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Inleiding
Op dit moment is er meer aandacht voor de architectuur van na de Tweede Wereldoorlog omdat,
het niet vanzelfsprekend is dat er waardering en daarmee draagvlak is voor de architectuur uit de
wederopbouwperiode. Er wordt niet meer gebouwd voor de eeuwigheid en gebouwen, zeker uit
deze periode, worden steeds sneller gesloopt. Onderzoek naar de wederopbouwperiode richt zich
hoofdzakelijk op de omgang met en de gedachte over het grote woningtekort. Er is echter
nauwelijks onderzoek gedaan naar het interieur van de naoorlogse architectuur. Het is nu nog niet
mogelijk waardering te krijgen voor de naoorlogse architectuur aangezien de kennis van deze
architectuur nog niet voldoende is. Dit heeft tot gevolg dat men tegenwoordig snel besluit de
wederopbouwarchitectuur af te breken. Het is dus belangrijk dat er nu onderzoek wordt gedaan
naar het interieur van de wederopbouwperiode, zodat men kennis krijgt van deze architectuur en
daarmee waardering. Tevens is er nu nog veel over te vinden in de literatuur en archieven, maar
ook bij mensen die de periode bewust hebben meegemaakt. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is daarom ten behoeve van een algemene waardestelling bezig met een verkennende
studie naar Nederlandse interieurs uit de periode 1945-1965.
Een deel van de kritiek op de wederopbouwarchitectuur „is kritiek op het Nieuwe Bouwen‟ van
voor de Tweede Wereldoorlog.1 In de jaren dertig waren er in de Nederlandse architectuur twee
hoofdstromingen: het Traditionalisme (ook wel Delftse School) en het Functionalisme (ook wel
het Nieuwe Bouwen).2 De stromingen zijn het in woord niet met elkaar eens, maar hebben
overeenkomstig dat ze afwijzend staan tegenover het negentiende eeuwse historisme en dat ze
streven naar „rationaliteit‟ en „eenvoud‟.3
In de tweede helft van de jaren dertig komen beide stromingen in de praktijk nader tot elkaar.
Vanwege de economische crisis gaan enkele traditionalisten het nut van de ontwikkelingen van
massaproductie en machinaal vervaardigde producten inzien en sommige functionalisten menen
dat binnen het Nieuwe Bouwen de functionele aspecten te veel nadruk krijgen.4
Voor beide stromingen waren de woningbouw en stedenbouw belangrijke punten van aandacht.
Vanwege de typische verschijningsvorm van de traditionalistische gebouwen, waren deze
gebouwen het meest geschikt voor „representatieve bouwwerken‟ waardoor deze stroming in de
jaren veertig voornamelijk tot uiting kwam in grote openbare gebouwen.5 Het traditionalisme
bleef tot eind jaren vijftig wel bestaan, maar het meest werd er na de oorlog gebouwd in de stijl
die op het vooroorlogse Nieuwe Bouwen voortborduurde.6
In de rest van dit onderzoek wordt hoofdzakelijk het Nieuwe Bouwen behandeld vanwege de
theoretische grondslag. Nader onderzoek kan aantonen hoe de ideeën van de Delftse School
voor het moderne wonen doorsijpelden in bredere lagen van de architectuur.
Om het enorme woningtekort van na de Tweede Wereldoorlog snel te kunnen oplossen leek
„centralisatie en standaardisatie het aangewezen middel en vanwege de efficiëntie en
standaardisatie van het Nieuwe Bouwen, werd dit de stijl van bouwen na de oorlog‟.7
Architecten van het Nieuwe Bouwen wilden een nieuwe wereld creëren, waarin iets werd gedaan
aan de slechte leefomstandigheden van de mens. Ze waren van mening dat het welbevinden van
de mens gebaat was bij licht, lucht en ruimte. Dientengevolge werd de moderne woning sober en
Rebel, B. (1983) p. 315.
In deze thesis worden de architecten van het Nieuwe Bouwen afwisselend aangeduid met functionalisten,
modernisten en de modernen. Het precieze onderscheid tussen de verschillende stijlen en groepen is voor de
behandeling van dit onderzoek van ondergeschikt belang.
3 Ibelings, H. (1995) p. 66-69.
4 Ibelings, H. (1995) p. 66-69.
5 Ibelings, H. (1995) p. 66-69.
6 Ibelings, H. (1995) p. 82-85.
7 Verkennende studie RCE (2010) p. 8-9.
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functioneel. De gewone burger van voor de oorlog kon zich een nieuwe woning echter niet
veroorloven, behalve een kleine rijke bovenlaag van de bevolking. Na de oorlog werd een nieuwe
woning met een licht en luchtig interieur steeds meer toegankelijk voor de gewone burger. Het
interieur werd toen goedkoper en dus modegevoeliger.
Volgens de ontwerpers van het Nieuwe Bouwen hebben kleur en woninginrichting veel invloed
op de beleving van de ruimte en daarbij op het welbevinden van de mens. Om de burger
vertrouwd te maken met de moderne woninginrichting en hem te laten inzien wat het belang was
van een modern interieur, eigenden ontwerpers zich in de jaren dertig en veertig de rol van
smaakopvoeders toe. Ze gingen schrijven over woningbouw en woninginrichtingen en er werden
tentoonstellingen en modelwoningen ingericht en afgebeeld in tijdschriften.
Voor men een interieur uit de wederopbouwperiode op waarde kan schatten en bepaald hoe deze
gerestaureerd of gerenoveerd dient te worden, zal men eerst de opvattingen over
woninginrichting van ontwerpers uit die periode moeten kennen. Aangezien de denkbeelden van
het Nieuwe Bouwen veel invloed hebben gehad op het moderne woonhuis van de
wederopbouwperiode en ontwerpers uit de jaren dertig en veertig van mening waren dat kleur en
woninginrichting daarin een belangrijke rol speelden, zal in deze thesis gekeken worden naar de
adviezen en theorievorming over kleur en inrichting in het moderne woonhuis in de periode
tussen 1935 en 1950. Omdat tijdschriften het aangewezen middel bleken om het grote publiek te
bereiken, zal dit onderzocht worden aan de hand van de volgende tijdschriften: Intérieur, Het
Landhuis en De Vrouw en haar Huis. Deze tijdschriften verschenen in de jaren dertig en veertig en
publiceerden artikelen van een aantal invloedrijke ontwerpers uit die tijd zoals Paul Bromberg en
Willem Retera.
Deze thesis is een eerste aanzet tot het in kaart brengen van kleurtoepassing en woninginrichting
in de moderne woning van de wederopbouwperiode. Allereerste zal een algemene indruk worden
geven van de architectuurhistorische context in de jaren dertig en veertig. Vervolgens zullen de
adviezen en theorievorming over kleur en woninginrichting in de jaren dertig behandeld worden
en daarna welke woninginrichtingadviezen er in de jaren veertig werden gegeven. Afsluitend vindt
u een conclusie en aanbevelingen voor nader onderzoek.
Voor deze thesis zijn de bevindingen uit de hiervoor genoemde tijdschriften getoetst aan de
literatuur verschenen in de jaren dertig en veertig. Verder heeft de verkennende studie naar
Nederlandse interieurs uit de periode 1945-1965 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
als uitgangspunt gediend.
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Architectuurhistorische context
Het Nieuwe Bouwen in de jaren dertig
Het Nieuwe Bouwen kwam tot stand in de jaren tussen 1920 en 1940. De architecten van deze
stroming wilden, voor het maken van een nieuwe wereld, een nieuwe manier van bouwen
ontwikkelen waarbij „het gebruik en de constructie de vormgeving van het ontwerp moesten gaan
bepalen‟.8
Het Nieuwe Bouwen werd gedomineerd door de architectengroepen „De 8‟ in Amsterdam en
„Opbouw‟ in Rotterdam. Vanaf 1932 gingen zij samen een tijdschrift publiceren, „De 8 en Opbouw‟.
Dit tijdschrift werd de belangrijkste „spreekbuis‟ van de architecten van het Nieuwe Bouwen en
hierin werden hun denkbeelden en ideeën verteld.9 Internationaal ontmoetten aanhangers van het
functionalisme elkaar bij bijeenkomsten van het CIAM (Congrès Internationaux d‟Architecture
Moderne). Dit was een platform voor modernisten die zich bezig hielden met sociale
woningbouw en stedenbouw. Ze pleitten ervoor de „menselijke behoeften te reduceren tot een
minimum woonvolume met een maximum aan licht, lucht en ruimte‟.10 Enkele modernisten in
Nederland waren; Rietveld, Van Tijen, Brinkman, Van der Vlugt, Oud, Duiker, Wiebenga, Stam,
Van Doesburg en Van Eesteren.11
De moderne beweging was een manier van denken. Zij wilde de levensomstandigheden voor
iedereen verbeteren en niet alleen voor de welgestelden. Er was geen geloof in het verleden maar
alleen in de toekomst en in de verbetering van de techniek en de wetenschap. Het ging er om een
architectuur tot stand te brengen waarin „de nieuwe, op industrialisatie en behoeftebevrediging
gerichte maatschappij zichtbaar werd‟.12 Men had volgens de modernen alleen behoefte aan het
noodzakelijke. „Small is beautiful and do more with less‟.13
Voor de massaproductie in de bouw was standaardisatie van basiselementen, het gebruik van
nieuwe materialen en moderne technieken noodzakelijk.14 Men had gedacht dat de nieuwe wijze
van bouwen (prefab-bouw) heel eenvoudig en goedkoop was, maar in werkelijkheid moesten
ongekende moeilijkheden worden overwonnen, die bij een goede uitvoering de bouw kostbaar
maakten.15 Vanwege de economische crisis stagneerde de volkswoningbouw in de jaren dertig en
was een goedkope arbeiderswoning binnen de bestaande economische situatie dus nog niet
mogelijk.16 Pas na de oorlog nam de prefab-bouw een enorme vlucht.17
De architecten van het Nieuwe Bouwen wilden voornamelijk iets doen aan de woningbouw,
aangezien de woonomstandigheden voor velen volgens hen onaanvaardbaar waren. Volgens hen
moest het resultaat van het ontwerp zijn dat licht, lucht en ruimte vrij spel kregen en dat de
woon- en werkomgeving van de gewone mens verbeterd werd.18 Onderzoek toonde aan dat
„prettig wonen‟ een heilzame invloed had op het algemene welbevinden van de mens.19 En onder
prettig wonen werd verstaan „een esthetisch bevredigend geheel en goede hygiëne‟.20 Men pleitte
voor een eenvoudig en makkelijk schoon te houden interieur, waarin „rust, harmonie en
levensvreugde‟ werden gecreëerd.21 Voor de moderne woning betekende dit dat men in een
Verkennende studie RCE (2010) p. 11.
Kleijn, K., Smit, J., Thunnissen, C. (2005) p. 224.
10 Blijdenstijn, R., Stenvert, R. (2004) p. 143.
11 Ibelings, H. (1995) p. 40-43.
12 Rebel, B. (1983) p. 46.
13 Symposium, Transforming Rietveld, Utrecht 21-10-2010, Henket, H.J.
14 Mulder, B., Zijl, van, I. (2009).
15 „Bouwen in het zuiden, werk van Jos Bedeaux‟, Het Landhuis (1939) October.
16 Verkennende studie RCE (2010) p. 11. Rebel, B. (1983) p. 332.
17 Blijdenstijn, R., Stenvert, R. (2004) p. 147.
18 Mulder, B., Zijl, van, I. (2009).
19 Verkennende studie RCE (2010) p. 15.
20 Verkennende studie RCE (2010) p. 15.
21 „Deensche kunstnijverheid‟, Het Landhuis (1937) 9 Juni.
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ruimte het gevoel moest krijgen zich te kunnen bewegen en daaraan konden de „meubels en
kleuren ervan een bijdrage leveren‟.22 Architecten moesten dus een omgeving scheppen waar men
zich prettig voelt.
Rietveld en Van Tijen in de jaren dertig
Gerrit Rietveld en Willem van Tijen waren vanaf het begin betrokken bij de moderne woning- en
wijkontwikkelingen. De modernisten zochten naar nieuwe woonvormen, waarbij ze keken of ze
clusters konden maken van bijvoorbeeld slapen en wonen, zodat je een compacte, goedkope en
kwalitatief optimale woning kon krijgen. Eveneens keken zij naar „bezonning, doorluchting‟ en
ontsluiting van de woning.23
Gerrit Rietveld had als grote wens om de nieuwe architectuur en vormgeving aan een zo groot
mogelijk publiek „ten goede te laten komen‟.24 Hiervoor was het volgens hem wenselijk om
architectuur samen te stellen uit machinaal vervaardigde onderdelen. Zijn vernieuwende en
originele ideeën bleken vaak te origineel voor zijn tijd, waardoor hij weinig heeft gebouwd voor
de volkshuisvesting. Toch hebben zijn ontwerpen en teksten veel invloed gehad op de
ontwikkelingen in de woningbouw.
In 1929 ontwierp hij een kernhuis voor de volkswoningbouw. De woningkern - waarin waren
opgenomen de hal en voordeur, trappenhuis, badkamer, elektriciteit en waterleidingen - konden
dan industrieel en in verschillende afmetingen geproduceerd worden waardoor „goede, snelle en
goedkope woningbouw mogelijk was‟.25 De overige woonfuncties lagen om deze kern heen.

De 8 en Opbouw (1937) 8e jaargang no. 13 (3 Juli).
Risselada, M., e.a. (1997).
24 Küper, M., Zijl, I., van, (1992) p. 19.
25 Edens, C. (2008) p. 18.
22
23
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afb 1 Plattegrond en doorsnede van woningkern ontworpen door Rietveld in 1929.
Küper, M., Zijl, I., van, Gerrit Th. Rietveld 1888-1964: Het volledige werk, Utrecht 1992, p. 125.

Willem van Tijen werkte veel met Leendert van der Vlugt en hij was ervan overtuigd dat een
goede woningplattegrond een goede woning tot gevolg had en dat de moderne
woningarchitectuur een „sturend effect had op de veranderingen van de maatschappij‟.26 Hij wilde
net als Rietveld, die hij als groot voorbeeld zag, alleen het „echt noodzakelijke‟ toepassen in de
woning.27 Hiervoor zocht hij naar mogelijkheden om individuele woningen te maken die alleen
via een gemeenschappelijk trappenhuis te bereiken waren en waarbij alle woonfuncties zich op
één laag bevonden. Zo ontstonden de galerijflat en de portiekflat, waarbij de relatie tussen straat
en woning veranderd werd. Oorspronkelijk werd „iedere woning direct vanaf de straat ontsloten,
ongeacht de verdieping waarop deze zich bevond‟.28 In de galerijflat werden de nieuwe woningen
ontsloten via de galerij. In de portiekflat werden de woningen ontsloten via het
gemeenschappelijke trappenhuis. De woningen werden gestapeld ondergebracht in gebouwen die
Idsinga, T., Schilt, J. [ca.1987] p. 40.
Idsinga, T., Schilt, J. [ca.1987] p. 51.
28 Risselada, M., e.a. (1997) p. 105.
26
27
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in een open parkachtige omgeving stonden. Om alle woonfuncties op één laag onder te brengen
en te zorgen voor een betere bezonning en ventilatie werden de woningen breder en ondieper.
De woningen werden bij voorkeur op gelijke wijze georiënteerd in de parallel geplaatste
gebouwen. Een „ideaal bezonde woning‟ kreeg men door een „slaapcluster op het oosten te
richten en een wooncluster op het westen‟.29 Met deze nieuwe woonvorm was Van Tijen mede
verantwoordelijk voor het verkavelingprincipe van de strokenbouw.

afb 2 Voorbeeld van galerijflat. De galerij met daarin de toegangen naar de woningen is in rood weergegeven.
De foto en plattegronden zijn van de Bergpolderflat in Rotterdam ontworpen door Van Tijen met bouwjaar 19321934.
http://www.woonen.nl/woon_7/berg.htm

afb 3 Voorbeeld van portiekflat. Het portiek met daarin de toegangen tot de twee woningen is in rood weergegeven.
Twee woningen worden ontsloten vanaf een gemeenschappelijk trappenhuis. De flats zijn parallel geplaatst met
ertussen groen.
Ontwerp voor 1200 woningen voor Voornsche Vliet.
Idsinga, T., Schilt, J., Architect W. van Tijen 1894-1974, ‟s-Gravenhage, p. 280.

