354: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

morgenkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 355: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

slaapkamer van de vrouw des huizes, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 

 

 
Afbeelding 356: J.W. Hanrath, ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911, Landhuis van W.H. Singer, foto 

badkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f195-234 
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Afbeelding 357: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, huidige voorgevel, noord, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 358: Marthe Antoine Gérardin, ‘Portret van D.G. van Beuningen’, 1932,  

RKD, RKDimage, IB00096763 



337 

 
Afbeelding 359: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, foto voorgevel, noord,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f330 
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Afbeelding 360: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, tekening voorgevel, noord,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 

 

 

 
Afbeelding 361: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, foto voorgevel, noord, detail 

reliëfs,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, f331 
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Afbeelding 362: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, huidige achtergevel, zuid,  

foto: auteur 

 

 

 
Afbeelding 363: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, huidige voorgevel, met 

loopbrug,  

foto: auteur 
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Afbeelding 364: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, plattegrond souterrain,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 
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Afbeelding 365: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, plattegrond bel-etage,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 
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Afbeelding 366: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, plattegrond eerste verdieping,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 

 

 



343 

 
Afbeelding 367: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, plattegrond zolder,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 
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Afbeelding 368: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, doorsnede A-B,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 

 

 

 
Afbeelding 369: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, foto hal, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f332 
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Afbeelding 370: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, doorsnede C-D,  

NAI, Archief Hanrath & Briët, t603 

 

 

 
Afbeelding 371: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, foto eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f333 
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Afbeelding 372: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, foto herenkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, f334 

 

 

 
Afbeelding 373: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, huidige vestibule, 

foto: auteur 
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Afbeelding 374: J.W. Hanrath, Woonhuis van D.G. van Beuningen, 1912, huidige herenkamer met 

verlaagde zit, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 375: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914-1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, huidige voorgevel, 

foto: auteur 
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Afbeelding 376: G.A. Brender à Brandis in zijn atelier,  

in: A. van Zachten-van Buuren, ‘Brender à Brandis’, Parool, 30 juni 1969 

 

 
Afbeelding 377: G.A. Brender à Brandis, ‘Stilleven met rozen en porselein’, ?, 

http://www.kunsthandelelshout.nl/popup.php?image=brender_bloemen.jpg 

 

 

http://www.kunsthandelelshout.nl/popup.php?image=brender_bloemen.jpg
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Afbeelding 378: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

tekening voorgevel, noordoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

  
Afbeelding 379: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

tekening achtergevel, zuidwest, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 380: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

tekening zijgevel, zuidoost, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 

 
Afbeelding 381: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

tekening zijgevel, noordwest, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 382: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914-1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, huidige voorgevel, detail gevelsteen, 

foto: auteur 

 

 
Afbeelding 383: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

plattegrond kelder, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t88 
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Afbeelding 384: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

plattegrond begane grond, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t88 
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Afbeelding 385: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

plattegrond tussen- en eerste verdieping, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t88 

 

 
Afbeelding 386: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede A-B, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t88 
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Afbeelding 387: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede hal, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 388: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1914, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede C-D, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t88 
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Afbeelding 389: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede keuken, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 390: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede keuken, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 391: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede bijkeuken, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 392: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede aanrechtkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 393: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede aanrechtkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 394: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede eetkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 395: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, 1915, Landhuis van G.A. Brender à Brandis, 

doorsnede woonkamer, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

  

 
Afbeelding 396: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, ontwerp schouw verlaagde zit, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 397-401: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, oktober 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, ontwerp schouw verlaagde zit, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 398 

 

 
Afbeelding 399 
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Afbeelding 400 

 

 
Afbeelding 401 
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Afbeelding 402: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, atelier, trap, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 403: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, atelier, wasbakje, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 404: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, atelier, klassiek ontwerp schouw, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 405: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, atelier, bakstenen ontwerp schouw, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 

 

 
Afbeelding 406: J.W. Hanrath, ‘Van de weg’, Blaricum, maart 1915, Landhuis van G.A. Brender à 

Brandis, atelier, uitgevoerd ontwerp schouw, 

NAI, Archief Hanrath & Briët, t87 
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Afbeelding 407: G.A. Brender à Brandis, ‘Het atelier’, ?,  

RKD, MHK/Ned./Schilder- en tekenkunst 
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