29

Risselada, M., e.a. (1997) p. 47.
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Architectuurstromingen in de jaren veertig
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de bouwproductie geheel stil te liggen.30 Architecten van
het traditionalisme en het functionalisme zochten naar andere expressievormen en discussieerden
samen om nader tot elkaar te komen. Er moest een „eensgezindheid, een verzoening‟ van beide
stromingen komen om de woningnood op te lossen.31 Ook Van Tijen vond dat traditionalisten en
functionalisten moesten proberen elkaar te begrijpen om zo elkaar wederzijds te verrijken en
samen konden komen tot een „typisch eigentijds Nederlandse bouwkunst‟.32
Na de Tweede Wereldoorlog was de bouwproductie erg laag en waren er drie hoofdstromingen
in de architectuur: „moderne richting, traditionalisme en de shake-hands architectuur‟ die bestond
uit een relatie tussen de andere twee, een relatie tussen beton en baksteen, ruimt en massa en
modernisme en traditie.33 Veel ideeën van architecten van het Traditionalisme en het Nieuwe
Bouwen overlapten elkaar. Beiden zochten naar een sobere manier van bouwen, alleen het
materiaalgebruik was vaak anders.34
Orde van de dag was echter dat de overheid veelal bepaalde wat er gebouwd werd, en dat was in
een „gematigde modernistische architectuurvorm‟.35 Architecten gingen zich meer richtten op het
menselijk welbevinden dat volgens hen nauw samenhing met het maatschappelijk welbevinden.36
De wederopbouw werd gehinderd door materiaalschaarste en een vernielde infrastructuur. Dit
zorgde ervoor dat er pas echt begonnen kon worden met de grootschalige woningbouw in de
jaren vijftig.37
Voor het enorme woningtekort werd een nieuw ministerie opgericht voor wederopbouw en
huisvesting.38 De weerstand van voor de oorlog tegen de standaardisatie en moderne
bouwtechnieken van het Nieuwe Bouwen moesten na de oorlog aan de kant worden gezet
aangezien voor een snelle productie van woningen de nieuwe bouwmethoden en woontypes het
aangewezen middel leken. Het werd dus eerder noodzaak, ook financieel gezien, om
geprefabriceerde elementen voor de woningbouw te ontwikkelen.39 Na de oorlog raakte de
beweging van het Nieuwe Bouwen echter in een crisissituatie omdat de jonge leden het niet altijd
meer eens waren met de oudere leden. Hierdoor kwam er in 1956 een breuk en werd in 1959 ook
het CIAM opgeheven.40
Rietveld en Van Tijen in de jaren veertig
Van Tijen was na de oorlog een van de belangrijkste „volkshuisvestingsadviseurs‟ van de
overheid.41 Zijn galerij- en portiekflat werden na de oorlog veel gebouwd. Van Tijen was echter
tot de conclusie gekomen dat de ruimtebehoefte van de mens in de woning anders was geworden
ten opzichte van voor de oorlog. Het ging niet meer om een „kleine, beknopte, efficiënt en
functioneel ingerichte wooncel‟.42 Men had behoefte aan een tweede woonvertrek. Tevens
voldeed het homogene bouwblok en de seriële strokenverkaveling volgens hem niet meer.
Daarom wilde hij een meer gedifferentieerde woonwijk gaan nastreven.
Ibelings, H. (1995) p. 82-85.
Ibelings, H. (1995) p. 82-85.
32 De kenmerken der Nederlandsche bouwkunst, zes voordrachten en een samenvatting. 1941. o.a. Ir. W. van Tijen, het
Nederlandsche in de bouwkunst, p. 63-72
33 Ibelings, H. (1995) p. 82-85. Verkennende studie RCE (2010) p. 49.
34 Kleijn, K., Smit, J., Thunnissen, C. (2005) p. 261.
35 Ibelings, H. (1995) p. 82-85.
36 Ibelings, H. (1995) p. 82-85.
37 Verkennende studie RCE (2010) p. 27.
38 Verkennende studie RCE (2010) p. 8.
39 Kleijn, K., Smit, J., Thunnissen, C. (2005) p. 267. Verkennende studie RCE (2010) p. 27.
40 Rebel, B. (1983) p. 333.
41 Idsinga, T., Schilt, J. [ca.1987] p. 127.
42 Idsinga, T., Schilt, J. [ca.1987] p. 109.
30
31
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De nieuwe wijkgedachte van Van Tijen hield in dat wooneenheden samen een buurt konden
vormen. Tussen de buurten werden wijkgroen en wijkvoorzieningen, zoals winkels, garages,
kerken en sportvoorzieningen aangebracht en in de wooneenheden moesten verschillende
woningtypen komen.43 Woningen voor het kleine gezin, normale gezinswoningen, woningen voor
de grote gezinnen en woningen voor ouderen.44

afb 4 foto‟s van de Noordoostbuurt in Rotterdam. Een woonwijk met verschillende wooneenheden. Waaronder hier
weergegeven van links naar rechts; bejaardenwoningen, eengezinswoningen en wisselbeukwoningen in etageblokken
van vier lagen hoog.
Idsinga, T., Schilt, J., Architect W. van Tijen 1894-1974, ‟s-Gravenhage, p. 343.

Ook Rietveld stond achter deze gedifferentieerde woonwijkgedachte en heeft hiervoor een aantal
ontwerpen gemaakt, die veelal niet zijn uitgevoerd. Vanwege de economische situatie heeft
Rietveld hoofdzakelijk gebouwd voor de welgestelde particuliere opdrachtgever.
Dat er in de jaren veertig niet veel gebouwd werd kwam, zoals eerder al vermeld, door de slechte
economische situatie van het land, de materiaalschaarste en een vernielde infrastructuur. Er werd
in deze jaren, onder andere door Van Tijen, in opdracht van het Ministerie van Wederopbouw en
Huisvesting gezocht naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. De adviezen hiervoor
werden vastgelegd in verschillende nota‟s, zoals in 1946 de „Nota van den Nederlandschen
Architecten over den Na-Oologschen Woningbouw‟ met daarin de eisen waaraan een naoorlogse
woning moest voldoen, en in 1951 de nota „Wenken‟ met daarin de eisen voor de inrichting van
de woning.
Om de bevolking sneller te voorzien van woningen werd in 1948 voorgesteld om woningen voor
een bepaalde tijd te splitsen. De gesplitste eengezinswoning, de duplexwoning, kon dan tijdelijk
door twee gezinnen bewoond worden. Hierdoor werden er meer woningen in minder tijd en
tegen geringere investeringen gebouwd.
De minimum eisen voor de duplexwoning waren: „afzonderlijke woonruimte en slaapruimte voor
elk gezin, afzonderlijke keuken of kookgelegenheid, een afzonderlijke was- en toiletgedeelte en
een afzonderlijke voordeur met toegang tot de woning‟.45

Idsinga, T., Schilt, J. [ca.1987] p. 143.
Idsinga, T., Schilt, J. [ca. 1987] p. 82.
45Zuithoff, Y. (2006) p. 11.
43
44
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Horizontale splitsing
verticale splitsing
Beganegrond en 1e verdieping van verticale splitsing
afb 5 voorbeeld van een eengezinswoning die horizontaal of vertikaal gesplitst is.
Y. Zuithoff, Thesis ter afsluiting van de Master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg, Duplexwoningen
Verleden, Heden, Toekomst?, dec. 2006.
Oorspronkelijke bron; Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedenbouw.

De jaren dertig kenmerken zich door het theoretisch benaderen van het woningvraagstuk en door
het experimenterend zoeken naar de juiste woonvorm. In de jaren dertig werd dus qua woontype
en architectuur de basis gelegd voor het naoorlogse bouwen. In de jaren veertig werden vanwege
de grote vraag naar goedkope huurwoningen de woningen uitgevoerd in een versoberde vorm.
Een punt van aandacht zal in het navolgende zijn in hoeverre deze verregaande versobering ook
in het wooninterieur van de jaren veertig haar sporen heeft achtergelaten.
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Kleur- en woninginrichtingadviezen in de jaren tussen 1935 en 1940
Voorlichting
Volgens de architecten van het Nieuwe Bouwen moet de bouwkunst het resultaat zijn van
„wetenschappelijke studies van fysische, psychologische en technische eisen‟.46 De architect was
volgens hen verantwoordelijk om „techniek te verbinden met de sociale, fysische en menselijke
behoeften‟.47 Dit toont aan dat architecten interesse hadden in de psychologische noden van de
mens en dat zij nadrukkelijk zochten naar oplossingen voor het harmonieus samengaan van
geestelijke en materiële behoeften.48 Aangezien veel mensen een moderne woninginrichting
„nuchter, onverdraagzaam, onpersoonlijk en armoedig‟ vonden, zagen architecten en
binnenhuisarchitecten het als hun taak om mensen her op te voeden of in het gunstigste geval
voor te lichten over de juiste wijze van wonen.49 Complicatie was dat veel burgers hun eigen
meegebrachte meubilair in de nieuwe woningen plaatsten.50
Om de burgers vertrouwd te maken met het moderne meubel en met moderne
woninginrichtingen, die licht, luchtig, zonnig en vooral doelmatig moesten zijn, zochten
architecten en binnenhuisarchitecten, in tekst en beeld, contact met het grote publiek. 51 Er
verschenen boeken en artikelen over woninginrichting en er werden bijvoorbeeld
modelwoningen gemaakt en afgebeeld in tijdschriften. „Het ging namelijk niet alleen om het
Nieuwe Bouwen, maar ook om het Nieuwe Wonen.‟52 Door het moderne meubel en de moderne
woninginrichting veel te laten zien aan het publiek en erover te schrijven hoopten ontwerpers dat
men het „nieuwe zakelijke‟ ging accepteren en dat het publiek ging inzien dat het in hun eigen
belang was om een licht en luchtig interieur na te streven.53 Belangrijke auteurs waren in de jaren
dertig; P. Bromberg, C. Berlage, O. van Tussenbroek, W. Schweisheimer, K. de Ridder, E.
Rijgersberg, W. Retera en A.V. Hartogh.
Binnenhuisarchitect en publicist Willem Retera zag, als een van de eersten, het belang van
propaganda voor het moderne meubel en de moderne inrichting in. Volgens hem waren het „niet
meer alleen jonge mensen die zich op de hoogte stelden van hoe de woninginrichting moest zijn,
maar men las boeken en men ging naar tentoonstellingen op dit gebied kijken. Hierdoor ging
men het interieur inrichten op basis van doelmatigheid en niet meer op gevoelsoverwegingen, en
dat was goed‟.54 Het publiek moest dus zelf door het zien van voorbeelden en het lezen van
boeken zorgen dat zij met hun moderne interieur op een zakelijke wijze tegemoetkwamen aan
hun „lichamelijke en geestelijke behoeften‟.55
In de tijdschriften Intérieur, Het Landhuis en De Vrouw en haar Huis worden veel voorbeelden
gegeven van hoe een modern interieur eruit zag in binnen- en buitenland en wat er mogelijk was.

„Villa te Brasschaet, België. Architecten P. en C. de Nijs‟, Het Landhuis (1937) 26 Mei.
„Inleiding tot het werk van Le Corbusier 1929-1934, door Dr. S. Giedion, Zurich‟, De 8 en Opbouw (1935) 6e
jaargang no. 3 (2 februari).
48 Rebel, B. (1983) p. 116.
49 Bromberg. P., „Voor- en nadeelen van de moderne woning‟, De Vrouw en haar Huis (1938) no. 11 (maart), p. 548552.
50 Rebel, B. (1983) p. 256.
51 Hartogh. A.V., „Nieuw wonen‟, De Vrouw en haar Huis (1939) no. 10 (februari), p. 503-506. „Doel is mensen
vertrouwd te laten worden met moderne inrichting die in tal van nieuwe gemakken voorziet.‟
52 Kleijn, K., Smit, J., Thunnissen, C., (2005) p. 231.
53 „Het behangsel in de woning, belangrijk en goedkoop middel om in de woning een sfeer van lichte blijheid te
brengen‟, Het Landhuis (1937) 10 November, p. 725. „Meest suffe en donkere behangsels zijn nog steeds meest in
trek, de bruine of bruinachtige gedekte kleuren met veel te grote ornamenten, met veel goud en zilver, glimmende
ordinaire namaaksels van dure stoffen bewijzen dat men nog weinig begrip heeft van zijn eigen belang!‟
54 Retera, W., „Doelmatigheid‟, Het Landhuis (1938) 10 Augustus.
55 „Het open vuurtje‟, Het Landhuis (1938) 9 Februari, p. 109.
46
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De interieurs en (wereld)tentoonstellingen die afgebeeld en beschreven worden, laten onder
andere werk zien van bekende architecten als Rietveld, Stam en Penaat.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van moderne woninginrichtingen, waarbij de
oorspronkelijke afbeeldingen zijn ingekleurd met de gegevens uit de bijschriften.

afb 6 “Eetkamer met gechromeerd metalen stoelen, bekleed met naturel leder. Tafel van kersenhout met glazen blad.
Voorbeeld van licht en ruim intérieur.”
„Intérieur Kunst, L‟Art de L‟Interieur‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 383 (november), p. 389.

afb 7 “Goede ideeën voor woninginrichting, voorkomende in verschillende buitenlandsche tijdschriften.
Meubels in naturel gekleurd, gelakt met cellulose. Bovenblad van tafel en schrijftafel in dof groen (uit “Boet”).”
„Intérieur Kunst, L‟Art de L‟Interieur‟, Intérieur (1938) 55e jaargang no. 365 (mei), p. 114-115.
afb 8 “Eenige snufjes uit buitenlandsche vakbladen. Meubels voor een eetkamer uit licht eikenhout. Het tafelblad is
van zwart kristal. De stoelen zijn overtrokken met een grove blauwe stof… De muren zijn wit…”
„Intérieur Kunst, L‟Art de L‟Interieur‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 375 (maart).

De auteurs probeerden middels wetenschappelijke verklaringen de burger duidelijk te maken wat
het belang was van een goede woninginrichting. In de moderne woninginrichting waren de juiste
positionering van de meubels in de ruimte, de ruimteplastiek en proportie van licht en kleur
belangrijk.56 Men begon namelijk te ontdekken dat, naast een juiste positionering van de meubels,
(zon)licht en kleuren ook een grote invloed hadden op onze psychische en lichamelijke
gewaarwording, net als ventilatie en verwarming dat hebben.57
Theorievorming en gemoedstoestand
Architecten en binnenhuisarchitecten waren ervan overtuigd dat de interieurkeuze in grote mate
het geestelijke en lichamelijke geluk van de mens bepaalde en dat kleur hoofdzakelijk het beeld
van het interieur bepaalde. Dus men zou zich gelukkig voelen wanneer de kleurencompositie in
zijn omgeving gelijk was aan zijn gemoed.58 Het wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang
tussen de menselijke ziel en kleuren bevond zich echter nog in een beginstadium, waardoor de
„Naar aanleiding van “La Ville Radieuse” door P. Zandstra‟, De 8 en Opbouw (1936) 7e jaargang no.17 (22 Augustus)
p. 210.
57 Schweisheimer, W., „De invloed van het blauw in het binnenhuis‟, Intérieur (1938) 55e jaargang no. 372 (december),
p. 392.
58 Rijgersberg, E., „De kleur in onze woning (2)‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 379 (juli), p. 220-221. “dat men zich
gelukkig voelde wanneer de kleurencompositie in onze omgeving gelijk was aan onze psychische gesteldheid”.
56
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woninginrichter geen algemene richtlijnen of een modelinrichting kon geven, omdat er een
directe relatie was tussen de persoonlijke ambitie van de bewoner en de inrichting.59 Volgens
Retera moest men zich dus, bij het kiezen van de juiste kleurencombinatie, niet laten leiden door
leuzen en reclame, aangezien je zelf bepaald wat je mooi vindt.60
Om de burgers een verantwoorde keuze te kunnen laten maken werd het belangrijk dat in de
wetenschap werd vastgelegd wat de invloed was van kleuren op het zielenleven van de mens,
zodat architecten en burgers vanuit de wetenschap konden gaan handelen en niet meer puur op
intuïtie.61 De auteurs van de tijdschriften, Intérieur, Het Landhuis en De Vrouw en haar Huis, vonden
dat de binnenhuisarchitect, de jonge wetenschap van de psychologie der kleuren goed moest
kennen en volgen aangezien hij de verantwoordelijke taak had het binnenhuis in te richten en de
burger voor te lichten. Het uiteenzetten van de psychologie der kleuren in de literatuur had dus
als doel dat eenieder zijn eigen conclusie kon trekken over welke kleuren hij in zijn huis wilde
gebruiken.
Theorie:
Volgens Kate de Ridder, die veel over kleur in het interieur publiceerde in de tijdschriften Intérieur
en De Vrouw en haar Huis, moest de bewoner voordat hij een kamer ging inrichten met kleur, eerst
de harmonie van de kleuren kennen.62 In haar artikel Kleur in huis uit juli 1935 in De Vrouw en haar
Huis, legt zij hiervoor het principe van de kleurendiagram uit.

afb 9 Ridder, K. de, „Kleur in huis‟, De Vrouw en haar Huis (1935) no. 3 (juli), p. 130.

De kleurendiagram bestaat uit twee driehoeken. De eerste driehoek wordt gevormd door de
primaire kleuren: blauw, geel en rood. De tweede driehoek snijdt erdoorheen en wordt gevormd
door de secundaire kleuren: paars, groen en oranje. Uit de primaire kleuren komen dus alle
kleuren voort. De kleurendiagram laat zien welke kleur welke opvraagt en dus welke kleuren goed
met elkaar te combineren zijn: blauw met oranje, geel met paars en rood met groen.
De kleurendiagram van De Ridder komt overeen met de kleurenleer van Newton uit 1672.
Newton geeft de spectrale kleuren van het zonlicht weer in een kleurencirkel. Hierin ontstaan uit
de primaire kleuren (geel, rood en blauw) de secundaire kleuren (oranje, paars en groen) en
daaruit ontstaan weer de tertiaire kleuren en zo verder. Newton heeft dus zes hoofdkleuren: geel,
oranje, rood, violet, blauw en groen.

Berlage, C., „De meisjes- en jongenskamer‟, Intérieur (1937) 54e jaargang no. 358 (october), p. 297-301.
„boekbespreking‟, Het Landhuis (1938) 27 April.
61 De 8 en Opbouw (1936) 7e jaargang no.7 (4 April).
62 Ridder, K. de, „Kleur in huis‟, De Vrouw en haar Huis (1935) no. 3 (juli), p. 129-131.
59
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afb 10 Newtons Kleurencirkel
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 614.

Retera wijst eveneens in zijn artikelen Kleur en interieur, uit 1935 in Het Landhuis, op het belang van
de theoretische beschouwing over kleuren.63 Hij behandelt hiervoor de kleurenleer van de Duitse
chemicus Wilhelm Ostwald (1853-1932). Deze kleurenleer is beschreven in Die Farbenfibel uit
1916. Ostwald onderscheid kleuren in twee groepen: niet-bonte kleuren (wit, grijs, zwart en alles
wat daar tussen ligt) en bonte kleuren (geel, rood, blauw, groen en alles wat daartussen en
daarnaast ligt). Hij wijkt hiermee dus af van de theorie van Newton.
Ostwald vindt dat bij vermenging van de kleuren het wit- en zwartgehalte van de kleuren een
belangrijke rol speelt. Daarom komt hij met de niet-bonte en de bonte kleuren. Door wit en
zwart met elkaar te mengen krijg je grijs. In het grijs bepaalt de verhouding wit en zwart wat voor
soort grijs je krijgt. De overgangen in het grijs zijn vloeiend. Ostwald heeft een praktisch model
gemaakt om aan te geven met welke grijstint men te maken heeft. In dit model is het percentage
wit en zwart met letters aangegeven. Neem je het grijs met de letter g, dan heeft dit 22% wit en
78% zwart, en grijs met letter e heeft 36% wit en 64% zwart. Het grijs wordt dus al naar gelang
het witpercentage lichter of donkerder.
In % wit

89
a

56
c

36
e

22
g

14
i

8.9
l

5.6
n

3.6
p

2.2
r

afb 11 praktische model voor grijstinten
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 614.

1.4
t

Voor de bonte kleuren merkt hij op dat je deze op vele manieren kan mengen. Rood kun je
bijvoorbeeld geelachtig of blauwachtig maken, blauw kun je rood- of groenachtig maken, en
groen, geel- of blauwachtig. Daarnaast kun je de zuivere kleur ook donkerder of lichter maken
door er zwart of wit aan toe te voegen. Als laatste kun je het mengen met zowel wit als zwart
(grijs).
Om een praktisch model te maken voor de menging van de bonte kleuren heeft Ostwald het
volgende bedacht. Hij neemt acht (bonte) hoofdkleuren; geel, oranje, rood, violet,
ultramarijnblauw (u-blauw), ijsblauw, zeegroen en loofgroen. Elke kleur heeft drie nuanceringen
waardoor de kleurencirkel uit 24 kleuren bestaat. Kleuren die in de cirkel tegenover elkaar liggen
noemt hij „tegenkleuren‟ en wanneer we deze tegenkleuren met elkaar vermengen ontstaat een
neutraal grijs.64 Dus neutraal grijs ontstaat bij menging van; geel met u-blauw, oranje met ijsblauw,
rood met zeegroen. Lichte heldere kleuren zijn volgens Ostwald bonte kleuren die vermengt zijn
met wit, en een klein beetje wit maakt de kleur over het algemeen sprekender.

63
64

„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 613-615.
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 613-615.
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afb 12 24 delige kleurencirkel volgens Ostwald
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 614.

Om de oneindig vele bonte kleuren nog overzichtelijker weer te geven heeft Ostwald een
normalisatiesysteem ontwikkeld. In deze figuur heeft hij de acht tonen tussen wit en zwart en de
24 bonte kleuren samengebracht. Op deze manier kan men het percentage wit en zwart in de
kleur weergeven. Lichtheldere kleuren ontstaan door vermenging met wit en donkerheldere
kleuren (die we, volgens hem, liever niet meer zien in het moderne interieur) ontstaan door
vermenging met zwart. De letters geven het percentage wit en zwart in de kleur aan.

afb 13 links de kleurendiagram met de zwart-wit aanduiding
rechts diagram met aanduiding voor de rangschikking van troebele kleuren
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 615.

Als een bonte kleur zowel zwart als wit bevat, heet deze troebel. Om troebele kleuren te
rangschikken heeft Ostwald een driehoek gemaakt waarbij de linker punt de zuivere kleur (R)
aangeeft, de bovenste punt wit (W) en de onderste punt zwart (Z). De overgangen naar een
lichtere kleur gaan langs de lijn R-W; de overgangen naar een donkere kleur langs de lijn R-Z en
de overgangen van grijs langs de lijn W-Z. Dit is dus een vereenvoudiging van het vorige systeem.
Als we bijvoorbeeld de kleur 19lg nemen dan betekent dit: zeegroen met 8,9% wit en 78% zwart,
en 13ca betekent; u-blauw met 56% wit en 22la betekent; de eerste graad loofgroen met 8,9% wit.
Het cijfer geeft dus steeds aan om welke kleur uit de kleurencirkel het gaat, de eerste letter geeft
steeds het percentage wit en de tweede letter het percentage zwart aan.
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Tenslotte kan men van de voorgaande figuren de „kleurenkegel‟ maken, waarin in de bovenste
kegelmantel de lichtheldere kleuren liggen en in de onderste de donkerheldere, en in de kegel
bevinden zich de troebele kleuren.65

afb 14 kleurenkegel van Ostwald
„Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 650.

Gemoedstoestand
Naast deze theoretische beschouwingen werd er ingegaan op de invloed van kleur op het
interieur en onze gemoedstoestand. Hiervoor werden kleuren onderverdeeld in onder andere
koude, warme en neutraliserende kleuren. Volgens De Ridder zijn warme kleuren de kleuren
tussen rood en groen (rood-oranje, geel-oranje, geel, groen-geel) en koude kleuren de kleuren
tussen groen en rood (blauw, blauw-paars, paars, rood-paars). Neutraliserende kleuren zijn; bruin,
beige en grijs.66 Dezelfde materie wordt behandeld door W. Schweisheimer in het tijdschrift
Intérieur.
Tevens werden er karaktereigenschappen gegeven aan kleuren en werd er aangegeven welke
kleuren ons over het algemeen onrustig maken of waarbij we ons behaaglijk voelen. Blauw en
groen hebben volgens Schweisheimer een rustgevende invloed. Wanneer men ouder wordt en
een drukker leven krijgt, zal men daarom volgens hem ook instinctief kiezen voor deze meer
kalmerende kleuren. Nerveuze karakters voelen zich volgens hem ook goed in een blauwe
omgeving. Rood kan volgens hem melancholisch gestemde karakters opvrolijken en „is een
geliefde kleur in de jonge jeugd‟.67
Volgens A.V. Hartogh, die net als De Ridder veel publiceerde in het tijdschrift De Vrouw en haar
Huis, ervaren we energieke, kalme en vrolijke kleuren en zijn er kleuren die we aangenaam vinden
en kleuren die ons niks doen. Men kan dus met deze gegevens zijn omgeving in de juiste
stemming (in overeenstemming met zijn innerlijk) brengen, wanneer men weet wat kleur met je
doet. Wanneer ergens een kleur overheerst, kan men volgens hem het beste een contrasterende
kleur, met eenzelfde helderheid of troebelheid, toepassen voor de versiering. Net als De Ridder al
aangaf, neemt men dan bij rood groen, bij blauw oranje en bij geel paars. Deze
kleurencombinaties zijn volgens Hartogh echter erg overheersend en men ervaart ze als
„onrustig‟.68 Over het algemeen is men volgens beiden op zoek naar „rust in kleur‟ en „komt
kalmte naar voren door rustige voorname tinten.‟69 Je kan je daarom volgens hen bijvoorbeeld

„Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651.
Ridder, K. de, „Kleur in huis‟, De Vrouw en haar Huis (1935) no. 3 (juli), p. 129-131.
67 Schweisheimer, W., „De invloed van het blauw in het binnenhuis‟, Intérieur (1938) 55e jaargang no. 372 (december),
p. 392.
68 Hartogh, A.V., „Het feest van kleuren en vormen‟, De Vrouw en haar Huis (1937) no. 9 (januari), p. 444-445.
69 Hartogh, A.V., „In- en aanbouwmeubelen‟, De Vrouw en haar Huis (1936) no. 5 (september), p. 215-217.
„Huisinrichting‟, De Vrouw en haar Huis (1935) no. 10 (februari).
65
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onbewust op je gemak voelen in een ruimte, omdat de kleurencombinatie harmonisch is. Is deze
niet harmonisch dan kan men zich een beetje onbehaaglijk voelen.
Harmonische kleuren zijn volgens Ostwald kleuren die prettig aandoen. Prettige aandoende
kleuren zijn kleuren waartussen een bepaalde samenhang of orde bestaat. Kleuren die in zijn
hiervoor weergegeven kleurencirkel van Ostwald naast elkaar liggen harmoniëren, maar ze geven
weinig contrast. Verder harmoniëren kleuren die op gelijke afstand in de kleurencirkel liggen. Zo
kun je twee, drie en vierklanken onderscheiden. Een drieklank geeft bijvoorbeeld een verschil van
24:3 =8 dus bijvoorbeeld 4, 12 en 20. En een vierklank heeft een verschil van 24:4=6 dus
bijvoorbeeld 3, 9,15 en 21. Wanneer je deze kleurklanken met een gelijk percentage wit of zwart
of wit en zwart mengt, krijg je weer nieuwe harmonieën.

afb 15 24 delige kleurencirkel volgens Ostwald
„Kleur en interieur, W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (25 september), p. 614.

Belangrijker is echter dat er in onze ziel iets moet zitten wat aan een bepaalde kleur verwant is.
Die verwantschap geeft volgens Hartogh begrip. Hierdoor kan men bij het zien van bepaalde
kleuren een gevoel van lust of afgrijzen hebben. Bij een gevoel van lust en esthetische waardering
zorgt de kleurige omgeving er dan voor dat de menselijke ziel zich kan ontspannen, omdat de
mens dan zijn psyche weerspiegeld ziet in de kleuren.
E. Rijgersberg gaat in zijn boek Beknopte kleurenleer en de toepassing der kleuren in architectuur en
binnenhuiskunst uit 1938 en in zijn artikelen „De kleur in onze woning‟ in het tijdschrift Intérieur in op
de psychologie der kleuren. De eerste hoofdstukken van zijn boek geven een wetenschappelijke
onderbouwing voor de adviezen die hij geeft. In deze hoofdstukken gaat hij bijvoorbeeld in op de
werking van het oog en bekende theorieën omtrent het zien van kleuren. Vanuit deze
wetenschappelijke studies geeft hij in de rest van zijn boek en in zijn artikelen onder andere aan
wat voor soort kleuren de kleuren rood en geel zijn, hoe men deze dient te gebruiken en welke
invloed zij hebben op onze gemoedstoestand. Tevens verdeelt hij kleuren in twee psychologische
hoofdgroepen, actieve en passieve kleuren. Ook spreekt hij over brutale, harde, vrolijke,
vriendelijke, rustige, warme en koude kleuren.70
Geel is volgens Rijgersberg het meest verwant aan zonlicht en wordt over het algemeen gezien als
een vrolijke, warme, lichte en behaaglijke kleur.71 Het heeft een stimulerende werking, waardoor
het betere prestaties geeft op de werkvloer dan rood of blauw en men zal zich vaker opgewekter
en goedgehumeurd voelen van geel. Naast de stimulerende werking kan het geestelijke karakter
van geel een gevoel van ontspanning geven als je vermoeid bent. Een andere karaktereigenschap
van geel is volgens hem dat geel vaak de overhand neemt over andere kleuren; het komt naar
voren. Alleen roodschakeringen kunnen dit effect, zo zegt hij, teniet doen.
70
71

Rijgersberg, E., „De kleur in onze woning (3)‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 382 (juli), p. 354-355.
Rijgersberg, E., „De kleur in onze woning (3)‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 382 (juli), p. 354-355.
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Tevens legt hij uit dat bij een grotere intensiteit van geel de kleur agressiever wordt. De meest
intensieve kleuren geel liggen in het spectrum dicht bij het groen en oranje: citroengeel,
zwavelgeel, dottergeel en kanariegeel. Door beschijning van de zon zal geel lichter worden en kan
het zelfs wit voordoen en door kunstlicht (in de jaren dertig de gloeilamp) wordt het voller,
dieper en warmer van kleur.
Het beste kun je volgens hem geel toepassen voor het vlak omdat het een excentrische werking
heeft waardoor de kleur naar buiten lijkt weg te vloeien en een vlak dus groter lijkt. Op naar
voren springende elementen, zoals lijsten, diamantknoppen en nagelkoppen, kan men het beste
een zacht licht gele kleur toepassen, net als voor de wandbedekking. Door geel met wit te
verdunnen zal het namelijk minder agressief zijn en doet de kleur denken aan de zon. Het brengt
dus een beetje zonlicht binnen. Geel is voor een tapijt volgens Rijgersberg echter
onaanvaardbaar, omdat de kleur soms te agressief en niet massief genoeg is en het tapijt daardoor
een zwevend aspect wordt. Tevens is geel naast wit een beetje vies en is het met grijs moeilijk te
verbinden.

afb 16 Op de afbeelding is de grafische voorstelling te zien van excentrisch geel (links) en rood (rechts).
Rijgersberg, E., „De kleur in onze woning (3)‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 382 (juli), p. 354-355.

Rood moet men volgens Rijgersberg spaarzaam gebruiken, net als in de natuur te zien is.72 Rood
is steeds in beweging en vertegenwoordigt durf en rusteloosheid. Het werkt activerend en kan
volgens hem geestelijke en lichamelijke onrust oproepen, maar het is niet excentrisch zoals geel
of concentrisch zoals blauw.
Rood heeft een heftige werking op het gevoel en moet daarom met mate worden toegepast. Of
men rood prettig vindt of niet, hangt af van de kleur rood en van het zielenleven van de persoon.
Degenen die zich tot rood aangetrokken voelen, zijn volgens hem vaak wilskrachtig, eenvoudig
en gezond. Fijnere geesten zullen zich onrustig voelen door rood. Maar ook voor sterke naturen
kan de opwindende kleur van rood te heftig zijn als het vlak te groot is.
De gevoelswerking van rood - beginnend bij rood-oranje - neemt af wanneer men het rood
verdunt of verdonkert. Rose heeft nog een licht activerende werking maar bij verdonkering wordt
de kleur somber. Rood is goed terug te zien in andere kleuren, zoals in dottergeel, wat een
krachtig geel is. In ultramarijn maakt het rood het blauw ook heel krachtig. Het laat zich echter
niet onder andere kleuren plaatsen, waardoor grote hoeveelheden van andere kleuren nodig zijn
om met rood in evenwicht te komen. Geel verheft rood in kleurtoon en blauw doet het aan
warmte inboeten. Doordat rood naar je toe stroomt werken grote rode vlakken angstaanjagend
en is het niet geschikt als wandbedekking. Tevens lijkt een roodbehangen kamer veel kleiner dan
een kamer behangen in wit, lichtblauw of lichtgeel. Voor een vloerkleed is het een goede kleur en
in ornamenten wil rood volgens Rijgersberg graag afgeronde krachtige vormen.
Een bemiddelende kleur is volgens hem grijs. Als verzoenend medium kunnen grijsgebroken
kleuren dienen, zoals grijsblauw, grijsgroen, grijsoranje (beige).
72

Rijgersberg, E., „De kleur in onze woning (4)‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 384 (december), p. 432-435.
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Naast Rijgersberg geven invloedrijke ontwerpers en publicisten als Paul Bromberg, Willem Retera
en Otto van Tussenbroek ook aan welke werking de verschillende kleuren hebben op het
interieur, de gemoedstoestand en het materiaal. Volgens hen komt de werking van de
verschillende kleuren kort gezegd op het volgende neer: Rood is een warme en feestelijk kleur die
men niet in te grote hoeveelheden moet gebruiken aangezien de kleur dan te opdringerig wordt.
Oranje -geelrood of roodgeel- wekt een bijzonder gevoel op, maar is grof. Men dient deze kleur
spaarzaam te gebruiken aangezien het in grote vlakken schreeuwend werkt. Het is een geliefde
kleur voor de primitieve mens. 73
Crème geeft de illusie van ruimte. Te veel geel in de kleur maakt crème zoet en teveel grijs maakt
het vuil. 74
Bruin is een geliefkoosde „warme‟ kleur, maar een teveel aan bruin geeft een gore indruk. 75
Geel is een opgewekte zonnige kleur en werkt vrolijk en warm. De kleur wordt schreeuwerig als
hij te hard is en er teveel van wordt gebruikt. Lichtgeel kan een slappe indruk geven. 76
Groengeel is een verontreiniging van geel en geeft een ziekelijke mengkleur. Zwavelkleuren zijn
een wanstaltige kleur geel.77
Groen (vooral grijsgroen) is een rustige kleur. Het werkt rustgevend op vermoeiende mensen
maar na een tijd van uitrusten wordt het vervelend. 78
Blauwgroen heeft iets geheimzinnigs en veroorzaakt bij een te sterke bijmenging van koud-blauw
een levendige stilte. Het kan hard en koud zijn. 79
Blauw is groots en voornaam. Een te krachtig blauw komt koel over en wanneer het te licht is
wordt het een beetje slap. Violetachtig blauw (ultramarijn) is vol innerlijke rust. 80
Paars is mystiek. Violet (rood-blauw) is een afgekoeld rood en heeft iets uitdovends, het verlangt
naar rust. Blauw-rood is weer gedempt feestelijk. 81
Wit en zwart zijn geen kleur, maar wel goed om een afscheiding mee aan te geven. Zwart
accentueert. 82

„Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651. Bromberg, P.
(ca 1938) p. 116.
74Bromberg, P. (ca 1938) p. 116.
75Bromberg, P. (ca 1938) p. 116.
76 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651. Bromberg, P.,
(ca 1938) p. 116.
77 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651.
78 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651. Bromberg, P.
(ca 1938) p. 116.
79 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651.
80 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651. Bromberg, P.
(ca 1938) p. 116.
81 „Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn‟, Het Landhuis (1935) jaargang 30 (9 october), p. 649-651. Bromberg, P.
(ca 1938) p. 116.
82Bromberg, P. (ca 1938) p. 116.
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Door de psychologie der kleuren uiteen te zetten en wetenschappelijk te verklaren welke kleuren
welke opvragen (dus goed te combineren zijn), wat voor soort kleuren er zijn en welke invloed ze
hebben op het zielenleven van de mens en de ruimte, probeerden de auteurs de burgers zelf
verantwoorde keuzes te laten maken. Want: „een goede kleur, een goed humeur‟.83
Echter dienden de woninginrichters er wel op te hameren dat een nieuwe woninginrichting een
fleurige sfeer moest uitstralen, waarin het beste lichte kleuren konden worden toegepast en dat bij
het geven van kleuradvies, naast de psychologische aspecten, esthetiek, oriëntatie en de functie
van de ruimte een rol speelde.
Oriëntatie en gebruiksfunctie
Architecten van het Nieuwe Bouwen waren gericht op sociale gelijkheid en verbetering van de
leefomstandigheden. Daarbij was de „gebruiksfunctie allesbepalend voor de uiteindelijke vorm‟.84
In het ontwerp was de oriëntatie van de ruimte op de zon zeer belangrijk, omdat dit invloed had
op het gebruik van de ruimte en het zeer „bepalend was voor het effect van de kleuren‟.85 Maar
hierin hebben de architecten van het Nieuwe Bouwen zich volgens Rebel blindgestaard op een
wetenschappelijke benadering van dit belang. Ze wilden harde feiten uit de natuurwetenschappen,
wat onmogelijk is. Ze hadden, volgens hem, meer moeten kijken naar „de positieve houding van
de bewoners ten opzichte van zonlicht‟.86
Oriëntatie
Volgens Rijgersberg lijken kamers die gelegen zijn op het zuiden warmer dan kamers gelegen op
het noorden. Waardoor het, net als Van Tussenbroek aanraadt, verstandig is om de meer koele
tinten (blauw en groen) te gebruiken voor een kamer gelegen op het zuiden (zonnige kant) en de
meer warmere tinten voor kamers gelegen op het noorden (schaduwzijde). Een te krachtig geel is
op het zuiden niet handig, zo krijg je overbelichting. Het is dus beter om gebruik te maken van
licht grijsbruin, licht blauwgrijs of tinten van gebroken groen. En voor de kamers op het noorden
warm geel, lichtbruin en nuanceringen van oranje.87
In beide situaties zijn volgens Van Tussenbroek een gebroken wit en crèmekleurig behang goed,
want door de juiste kleurkeuze kan men dan namelijk een te weinig aan daglicht corrigeren.88
Verder zou het, zo blijkt uit een artikel uit oktober 1939 in Het Landhuis, wenselijk zijn om de
belangrijkste vertrekken, de privévertrekken, gunstig op de zon te richten. De „zuidzijde is dan de
gunstige zijde voor de woonkamer, kinderkamer, terrassen en balkons. De oostzijde voor de
slaapkamers, badkamer en de keuken. De noordzijde voor de vertrekken die geen zonlicht nodig
hebben of koel moeten blijven, zoals de garage, provisiekamer, donkere kamer, trappenhuis,
ingang, en wc. En aan de westzijde de vertrekken die bij de avond horen, zoals de muziekkamer,
ontvangstkamer en boekerij‟.89
De gebruiksfunctie van een vertrek speelde ook een belangrijke rol voor de kleurtoepassing. Met
name voor de kinderkamer was het belangrijk dat deze op de zonzijde, het zuiden, georiënteerd
was. Dit omdat een kind veel zon, licht en lucht nodig heeft.90 De kinderkamer dient volgens Van
Tussenbroek een „sprookje‟ te zijn, waarin vrolijke en drukke kleuren zijn toegepast. 91 Het
houtwerk dient blank gevernist te worden of ongebeitst te blijven.

„Kleurenpsychologie‟, De Vrouw en haar Huis (1937) no. 12 (april).
Blijdenstijn, R., Stenvert, R. (2004) p. 144.
85 Tussenbroek, O., van, „Wonen en wat dies meer zij‟, Intérieur (1939) 55e jaargang no. 373 (januari), p. 435-439.
86 Rebel, B. (1983) p. 260.
87 Rijgersberg, E. (1938) p. 110.
88 Tussenbroek, O., van, „Wonen en wat dies meer zij‟, Intérieur (1939) 55e jaargang no. 373 (januari), p. 435-439.
89 „Wat is de gunstige plaats van het huis op het bouwterrein?‟, Het Landhuis (1939) October.
90 „De kinderkamer, een vertrek, klein of groot, maar met veel licht, veel zon, veel lucht‟, Het Landhuis (1939) maart.
91 Tussenbroek, O., van, „De kinderkamer‟, Intérieur (1939) 56e jaargang no. 380 (augustus) 1939, p. 256-259.
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Caspar Berlage, auteur in het tijdschrift Intérieur, hamert er in zijn artikelen over kinderkamers op
dat men moet zorgen dat de persoonlijke ambitie van de bewoner en de inrichting met elkaar in
harmonie zijn. Over welke kleur men dient te gebruiken voor de stof van de wieg heeft hij een
duidelijke mening. „Het is een teder voorwerp, dus gebruik tere kleuren, en koude en warme
kleuren mogen wel van zich laten horen. Groen is geen geschikte kleur aangezien de meeste
mensen hier bleek van worden, en dan gaat de moeder zich dus onnodig zorgen maken aangezien
de baby hiernaast zo bleek ziet‟.92
Samenhang tussen kleur en gebruikersfunctie volgens E. Rijgersberg
Rijgersberg geeft in zijn boek Beknopte kleurenleer en de toepassing der kleuren in architectuur en
binnenhuiskunst uit 1938 meer algemeen advies over het kleurgebruik in de woonruimten. Volgens
hem is het binnenhuis „fragiel‟ geworden en vraagt het daarom om fragiele kleuren.93 Men moet
lichte kleuren voor de wanden en het plafond van de woonruimte gebruiken en sprekender
kleuren voor de andere ruimten, maar het gebruikersdoel van de ruimte moet de kleurenkeuze
bepalen. Er moet dus duidelijk zijn wat er gebeurd in de ruimte: studeren, rusten of eten. Het
„hoogtepunt‟ in het interieur moet dan kleurbepalend zijn: in een eetkamer de tafel met stoelen en
in een studeerkamer de boekenkasten.
Voor de woonkamer is volgens hem het uitgangspunt om één hoofdkleur te kiezen waaraan alle
andere kleuren ondergeschikt zijn en men dient hier een beetje terughoudend te zijn met
detailkleuren. De huiskamer moet namelijk heel veel psychische gesteldheden verdragen, dus hier
is aan te raden om rustige kleuren te gebruiken zoals lichtbruin, grijsbruin, grijsblauw,
blauwgroen, licht terra cotta, vlaskleur of chromatische grijzen.
Wanneer ruimten met bijna gelijke functie naast elkaar liggen maar wel gescheiden zijn, dan kun
je in elke ruimte andere kleuren toepassen die het beste bij je psychische verlangen passen. Liggen
ruimten in elkaars verlengde (bijvoorbeeld ensuite) dan moeten de ruimten in eenzelfde kleurtoon
of in verwante kleuren behandeld worden.
De hal en het trappenhuis moeten laten zien wat er in de overige vertrekken te verwachten is.
Lichte stemmige kleuren zonder geprononceerde kleurcontrasten zijn aan te bevelen.
Voor de eetkamer komen actieve kleuren en warme kleuren in aanmerking, bescheiden nuances
van rood of oranje hoef je niet te mijden.
Een traditionele kleur voor de herenkamer is bruin, maar alle kleuren met een middelmatig
grijsgehalte zijn volgens hem ook goed.
Voor de slaapkamer kan men het beste heldere koele kleuren gebruiken zonder te veel contrast.
Tinten lichtblauw, licht blauwgroen, eventueel gecombineerd met parelgrijs en een enkel violet of
purper accent kunnen worden toegepast. De logeerkamer kan wat Rijgersberg betreft wat
intenser van kleurenpalet. Een gastvrij effect krijg je door meer warme kleuren toe te passen.
Tevens geeft Rijgersberg aan wat voor de meubels de beste kleurtoepassing is. Voor zitmeubelen
kan men volgens hem het beste actieve kleuren (rood, geel en bruin) gebruiken. Kasten hebben
een passieve functie waardoor de kleuren blauw, blauwgroen of groen goed werken. Ook
vloerkleden zijn passief. Hiervoor kan men het beste geen geel, oranje of helrood gebruiken.
Beter zijn bijvoorbeeld gebroken rood. De actieve werking hiervan kan men dan verzwakken met
grote hoeveelheden blauw.
Het interieur van het Nieuwe Bouwen was in feite „een reactie op de overvolle interieurs met
zware donkere meubels, pluchen draperieën voor de ramen en een overvloed aan bibelots‟.94
Deze overvolle interieurs hadden een sombere atmosfeer met donkere kleuren in verzadigde
tinten van tapijten en het vele hout. Het houtwerk was meestal donker gebeitst of geschilderd in
Berlage, C., „Het rijk der baby‟s‟, Intérieur (1938) 54e jaargang no. 362 (februari), p. 463-465.
Rijgersberg, E. (1938) p. 107.
94 Verkennende studie RCE (2010) p. 15.
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kleuren als grijsgroen of mosterdgeel. De moderne woningen hadden daar tegenover „grote
glasoppervlakken, luchtig meubilair, licht gekleurde wanden en vrolijke stoffen‟.95
Om de leefomstandigheden van de mens te verbeteren moest de gebruikersfunctie van de ruimte
alles bepalend zijn voor de uiteindelijke vorm. Dus ook voor welke kleuren men moest toepassen
en hoe de ruimte gelegen moest zijn ten opzichte van de zon. Door voorbeelden te geven van
welke kleuren men kon toepassen voor welke gebruikersfunctie en wat de invloed van de
oriëntatie van de ruimte had op de kleurbeleving hoopten ontwerpers dat de burger het lichte
moderne woninginterieur ging waarderen.
Moderne wooninrichting
In de jaren dertig was er een vrij strikte scheiding in woningen voor de arbeiders, de
middenklasse en de welgestelden. Een klein groepje welgestelden ging begin jaren dertig de
eenvoudige en gestroomlijnde uitingen van moderne technieken verheerlijken. Zij hielden van
„het moderne en avant-gardistische, met geometrische vormen, strakke lijnen, open
plattegronden, lichte kleuren en veel licht en lucht‟.96 De gewone burger vond deze
minimalistische woning, zoals eerder al aangegeven, „maar kaal en armoedig‟, omdat deze weinig
meubels had.97 Niet alle moderne inrichtingen waren echter sober, kijkend naar de villa‟s van
onder andere Brinkman en Van der Vlugt.
Wetenschappelijke studies hadden aangetoond dat een moderne inrichting praktisch en
hygiënisch moest zijn. Een interieur dat goed doordacht was ingericht leek, volgens Retera
namelijk groter en was door een gunstige indeling en functionele meubels praktisch in het
gebruik. Er ontstond op deze manier meer verkeersruimte en dus meer ruimte in het interieur.
Het was van groot belang dat men zich makkelijker door de vertrekken kon bewegen zonder
hierbij gestoord te worden door in de weg staande meubels. Dit heeft, vooral voor kleine
ruimten, meegebracht dat men de zitgelegenheden van het midden naar de wanden heeft
verplaatst.98 Door het verwijderen van overbodige meubels en het verminderen van de
wandversiering kon men meer rust krijgen in het interieur. Om de woningplattegrond goed in te
delen werd onder andere door Van Tussenbroek aangeraden om op ruitjespapier een plattegrond
op schaal 1:20 te tekenen. Voor de meubels diende men losse stukjes papier uit te knippen die
men dan over de plattegrond kon schuiven tot de beste indeling was ontstaan.
Volgens Bromberg konden burgers best antieke meubels gebruiken in een modern interieur of
bestaand meubilair verwerken, maar het interieur moest wel doelmatig en van deze tijd zijn.
Onder doelmatig verstaan we volgens Bromberg: dat de inrichting zich beperkt tot wat we nodig
hebben en daar valt sfeer ook onder. Sfeer wordt volgens Bromberg geboren uit het totaal van
meubilering, stoffering, verdere aankleding en door de wijze waarop een en ander wordt gebruikt,
dus door de „woon-wijze‟.99 De indeling van het huis moet zorgen dat we zoveel mogelijk
zonlicht binnen krijgen en om meer bewegingsruimte te krijgen is het gebruik van lichte meubels
die makkelijk te verplaatsen zijn volgens hem aan te bevelen.
Retera geeft in zijn artikelen in Het Landhuis, die de strekking van zijn boek Het moderne interieur uit
1938 weergeven, een uitgesproken advies voor de moderne woninginrichting. Hij beschrijft heel
nauwkeurig hoe men bijvoorbeeld zijn woonkamer, slaapkamer, keuken of kinderkamer dient in
te richten om zo te komen tot een praktische, hygiënische en harmonische inrichting. Voor de
inrichting van de woonkamer is het volgens hem lastiger om een vast vormschema van zakelijke
Verkennende studie RCE (2010) p.18.
Verkennende studie RCE (2010) p. 15.
97 Verkennende studie RCE (2010) p. 17.
98 Retera, W., „De nieuwe opvattingen over wonen, ruimte-indeeling en meubileering (slot)‟, Het Landhuis (1936)
jaargang 31 (11 november), p. 721-723.
99 Bromberg, P. (1933) p. 133.
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eisen te hanteren, zoals bij andere vertrekken wel kan. De woonkamer is namelijk het domein van
verschillende „karakters en levenswijzen‟, want iedere familie heeft zijn eigen eisen aan een
woonkamerinrichting. De een wil muziek maken en de ander wil „genoeglijk samenzijn‟. 100 Maar
over het algemeen zijn in de woonkamer volgens hem twee centra te onderscheiden: een
eetgedeelte en een zitgedeelte.
De keuken is volgens hem een ruimte waarbij men een duidelijk beeld voor ogen heeft. Voor de
inrichting kan men dan ook goed een vast vormschema van zakelijke eisen hanteren. De keuken
dient „uitsluitend een werkruimte‟ te zijn.101 Om te zorgen dat de huisvrouw geen hinder
ondervindt van een slecht ingerichte keuken moet deze volgens hem zijn ingericht naar de drie
voornaamste functies: „het gereedmaken en koken der spijzen, het reinigen van het vaatwerk en
het opbergen van het vaatwerk‟.102 Voor een praktisch gebruik was het bijvoorbeeld belangrijk dat
de druipborden en het werktafelblad op dezelfde hoogte waren.

afb 17 „Een moderne Duitsche keuken met goede plaatsing der onderdelen. De dubbele gootsteen is gunstig verlicht.
Druipborden en blad van werktafel zijn op dezelfde hoogte. Electrisch fornuis. Boven de werktafel schuitjes voor de
verschillende ingrediënten. De vloer is belegd met linoleum Boven het fornuis en gootsteen lampen.
Retera, W., Het moderne interieur, Amsterdam [1938], p. 26.

Naast het verwijderen van overbodige meubels was het verminderen van de wandversiering ook
belangrijk om meer rust in het interieur te krijgen. Hiervoor geeft Retera in een aantal
afbeeldingen naast elkaar weer hoe men een overdaad aan motieven en een rommelig effect kan
voorkomen door gebruik te maken van effen wanden en effen gordijnen.

afb 18 Van links naar rechts “versierde wanden met effen gordijnen, versierde gordijnen met effen wanden, Effen
wanden met effen gordijnen.”
“wanneer men bij een versierd behang sterk versierde gordijnen kiest, krijgt men een overdaad van motieven die een
onrustig en rommelig effect kunnen geven. Het is misschien mogelijk een combinatie van kleuren en motieven te
verzinnen, die nog aannemelijk kan zijn, maar het is verstandiger het gevaar van mislukking uit de weg te gaan door
een effen behang te nemen en effen gordijnen, althans gordijnen waarvan het weef- of drukmotief weinig opvalt, b.v.
een koele kleur tegen een warme kleur, of kleuren in dezelfde toon (ton sur ton); lichtgele wanden kunnen het zeer
gunstig doen bij iets donkerder gele gordijnen.”
Laats genoemde adviezen heb ik verwerkt in de twee rechter plaatjes, waarbij ik voor de koele kleur paars en voor de
warme kleur geel genomen heb.
Retera, W., „Een nieuwe lente, een nieuw behang‟, Het Landhuis (1939) 56e jaargang (april).
Retera, W. [1938] p. 16.
Retera, W. [1938] p. 21.
102 Retera, W. [1938] p. 22.
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Tevens geeft hij in een artikel over kasten weer wat het belang is van een juiste kleurtoepassing in
kasten. In een huurwoningen kan men daarom, volgens Retera, het beste de kastplanken
bekleden met lakstof. „Bij voorkeur neemt men een gele kleur, deze zorgt ervoor dat het licht in
de donkere ruimte beter terugkaatst. En daarbij is de stof afwasbaar. Voor de deur dient men een
kleur te gebruiken die min of meer afwijkt van de omringende kleuren of anders dient men hem
blank te spuiten met cellulose-lak. Wanneer je een nis hebt als kast met planken, dan dienen de
wanden van de nis een kleur te krijgen die past bij de voorwerpen op de planken. Een donkere
achtergrond voor glaswerk is gunstig, parelgrijs voor porselein, warm-bruin voor koper.
Aluminiumverf geeft een neutrale achtergrond. Maar er zijn ook andere kleuren te gebruiken‟.103
De inrichting van het moderne woonhuis mocht geen belemmering vormen voor de
daglichttoetreding en het gebruik van de ruimte. Maar in hoofdzaak moest de moderne inrichting
zorgen voor rust en evenwicht in het interieur. Een rustige doelmatige inrichting verkreeg men
door minder en makkelijk te verplaatsen meubels in de ruimte te plaatsen en de wanden te
ontdoen van overbodige versieringen.
Kleur in het moderne woonhuis
Architecten en binnenhuisarchitecten waren ervan overtuigd dat de interieurkeuze in grote mate
het geestelijke en lichamelijke geluk van de mens bepaalde. Esthetiek speelde daarom ook een
belangrijke rol in de moderne woninginrichting. Aangezien kleur een grote esthetische functie
vervult en het hoofdzakelijk het beeld van het interieur bepaald, was het dus belangrijk om de
bevolking voorbeelden van juiste kleurencombinaties te geven. Hiermee konden zij dan zelf op
zoek naar harmonische kleurensamenstellingen waarbij de bewoner zich behaaglijk voelde.
Bromberg geeft in zijn boek De kleine practische woning; het weekendhuis als voorbeeld van beknopt en toch
gerieflijk wonen uit 1938 enkele voorbeelden van goede kleurencombinaties in het interieur.
Volgens hem is het belangrijk dat de kleurensamenstelling van het interieur rustig is en dat de
kleuren in het interieur de verschillende onderdelen moeten binden.
Om rust en evenwichtig in het interieur te krijgen moeten de wanden lichter zijn dan de raam- en
deurpartijen en dient het plafond volgens Bromberg nog lichter te zijn, want dit weerkaats licht.
De wanden moeten op de achtergrond blijven en dit kan het best in een bescheiden kleur. Voor
de vloer en het ondergedeelte van de wand kan men een donkerdere of zwaardere toon gebruiken
dan voor de bovengedeelten van de wand. Ook kan men het interieur opbouwen uit één kleur, de
verschillende onderdelen dienen dan wel in verschillende tinten te worden uitgevoerd.104 Het
plaatsen van verschillend materiaal in dezelfde kleur dicht bij elkaar is praktisch niet uitvoerbaar,
omdat de kleur door het materiaal wordt beïnvloed en men het risico loopt, dat de kleuren, die als
dezelfde bedoeld waren, niet met elkaar harmoniëren.
Voor de kleurencombinaties die hij in zijn boek beschrijft gebruikt hij de volgende grondkleuren:
grijs, geel/bruin, zandkleur, lichtgroen, blauw en (gebroken) wit. Op de volgende pagina zijn de
beschreven voorbeelden in een voor dit onderzoek gemaakte tekening ingekleurd weergegeven.
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„Kasten‟, Het Landhuis (1937) 27 januari, p. 37-40.
Bromberg, P. (1933) p. 151-153.
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afb 19 Bromberg, P., De kleine practische woning; het weekendhuis als voorbeeld van beknopt en toch gerieflijk wonen, Amsterdam
(ca 1938), p. 116-117.
Grijs:
1: wanden, vloer, karpet, verf en lijsten om deuren en ramen, plinten grijs. Vloer en lijsten donker grijs, het overige
grijs licht. Accenten: gordijnen en bekleding der meubelen rood.
2: inplaats van voor accent rood te kiezen, kan ook groen worden genomen (voor gordijnen en lijsten). Een enkele
toevoeging van geel in de kamer (b.v. kussens , pullen) zal aardig doen.
3: als accent in het totale kleurengamma van grijs kan ook alleen geel genomen worden (zacht geel voor de verf en
geprononceerder geel voor gordijnen en lijsten).

afb 20 Geel en bruin:
Wanden, karpet, verf en bekleding lichtgeel, vloer en gordijnen bruin, lijstwerk en karpet geprononceerder geel.

afb 21 Zandkleur;
1: wanden, vloer en meubelen met bekleding zandkleur. Verf, omlijsting en karpet geel als accent. Gordijnen metaalzilver glanzend (of wit).
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In dezelfde kleurencombinatie kan het karpet negerbruin, of groen of blauw zijn.

afb 22 Zandkleur;
2: wanden zandkleur. Vloer, meubelbekleding, verf, grijs. Accenten: geel voor omlijsting en gordijnen. Karpet blauw
of groen.

afb 23 Zandkleur;
3: wanden zandkleur, evenals verf en lijstwerk. Vloer negerbruin (ook karpet). Behalve dit negerbruin als accent
wordt geel gekozen voor de gordijnen en bekleding.

afb 24 Licht groen;
1: behalve de wanden wordt ook de verf, lijstwerk en bekleding lichtgroen gekozen. Vloer en karpet grijs. Bij deze
kleurstelling is maar weinig accentuering nodig om het aspect levendig te houden. Zilverachtige gordijnen zijn reeds
voldoende.
2: in hetzelfde gamma van lichtgroen en grijs kunnen gele gordijnen gebruikt worden of donker groene gordijnen en
gele bekleding (of gele meubelen).
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afb 25 Blauw:
Het is aan te bevelen blauw alleen toe te passen voor de wanden (zeer licht) voor het lijstwerk en voor de gordijnen.
Daarmede is reeds bereikt, dat het totaalbeeld blauw wordt. Vloer, verf en karpet grijs. De meubelbekleding geel.
Goed zal ook voldoen, in plaats van blauwe omlijstingen te kiezen, hiervoor zilverkleur toe te passen.

afb 26 (gebroken) Wit:
Wit kan in talrijke nuanceringen worden toegepast. Mooi (maar besmettelijk!) is een gamma van witte tinten voor de
wanden, verf, bekleding, met grijs voor de vloer en het karpet. Accenten zijn te vinden in geel voor de omlijstingen
en blauw voor de gordijnen.

Het advies dat architecten en binnenhuisarchitecten in tekst en beeld in de jaren dertig gaven
kwam kort gezegd neer op het gebruik van lichte rustige kleuren voor de wanden, vloeren en
plafonds en het gebruik van minder en makkelijk te verplaatsen meubels. In het interieur moest
men streven naar doelmatigheid en rust in kleur.
De modelwoning van Gerrit Rietveld aan de Erasmuslaan 9 te Utrecht
Architecten en binnenhuisarchitecten probeerden op alle mogelijke manieren de bevolking voor
te lichten over het belang van een moderne woninginrichting aangezien het moderne interieur in
de jaren dertig nog niet erg gewaardeerd werd. Het was belangrijk dat de burger ook in de praktijk
kon zien hoe een moderne woninginrichting eruit behoorde te zien. Een voorbeeld hiervan is de
modelwoning van Gerrit Rietveld aan de Erasmuslaan 9 te Utrecht uit 1930-1931.
In de ontwerpen van Rietveld spelen licht en uitzicht een belangrijke rol. Daarbij is voor hem de
sterkte van de lichtreflectie de belangrijkste eigenschap van kleur. Kleur kon volgens hem helpen
om onrust in de architectuur te vermijden. „Als het ingewikkeld wordt dan ga ik het met kleur
vereenvoudigen.‟105
In de jaren twintig past hij in zijn werk, zoals te zien in het Rietveld-Schröderhuis, de primaire
kleuren rood, geel en blauw in combinatie met wit, grijs en zwart toe. Het Rietveld-Schröderhuis
toont een sterke verbinding met de Nederlandse Stijl-beweging. De leden van de Stijl wilden een
nieuwe cultuur. Voor deze nieuwe cultuur gingen zij terug naar de basis; ze zochten naar
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Rodijk G.H. (1991) p. 11.
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universele middelen die voor iedereen golden, waardoor zij onder andere gebruik gingen maken
van kubistische vormen en primaire kleuren.106
In de jaren dertig en veertig past Rietveld hoofdzakelijk pasteltinten toe in zijn ontwerpen voor
de woningbouw, waarschijnlijk omdat hij vond dat het Rietveld-Schröderhuis te universeel en
teveel een kunstwerk geworden was.107
Het toepassen van pasteltinten is goed te zien in de huizen aan de Erasmuslaan te Utrecht. Het
idee hierachter is volgens architect en Rietveld kenner Bertus Mulder dat de wanden, de vloer en
het plafond op de achtergrond dienden te blijven; deze waren de achtergrond voor het leven.108
Het is dan logisch dat men gedempte kleuren toepast in plaats van overheersende kleuren.
In stands voor tentoonstellingen gebruikte Rietveld wel veel kleur, en ook harde kleuren. Deze
moesten namelijk de aandacht trekken, net als meubels. Daarom zijn deze vaak ook fel
gekleurd.109
Rietveld moest volgens Mulder niks hebben van de psychologische betekenis van kleur of deze
warm, koud of opdringerig was, want de psychologie van kleur is een gevoelswaarde en dus niet
meetbaar. Hij maakte ruimte. En daarvoor moet je begrenzingen oprichten tussen binnen en
buiten. Een begrenzing wordt dan nader gespecificeerd door (materiaal)textuur en door kleur.110
Zijn uitgangspunt voor het gebruik van kleur was het invullen van grijswaarden. Aan de hand van
de lichtreflectie bepaalde hij welke grijstint men diende toe te passen, want de lichtreflectie was
een meetbaar gegeven. Vervolgens kon men met deze gegevens een kleur toepassen die eenzelfde
lichtreflectie had als de grijstint. Welke kleur dit moest zijn bepaalde hij volgens de niet
vastgelegde regelen der kunst.
Rietveld: „Ik bepaal van alle vlakken de gewenste lichtreflectie om een gunstige lichtspreiding te bereiken, die
afhankelijk is van de functie van het interieur van het vertrek, de zaal. Dit moet worden bekeken bij avond en
dag, binnen en buiten. Ik bepaal die lichtreflectie door verschillende grijzen. Lichter voor hetgeen naar vorm moet
uitkomen en donkerder voor dat wat bijkomstig is. Een colorist, een schilder, kan me dan adviseren in plaats van
deze grijzen kleuren aan te wijzen die eenzelfde lichtwaarde benaderen als de grijzen.‟ Maar daarnaast moet er
gebruik gemaakt worden van kunstzinnigheid en daar zijn geen vaste regels voor. „Het moet ons blijvend vreugde
brengen‟.111
„Voor de woningbouw geldt; dat deze een nette en solide uitstraling moet hebben. De architect moet ervoor zorgen
dat de architectuur neutraal blijft en zich niet opdringt aan de bewoner. Kleur mag de ruimtelijkheid versterken
maar geen blijvende persoonlijke toevoegsel vastleggen, noch in vorm, noch in kleur‟.112
In de modelwoning aan de Erasmuslaan te Utrecht, zijn de pasteltinten in het interieur oker,
lichtpaars, en lichtgroen. De voorgevel is noord-west en de achtergevel zuid-oost georiënteerd.
Op de begane grond zijn de keuken en het eetgedeelte aan de voorzijde gesitueerd en de rest van
de woonkamer aan de achterzijde. Op de verdiepingen bevinden zich de slaapkamers en de
badkamer of douchecel aan de voorzijde van het huis.

Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
108 Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
109 Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
110 Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
111 Komossa, S., Rouw, K., Hillen, J. (2009) p. 392. Artikel van Gerrit Rietveld uit 1963 „Kleur in architectuur‟.
112 Komossa, S., Rouw, K., Hillen, J. (2009) p. 391.
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afb 27 doorsnede en plattegronden modelwoning Erasmuslaan 9 te Utrecht.
1. Hal en trappenhuis
7. Slaapkamer
2. Woonkamer (a: eetgedeelte, b: zitgedeelte,
8. Badkamer
c: werkgedeelte)
9. Trappenhuis
3. Keuken
10. Slaapkamer
4. Trappenhuis
11. Slaapkamer
5. Slaapkamer (met later geplaatst keukenblok)
12. Slaapkamer
6. Slaapkamer
13. douchecel
Meischke, R., Zantkuijl, H.J., Rosenberg, P.T.E.E, Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de
Vereniging Hendrick de Keyser, deel 4, Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies, Zwolle 1993-2000, p. 438-442
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Het trappenhuis is uitgevoerd in de kleuren wit, grijs en zwart, waarbij de traptreden, deuren en
kozijnen uitgevoerd zijn in een donkerdere grijstint.

afb 28 trappenhuis kijkend vanaf de tweede verdieping naar beneden.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

Op de begane grond zijn de wanden van de keuken en het toilet op eenzelfde manier behandeld.
De wanden zijn wit geschilderd, waarbij het onderste gedeelte voorzien is van een beige achtige
kleur. Het keukenblad is van granito. In de woonkamer zijn de wanden geschilderd in een lichte
okerkleur. Kleuraccenten zijn te vinden in het blauwe tafelblad van de eettafel en de heldere
lichtblauwe wandkasten.

afb 29 links de keuken gezien vanaf de straat. Rechts keuken kijkend richting de hal.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.
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afb 30 links de woonkamer kijkend naar de toegangsdeur naar de hal. Rechts het zitgedeelte van de woonkamer.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

Op de eerste verdieping zijn de wanden van de slaapkamers aan de achterzijde in een heel lichte
grijs-groene kleur geschilderd. De kastenwanden zijn een tint lichter. De wanden van de
slaapkamer aan de voorzijde zijn licht geel en de kastenwand is hier licht grijs. De badkamer aan
de voorzijde is geschilderd in een zeer lichte violet-grijs achtige tint.

afb 31 slaapkamer 6 gelegen aan de achterzijde van de woning.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

afb 32 slaapkamer 5, welke op dit moment fungeert als keuken. Rechts is de te zien hoe de wandkast voorzien is van
een krachtig blauw. Op deze manier is het een kleuraccent in de ruimte.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.
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afb 33 links de badkamer. Rechts slaapkamer 7 welke gelegen is aan de voorzijde van de woning.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

Op de Tweede verdieping zijn de wanden van de slaapkamers aan de achterzijde in een heel lichte
gele kleur geschilderd. Waarbij slaapkamer 11 geschilderd is in een iets donkerdere kleur geel,
meer richting oker. De kastenwanden zijn geschilderd in een zeer lichte grijstint. De wanden van
de slaapkamer aan de voorzijde zijn licht grijs-groen. De kastenwand is een tint lichter. De
wanden van de douchecel aan de voorzijde zijn licht grijs-wit geschilderd en de douchebak is
gemaakt van betonemaille in een blauw-groene kleur. Waarschijnlijk omdat deze kleur hygiënisch
aandoet.113

afb 34 slaapkamer 10 gelegen aan de achterzijde van de woning
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.
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Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
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afb 35 slaapkamer 11 gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze ruimte is geschilderd in een donkerdere kleur
geel die meer gaat richting oker.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

afb 36 slaapkamer 12 gelegen aan de voorzijde van de woning. Op de rechter afbeelding is goed te zien dat de deuren
van de hal geschilderd zijn in een donkerdere grijstint.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

afb 37 douchecel met de groen-blauw betoneimalle douchebak.
Foto gemaakt tijdens bezoek aan de Erasmuslaan 9 op 24 november 2010.

In de gehele woning zijn de plafonds wit en zijn alle metalen onderdelen, zoals de radiatoren,
trapleuningen, kozijnen, in een aluminiumkleur geschilderd. Dit omdat deze kleur past bij
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techniek.114 De plinten zijn zwart geschilderd en de vloeren bestaan over het algemeen uit een
grijs linoleumachtig materiaal.
Duidelijk is dat de gebruikersfunctie de oriëntatie van de ruimtes bepaalde, waardoor de keuken,
het eetgedeelte, de badkamer en de douchecel op het noordwesten gelegen zijn. De wanden,
vloeren en het plafond blijven op de achtergrond en stralen een zekere rust uit. Maar in hoeverre
zijn de kleuren vanuit de wetenschap bepaald? Rietveld heeft hoogstwaarschijnlijk door middel
van de lichtreflectie de juiste grijstinten bepaald. Aangezien hij volgens Mulder niks moest
hebben van de psychologische werking van kleuren, heeft hij dus de gebruikte pasteltinten oker,
lichtgroen en lichtpaars vermoedelijk bepaald vanuit zijn eigen „kunstzinnigheid‟. Deze
modelwoning laat echter goed zien hoe het moderne interieur er volgens Rietveld uit behoorde te
zien.
In het navolgende zal gekeken worden in hoeverre de theoretische benadering van het
woningvraagstuk het wooninterieur van de jaren veertig heeft beïnvloed.
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Gesprek met Bertus Mulder, 25 november 2010.
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Adviezen voor de woninginrichting in de jaren tussen 1945 en 1950
Economische situatie en taak binnenhuisarchitect
Zoals eerder als is aangegeven hadden de slechte leefomstandigheden, de materiaalschaarste en de
slechte economische omstandigheden na de oorlog als gevolg dat er een grote vraag was naar
goedkope (huur)woningen. Om de bouw van nieuwe woningen te bespoedigen werden de
principes van het Nieuwe Bouwen nagevolgd.115 Volgens de architecten en binnenhuisarchitecten
moest de woningbouw de hoogste prioriteit in ons land krijgen, want wanneer de burger een
woning had zou hij, volgens hen, zich meer betrokken voelen om het land mee te helpen
opbouwen. De welvaart en de arbeidsproductiviteit zou dan stijgen en Nederland zou dus eerder
uit de zorgen zijn.116 Verder waren architecten en binnenhuisarchitecten van mening dat ons
verblijf „menswaardiger‟ werd als wij ons meer omgeven zouden voelen door de natuur.117
Daarom werden de nieuwe woningblokken, die bestonden uit gestapelde woningen, in een open
parkachtige omgeving geplaatst en voorzien van grote ramen. Zo kon men veel licht en lucht in
de woning toelaten.
Veel burgers wilden na de oorlog opnieuw beginnen, „zonder spinraggen, maar hygiënisch,
efficiënt, opgeruimd en vrolijk‟.118 Om te zorgen dat burgers hun nieuwe woning op een efficiënte
manier gingen inrichten, bleven architecten en binnenhuisarchitecten het als hun taak zien om het
publiek voorlichting te geven op het gebied van woningbouw en woninginrichting.119
De rol van de binnenhuisarchitect – ook vaak aangegeven als „woninginrichter‟ – bleef na de
oorlog erg belangrijk.120 De binnenhuisarchitect had echter een andere taak gekregen. Ten eerste
moest hij werken voor een verarmd volk, want dit volk kon zich geen luxe permitteren en moest
het doen met kleine ruimten en weinig materiaal.121 Ten tweede had hij een wetenschappelijk taak
gekregen, waarbij „economische, physische, psychologische en hygiënische aspecten‟ een rol
speelden.122 Om een technisch en esthetisch goed ontwerp te maken dat ook bedoeld was om de
massa te bereiken, moest de binnenhuisarchitect kennis hebben van materiaal, kleurenleer,
akoestiek, compositie en ergonomie. 123 Hij diende er voor te zorgen dat men goed kon wonen
zonder dat men hinder ondervond van de geringe beschikbare ruimte, maar hij mocht daarbij niet
zijn eigen mening over een bepaalde manier van inrichten opdringen.124 De bekende architecten
en binnenhuisarchitecten Rietveld, Berkovich, Bromberg en Van Tussenbroek bleven erg
invloedrijk. Na de oorlog werden zij aangevuld met E. Simons, W. Kuyper en B. van Pelt.125
Voorlichting en het buitenland
De Verenigde Staten waren bij de bevolking heel erg populair, omdat dat land een grote rol
hadden gespeeld in de bevrijding: „Amerika was het voorbeeld van een levensstijl in overvloed,
luxe en optimisme.‟126

Verkennende studie RCE (2010) p. 50.
„Strijd om een woning‟, De Vrouw en haar Huis (1947) 41e jaargang no. 1 (januari), p. 14-15.
117 „Tuindorp in Zweden, door Eddy Arendsen‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 5 (mei), p. 168-170.
118 Verkennende studie RCE (2010) p. 9.
119 „Strijd om een woning‟, De Vrouw en haar Huis (1947) 41e jaargang no. 1 (januari), p. 14-15.
120 „Wonen vroeger en tegenwoordig (IX)‟, Intérieur (1949) 62e jaargang no. 447 (juni), p. 62-65.
121 „Meubelen voor dezen tijd‟, De Vrouw en haar Huis (1946) 40e jaargang no. 9 (september), p. 152-153.
122 „Wonen vroeger en tegenwoordig (IX)‟, Intérieur (1949) 62e jaargang no. 447 (juni), p. 62-65.
123 Bergveldt, E., Burkom, van, F., Gaillard, K., e.a. (1996) p. 270.
124 „Klein behuisd, franse voorbeelden van praktische inrichting van jongens- en meisjeskamers, door Femina‟,
Intérieur (1950) 63e jaargang no. 462 (september), p. 268-271. „Overpeinzingen van een binnenhuisarchitect, door Paul
Blomberg‟, Intérieur (1948) 61e jaargang no. 430 (januari), p. 14-15.
125 „Meubelen voor dezen tijd‟, De Vrouw en haar Huis (1946) 40e jaargang no. 9 (september), p. 152-153. Verkennende
studie RCE (2010) p. 35.
126 Verkennende studie RCE (2010) p. 6.
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Paul Bromberg verbleef tijdens de oorlog in Amerika in opdracht van de regering. Zijn taak was
de montagebouw te bestuderen. Deze studie heeft hij in 1946 gepubliceerd in het boek
Amerikaanse Architectuur. Tijdens zijn verblijf kwam Bromberg erachter hoezeer „gewone mensen‟
behoefte hadden aan voorlichting op het gebied van woninginrichting.127
Ook de ontwikkelingen op het gebied van woninginrichting in de Scandinavische landen werden
op de voet gevolgd door ontwerpers. In Zweden was men al zeer bekend met
„woongebouwen‟.128 In de woongebouwen, die bestonden uit meerdere woningen, hadden de
bewoners „de mogelijkheid om een eigen sfeer te maken in hun eigen „wooncel‟.‟129
Amerika en Zweden liepen volgens de auteurs in de tijdschriften Intérieur en De Vrouw en haar
Huis erg voor op Nederland op het gebied van woningbouw en woninginrichting. Onder andere
omdat zij onderwijs gaven aan de „gewone mens‟ in van alles wat ook maar met wonen te maken
had.130 „Wij Nederlanders en onze regering‟ moesten daarom een voorbeeld nemen aan deze
landen om alles snel weer op peil te hebben.131
Net als in Amerika konden niet veel mensen in Nederland een binnenhuisarchitect betalen. 132 In
Amerika hadden architecten en binnenhuisarchitecten daarom contact opgenomen met
fabrikanten, magazijnen voorlichtingsdiensten, architecten en aannemers, redacties van kranten,
tijdschriften en scholen, zodat de bevolking profijt had van hun kunde.133
Om aan een zo groot mogelijk publiek voorlichting te kunnen geven, werd onder andere in 1948
het bureau voor easthetische adviezen „Goed Wonen‟ aan het Rokin in Amsterdam opgericht en
verscheen ook het gelijknamige tijdschrift Goed Wonen. Deze stichting had als doel: „het wonen in
Nederland op een hoger peil te brengen‟ en „mensen voor te lichten over hoe zij op een
betaalbare en verantwoorde wijze hun woning konden inrichten‟. 134
Tevens wisten de architecten en binnenhuisarchitecten, vanuit hun ervaringen uit de jaren dertig,
dat reclame een belangrijke rol speelt bij de aanzet tot het vervangen van de huisraad en het
volgen van meubeltrends.135 In de tijdschriften De Vrouw en haar Huis en Intérieur blijven de
auteurs dan ook veel aandacht besteden aan wat er gebeurt op het gebied van woningbouw en
woninginrichting in binnen- en buitenland. Wat in de jaren veertig verandert, is dat auteurs meer
aandacht gaan besteden aan het moderne meubel en de toepassingsmogelijkheden van deze
moderne meubels, aangezien de bevolking moet wonen in kleinere ruimten. Willy Leviticus prijst
daarom in het tijdschrift De Vrouw en haar Huis in februari 1948 het boek Meubels en Mensen van
Paul Bromberg aan. In dit boek geeft Bromberg onder andere aan dat een ruimte meerdere
functies moet kunnen huisvesten, want men moet in één ruimte kunnen eten, werken,
ontspannen en soms ook slapen. Dit heeft tot gevolg dat het meubilair makkelijk verplaatst moet
kunnen worden volgens Bromberg.136
De adviezen uit de jaren veertig kunnen dus gezien worden als een voorzetting van de
voorlichting uit de jaren dertig, waarbij Amerika en de Scandinavische landen het grote voorbeeld
waren. Vanwege de economische situatie had huisvesting na de oorlog de hoogste prioriteit,
waardoor er in de literatuur minder aandacht was voor kleur in het moderne woonhuis.
„Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1949) 43e jaargang no. 6 (juni), p. 285.
„Wonen vroeger en tegenwoordig (IX)‟, Intérieur (1949) 62e jaargang no. 447 (juni), p. 62-65.
129 „Wonen vroeger en tegenwoordig (IX)‟, Intérieur (1949) 62e jaargang no. 447 (juni), p. 62-65.
130 „Zweden en Nederland‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 4 (april), p. 149-151. „Paul Blomberg‟, De
Vrouw en haar Huis (1949) 43e jaargang no. 6 (juni), p. 285.
131 „Zweden en Nederland‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 4 (april), p. 149-151.
132 „Een amerikaans “goed wonen”. Door Jane Jacobs‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 6 (juni), p. 222223.
133 „Een amerikaans “goed wonen”. Door Jane Jacobs‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 6 (juni), p. 222223.
134 „Goed wonen en goed erken‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 2 (februari), p. 57.
135 Verkennende studie RCE (2010) p. 32.
136 Bromberg, P. (1948) p. 86.
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Woninginrichting
De burgerwoning van vroeger was uiterst karig gemeubileerd, waardoor de burger zich na de
oorlog volgens Bromberg bleef verbeelden dat het hebben van veel meubels welstand uitstraalt.137
Hij pleit er daarom voor dat elk voorwerp in het interieur een doel heeft. Dit hoeft niet per se een
gebruikersdoel te zijn; het kan ook een esthetisch doel zijn. Tevens wijzen hij en Hagemeester,
auteur in het tijdschrift De Vrouw en haar Huis, erop dat men ook met minimale middelen een
goed modern interieur kan inrichten, zelfs met oude meubels. Deze oude meubels kan men
namelijk modern maken. Door ze te moderniseren passen ze in een moderne woning.138

afb 38 Deze afbeelding laat zien hoe een jong stel van gekregen meubels moderne meubels maakt door de meubels te
ontdoen van „krullen‟ en andere „tierlantijnen‟. Op deze manier krijgen de meubels een zakelijke uitstraling en gaan ze
bij elkaar passen.
„Gezelligheid tussen oud-nieuwe meubelen. Door Jeanne Hagemeester‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang
no. 1 (januari), p. 22-23.

Volgens Bromberg moest men een andere wijze van woninginrichting gaan kiezen.139 Dit omdat
men vaak niet de mogelijkheid had een hele woning te betrekken, maar alleen een „suite‟. 140
Het bewonen van een kleine ruimte verandert de levensomstandigheden en vraagt volgens
Bromberg om het breken met wat hij de traditionele wijze van meubels aanschaffen noemt.141 In
de kleine „suites‟ is, volgens hem, geen ruimte om een „ameublement‟ gegroepeerd te plaatsen,
zoals dat wel het geval was in vroegere woningen. 142 Om een kleine ruimte goed te kunnen
bewonen diende men volgens hem de woninginrichting aan te passen aan de veranderde
levensomstandigheden.
Vanwege de economische situatie was het noodzakelijk te bepalen welke meubels men
daadwerkelijk nodig had voor een nieuwe woninginrichting. Men kon dit bepalen door een
„woonschema‟ op te stellen. Het schema diende inzicht te geven in de woonbehoeften en welke
meubels men daarvoor werkelijk nodig had. Om de meubels dan op de juiste plek in de ruimte te
plaatsen, moest men goed kijken naar welke werkactiviteiten de ruimte moest huisvesten. Voor
werken had men bijvoorbeeld daglicht, een werkplek en berging nodig, waarbij het bureau het
beste bij het raam geplaatst kon worden.
„Roeien met de aanwezige riemen. Door Paul Bromberg‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 7
(februari), p. 256-259.
138 „Gezelligheid tussen oud-nieuwe meubelen. Door Jeanne Hagemeester‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang
no. 1 (januari), p. 22-23.
139 „Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1947) no. 10 (oktober), p. 350355.
140 „Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1947) no. 10 (oktober), p. 350355.
141 „Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1947) no. 10 (oktober), p. 350355.
142 „Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1947) no. 10 (oktober), p. 350355.
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W. Kuyper gaat een stapje verder dan Bromberg en geeft in zijn boek De kunst van het wonen uit
1947 heel nauwkeurig aan welke gebruikersfuncties welke eisen stellen en hoe men zijn ruimte
aan de hand van deze eisen dus dient in te richten en moet oriënteren ten opzichte van de zon.
Enkele voorbeelden hiervan voor de slaapkamer en de eetkamer zijn: dat men in de slaapkamer
graag ochtendzon binnenkrijgt; de juiste ligging is dan op het oosten. De vloer kan uitgevoerd
worden in parket, linoleum of rubber. Het bed plaatst men het liefst tegenover de raampartij
(vanwege tocht en uitzicht). De bedrichting (van hoofdeinde naar voeteneinde) kan het beste
noord-zuid zijn. Verder mag men als men slaapt op de rechterzijde niet in het licht kijken. En de
toegangsdeur moet zo draaien dat men bij binnenkomst niet direct op de bedden kijkt.143 Voor de
eetkamer richt hij zich op de gebruikseisen van de eettafel. De belangrijkste eisen voor een
eetkamertafel zijn dat het blad van de tafel vergroot moet kunnen worden, dat men in
uitgeschoven toestand geen hinder mag ondervinden bij het plaatsnemen en dat er geen scherpe
kanten mogen voorkomen aan het onderstel.144
Otto van Tussenbroek was ook van menig dat men de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk
diende in te richten zodat er zoveel mogelijk verkeersruimte overbleef en men een gevoel van
rust en evenwicht kreeg. Onderstaande plattegronden geven volgens hem goed weer dat
„oplossing 2‟ het beste is, omdat „het de meeste ruimte openlaat‟.145

afb 39 „Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek‟, Intérieur (1946) 59e jaargang no 414 (mei), p.
84-85.

Een gevolg van deze efficiënte manier van inrichten was volgens Van Tussenbroek de komst van
ingebouwd meubilair. Om geen hinder te ondervinden van de kleine woningruimten kwamen er
steeds meer bergmeubelen in het interieur, die op gegeven moment de hele wand bedekten met
planken in vele kleuren (zwart, rood, geel, grijs). Steeds meer meubels kregen een meervoudige
functie. 146 Hierdoor konden meerdere functies worden ondergebracht in één ruimte, zoals wonen
en slapen. In de literatuur zien we veel afbeeldingen van woninginrichtingen met daarin
combinatiemeubels of meubelelementen die op verschillende manieren te combineren waren
(schakelmeubels). Het grootste voordeel van „schakelmeubels‟ was volgens Ep Simons, auteur
van het boek Gerieflijk wonen in beperkte ruimte uit 1948, dat men meubelgroepen kon maken die zo
goed mogelijk op de kamer waren afgestemd en daardoor een minimum aan ruimte nodig
hadden.147 De vorm van het schakelmeubel diende zoveel mogelijk rechthoekig gehouden te
worden, aangezien men op deze manier de meeste plaatsingsmogelijkheden had. Het
combinatiemeubel was een andere gunstige ontwikkeling voor de kleine ruimte volgens Simons,
omdat het combinatiemeubel zodanig van constructie en indeling was dat men ze voor meer dan
één doel kon gebruiken.148
Kuyper, W. (1947) p. 99.
Kuyper, W. (1947) p. 55.
145 „Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek‟, Intérieur (1946) 59e jaargang no 414 (mei), p. 8485.
146 Verkennende studie RCE (2010) p. 31.
147 Simons, E. (1948) p. 110.
148 Simons, E. (1948) p. 110.
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Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de literatuur van onder andere ingebouwde meubels,
combinatiemeubels en schakelmeubels.

afb 40 Voorbeelden van ingebouwde meubels. Links; een bank met aangebouwde kast. Midden; slaapkamer met
ingebouwd toiletmeubel. Rechts; genoeg bergruimte in 6 lange laden en een toilettafel voor man en vrouw
„Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek‟, Intérieur (1946) 59e jaargang no 416 (juli), p. 130-131.

afb 41 Voorbeelden van combinatiemeubels. Links; woon- en slaapvertrek. Rechts; meubel te gebruiken als tafel,
schrijftafel en toilettafel.
„Roeien met de aanwezige riemen. Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 7 (juli), p.
256-259.

afb 42 Voorbeelden van bergmeubels.
Links; „Bureau aan het Rokin:Aesthetische adviezen Goed wonen‟, De Vrouw en haar Huis (1948) no. 4 (april).
Voorbeeld van een eettafel met bergkastjes van Goed Wonen.
Rechts; „Meubelen voor de B.P.M.‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 9 (september), p. 364-367.
„speciaal met het oog op kleine kamers werd een wandmeubel ontworpen (berkovich), dat de bergruimte van een
dressoir heeft, zonder dat het ook maar een vierkante centimeter grond in beslag neemt. Het is nl. een aan de wand
opgehangen reeks kastjes, die op zodanige hoogte bevestigd wordt, dat men buiten de etensuren de stoelen er onder
kan schuiven, hetgeen betekent, dat er een stuk „nuttige‟ vloer-ruimte vrij komt.‟ Maar hij kan natuurlijk ook in de
slaapkamer opgehangen worden, want die is ook erg klein tegenwoordig.
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afb 43 Voorbeeld van een meubelelement dat op verschillende manieren kan worden samengesteld.
meubilair, naar ontwerp van Prof. Malmgren. Een aantal voorbeelden van hoe de meubelelementen op verschillende
manieren kunnen worden samengesteld. Bijvoorbeeld twee van dezelfde elementen op een laag onderstel geplaatst.
„Zweedse meubels‟, Intérieur (1948) 61e jaargang no. 430 (januari), p. 11-13.

Volgens Simons waren de meeste gewone meubels niet geschikt voor een goede huisinrichting.
Men moest zorgen dat de meubels in overeenstemming kwamen met de afmetingen van de
ruimte.149 Daarom is het belangrijk dat de bewoner de meubels zo probeert te plaatsen dat men
zich zo gemakkelijk mogelijk kan bewegen in de ruimte.150 Om een ruimte goed in te richten geeft
ook hij, net als Van Tussenbroek deed in de jaren dertig, het advies om een plattegrond op schaal
1:20 te tekenen en daar dan met kartonnetjes, die de eigen meubels voorstellen, op te gaan
schuiven totdat men de juiste indeling heeft. Om een rustige uitstraling te krijgen in het interieur
is het wenselijk om voorwerpen als wastafels, bedden en kapstokken zoveel mogelijk weg te
werken door er kasten omheen te bouwen. In zijn boek Gerieflijk wonen in beperkte ruimte geeft hij
hier dan ook talloze voorbeelden van.151

afb 44 Simons, E., Gerieflijk wonen in beperkte ruimte, Amsterdam 1948, p. 24, 30, 48.
Links: „Op eenvoudige wijze is hier de nis van de suitedeuren gebruikt om een bergplaats voor kleding te maken.‟
Midden: „Een plank en een gordijn zijn voldoende om het bed onder de schuine wand te verbergen.‟
Rechts: „omtimmering van een bestaande vaste wastafel. Hier is een losse spiegel op het draaibare bovenblad
bevestigd. Het is echter ook mogelijk de spiegel vast aan de wand te laten. In de meeste gevallen zullen we dit ook
wel moeten doen. Bevindt zich de wastafel in het midden van de wand, dan moeten we proberen een ander meubel
bij de omtimmering van de wastafel te laten aansluiten. Hierdoor zal het geheel minder opvallen.‟

Simons, E. (1948) p. 85.
Simons, E. (1948) p. 34.
151 Simons, E. (1948) p. 148.
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Vanwege de economische omstandigheden en het enorme woningtekort leefden meerdere
gezinnen, als noodoplossing, ook wel samen in één woning. Om te zorgen dat de gezinnen op
een verdraagzame wijze naast elkaar konden leven, was het raadzaam dat ieder gezin zijn eigen
woonruimtes had, en ook een eigen keuken. Om niet te hoeven verbouwen had men hiervoor het
„kookdressoir‟ ontworpen.152 In gesloten toestand was dit meubel een keurig dressoir en in
opengeklapte toestand was het een efficiënt keukenmeubel.

afb 45 Wanneer men met meerdere gezinnen in één woning moest leven, was het gebruik van twee keukens
wenselijk. Door dit kookdressoir kon men dus twee keukens gebruiken zonder dat er daadwerkelijk twee vaste
keukens in een woning nodig waren.
„Kookdressoir‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 5 (mei), p. 174.

afb 46 Komische voorbeelden van combinatiemeubels.
Links; „Het nieuwste voor noodwoningen, mevrouw, Slaapkamer en keuken gecombineerd!‟
Intérieur (1948) 61e jaargang no. 432 (maart), p. 74.
Rechts; „De verkooper: “Dit is een zeer praktisch combinatie-meubel van bed en kapstok, als men veel gasten
heeft…”.‟
Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 33.

De veranderde levensomstandigheden hadden als gevolg dat men een andere woninginrichting
nodig had. Door voorbeelden te geven van combinatiemeubels, ingebouwde meubels,
bergmeubels en meubelelementen die op verschillende manieren te combineren waren,
probeerden architecten en binnenhuisarchitecten ervoor te zorgen dat de bevolking voldoende
mogelijkheden had om het interieur efficiënt in te richten. Op deze manier hoefden mensen geen
hinder te ondervinden van de kleine leefruimten die men moest gebruiken voor meerdere
doeleinden.

152

„Kookdressoir‟, De Vrouw en haar Huis (1948) 42e jaargang no. 5 (mei), p. 174.
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Kleur in het moderne woonhuis in de jaren veertig
Het onderzoek naar de invloed van kleur en de productie van verfstoffen zou na de oorlog een
grote impuls hebben gekregen vanuit de industrie. In de tijdschriften Intérieur en De Vrouw en haar
Huis is in de jaren veertig echter maar weinig gepubliceerd over kleur in het moderne woonhuis,
hoogstens een enkel artikel. De oorzaak hiervoor is vermoedelijk dat de hoogste prioriteit na de
oorlog was te zorgen voor een goedkope en efficiënt ingerichte woning. De luxe van
bijvoorbeeld, naast een nieuwe inrichting, ook een nieuw behang in moderne lichte kleuren kon
men zich waarschijnlijk nog niet permitteren.
Leviticus schrijft in 1947 een artikel Bespiegelingen over kleuren in Intérieur. Volgens haar hebben veel
fabrikanten, verkopers en handelaren opgemerkt dat kleuren een heel belangrijke rol spelen voor
onze gemoedstoestand, omdat ze „sympathie of antipathie‟ opwekken, waardoor fabrikanten
stimulerende en rustgevende kleuren gingen onderscheiden.153 Door deze karaktereigenschappen
van kleur kunnen architecten en binnenhuisarchitecten volgens Leviticus eigenlijk geen advies
geven over het juiste kleurgebruik in de moderne woning. Iedereen moest dit zelf oplossen, „naar
zijn eigen smaak en individuele aard, naar zijn eigen temperament‟.154
Volgens Leviticus zijn er „quasi-wetenschappelijke occultisten‟ die beweren dat blauw het beste
past bij intellectuele mensen, rood bij sportieve, oranje bij gezellige en vrolijke, groen bij
eenvoudige, paars bij mystieke en geel bij jaloerse mensen. 155 Omdat kleur ook duidelijk moest
aangeven wat er gebeurde in de ruimte, zou volgens sommigen warm geel de juiste kleur zijn
voor de woonkamer, blauw of violet voor de slaapkamer, want dit zou de nachtrust bevorderen
en in de keuken rood-groen of blauw-oranje.156 Maar volgens Leviticus gaat het bij het kiezen van
de juiste kleur voor het interieur om meer „dan alle goedbedoelde, maar zwak gefundeerde
theorieën‟. 157 Men moet kijken naar de ligging en afmetingen van het vertrek, naar de te
gebruiken materialen en naar de aard en het type bewoner, want „de voorliefde voor een bepaalde
kleur komt voort uit een bepaalde levenshouding en je karakter‟.158
Hieruit blijkt dat de artikelen over kleur in het moderne woonhuis gezien kunnen worden als een
voortzetting van de theoretische beschouwingen over kleur in het interieur uit de jaren dertig.
In de jaren veertig wordt dus voorzichtig een begin gemaakt met industrieel vervaardigde
meubels en verfsystemen. Gezien de artikelen in het tijdschrift Intérieur groeit de belangstelling
voor kleur en kleuradviezen pas vanaf de jaren vijftig door de opkomst van de doe-het-zelf
markt‟.159 Dit is onder andere te zien in twee artikelen Kleur – Ruimte – Mens in het tijdschrift
Intérieur in 1950.
Kleur – Ruimte – Mens in 1950
Binnenhuisarchitect Elmar Berkovich geeft in zijn artikelen Kleur- Ruimte- Mens (1) en (2) in het
tijdschrift Intérieur in 1950 eigenlijk een herhaling van de kleurideeën en theoretische
kleurbeschouwingen uit de jaren dertig. Vermoedelijk gaat hij over kleur schrijven, omdat de
mens volgens hem steeds meer in de ban van kleur raakt. Tevens zijn het kleurengamma en de
toepassingsmogelijkheden steeds groter geworden.
Volgens Berkovich is de meest belangrijke kleurvoorwaarde de ligging van de ruimte. Voor
kamers gelegen op het noorden kan men het beste warme kleuren gebruiken, want hier is
„Bespiegelingen over kleuren, door Willy Leviticus‟, Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 31-33.
„Ons huis en ons humeur, door Willy Leviticus‟, Intérieur (1949) 62e jaargang no. 444 (maart).
155 „Bespiegelingen over kleuren, door Willy Leviticus‟, Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 31-33.
156 „De taak van de binnenhuisarchitect, door Otto van Tussenbroek‟, Intérieur (1946) 59e jaargang no. 413 (april), p.
70-72. „kleur hangt nauw samen met de functie van het vertrek.‟. „Bespiegelingen over kleuren, door Willy Leviticus‟,
Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 31-33.
157 „Bespiegelingen over kleuren, door Willy Leviticus‟, Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 31-33.
158 „Bespiegelingen over kleuren, door Willy Leviticus‟, Intérieur (1947) 60e jaargang no. 423 (februari), p. 31-33.
159 Verkennende studie RCE (2010) p. 35.
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namelijk niet veel zonlicht. En voor kamers waar veel licht binnenkomt (zuiden) kan men het
beste gebruik maken van koele kleuren, want hier is al een teveel aan warmte. Tevens mag de
kleur geen twijfel laten ontstaan over de functie van de ruimte. De kleur in de ruimte moet
duidelijk aangeven of het bijvoorbeeld een eetkamer of een slaapkamer is.
De gevoelsassociatie van kleur is volgens hem sterk, waardoor het kleurenbeeld emoties kan
versterken en afremmen. In een ruimte moet men daarom een evenwicht zoeken tussen actieve
en passieve kleuren. Actieve kleuren zijn: primaire verzadigde kleuren (ongemengd, chromatisch)
en passieve kleuren zijn: onverzadigde kleuren (mengkleuren, achromatisch).160 De natuur moeten
we voor de kleurensamenstelling als voorbeeld gebruiken, want hierin zijn licht en kleur altijd in
evenwicht.161 Kleur is in de ruimte heel erg verbonden met licht; de lichtintensiteit bepaalt de
intensiteit van de kleur. De verhoudingen van een ruimte kun je dus door middel van kleur en
licht beïnvloeden. Je kunt ook karakteristieke eigenschappen uitlichten of wijzigen.162
De grote vlakken, zoals wanden, dienen achtergrond te zijn, dus hiervoor kan men het beste
mengkleuren gebruiken. Voor accenten kan men hogere intensiteiten van kleur gebruiken, maar
niet teveel accenten, want dan wordt het onrustig. Voor de wanden is wit of wit dat neigt naar
rood, geel, blauw of groen als achtergrond het meest rustgevend. Volgens Berkovich kunnen we
op de wanden liever geen primaire kleurvlakken gebruiken of vlakken met zeer intensieve
kleuren, zoals rood, geel, blauw of hardgroen. Dit wekt namelijk nabeelden op. Een rood vlak
wekt een groen nabeeld op en je oog moet dan steeds tot rust komen om kleuren en vormen te
registreren.
Voorwerpen met een dominerende functie moeten geaccentueerd worden. Dit kan zijn een
boekenkast, de eettafel en stoelen in een eetkamer of de bedden in een slaapkamer. Voor
Kleuraccenten zijn deuren, tafels en stoelen, bekleding van meubels, gordijnen en karpetten goed.
W. Kuyper geeft ook aan dat de materiaal- en kleurkeuze voor het moderne interieur heel
belangrijk zijn. Volgens hem vindt men geen bevrediging in sterke primaire kleuren. Kuyper raadt
daarom aan om een effen behang toe te passen in gebroken wit, licht grijs, beige, zachtgroen,
blauw of fletsrose. Dit is namelijk een ideale achtergrond voor elke wandversiering en ze maken
de kleurencombinatie van de kamer makkelijker. De wand is namelijk rustig en onopvallend.163
In 1950 blijven de oriëntatie van de ruimte, de functie, de inrichting en de gemoedstoestand van
de bewoner belangrijk voor het bepalen van het juiste kleurengamma in het interieur. Het advies
dat Berkovich en Kuyper geven wijkt ook niet af van het advies dat in de jaren dertig werd
gegeven. Men dient nog steeds te streven naar rust en evenwicht in de moderne woninginrichting.
Door rustige lichte kleuren, zoals wit, licht groen of blauw, toe te passen voor de wanden blijven
deze op de achtergrond. Kleuraccenten kan men dan toepassen in meubels, gordijnen en
karpetten. De vele propaganda voor het moderne interieur in de jaren dertig en veertig moeten
ondanks de erg schematische benadering geholpen hebben om „de moderne lichte inrichting
langzaam te doen intreden‟.164

„Kleur- Ruimte- Mens (1), door Elmar Berkovich‟, Intérieur (1950) 63e jaargang no. 463 (october), p. 304-305.
„Kleur- Ruimte- Mens (1), door Elmar Berkovich‟, Intérieur (1950) 63e jaargang no. 463 (october), p. 304-305.
162 „Kleur- Ruimte- Mens (II), door Elmar Berkovich‟, Intérieur (1950) 63e jaargang no. 464 (november), p. 340-341.
163 „Deense en zweedse behangsels, door W. Kuyper‟, Intérieur (1950) 63e jaargang no. 454 (januari), p. 10-15.
164 Verkennende studie RCE (2010) p. 30.
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Conclusie
Kleur en inrichting in het moderne woonhuis in de jaren dertig
In de jaren dertig besefte men opeens „hoe zeer in het moderne bouwen kleur een
architectonische functie vervult en mee helpt bouwen‟.165 Kleur kon meehelpen om één geheel te
maken van je interieur en daarmee te zorgen voor een esthetisch bevredigend geheel. De visuele
relatie tussen kleur en maat en proportie moest zorgen voor een harmonische beleving van de
ruimte. Men had het verlangen om door de vormgeving van „de directe leefomgeving de
levenshouding van de mens te veranderen‟.166 Aangezien kleuren een sterk ruimtebepalend effect
hebben en ze maat en ritme geven aan de ruimtebeleving probeerde men dus door kleurvlakken
het geheel visueel in evenwicht te brengen. Men zocht met verhoudingen en kleur naar een
zekere rust in het interieur.167
Uit de interieurbeschrijvingen en afbeeldingen van bestaande inrichtingen in de literatuur komt
naar voren dat het verstandig werd geacht om lichte kleuren toe te passen voor de wanden,
plafonds en vloeren. Hierdoor lijkt de ruimte namelijk groter en het is „zindelijk, praktisch en
esthetisch‟.168 De wanden werden over het algemeen voorzien van vrijwel geheel effen behang,
maar ze werden ook wel gestuct en geschilderd.169 Door de wanden te ontdoen van overbodige
versieringen en ze samen met het plafond en de vloer uit te voeren in rustige voorname tinten
blijven zij onopvallend en vormen ze een achtergrond voor het leven.
Voor het kleurgebruik adviseerde men voor de kinderkamer lichte vrolijke kleuren in bonte en
harde kleuren met lichte kleuren voor de wanden zoals een zonnige tint, ivoorkleur, lichtgroen of
lichtblauw. Wanneer de kinderkamer niet zo zonnig was werd geel aangeraden. Kleuraccenten
werden toepast onder andere in meubels zoals te zien in de kindermeubeltjes van
binnenhuisarchitect en meubelontwerper Elmar Berkovich.

afb 47. Kindermeubelen van E. Berkovich op tentoonstelling in toonkamers van Metz en Co. Ernaast geeft de
afbeelding het kleurgebruik weer dat is beschreven in het artikel.
“Hoe goed is hier begrepen de psyche van het kind, dat blijheid en vreugde vraagt, in al wat het omringt. Zie de
kinderlijke meubeltjes! … De stoeltjes hebben vuurroode zittingen, zoodat het zitvlak direct duidelijk kenbaar is, en
de kinderen niet kunnen vallen. De zachtgele tafeltjes zijn ook laag en de groote ronde tafel geeft berging op een
tweede plank onder het tafelblad… zouden deze vroolijke meubeltjes, geplaatst in een kamer, aan de zonzijde van
ons huis gelegen, niet van invloed zijn op de ontwikkeling van de kinderziel?”
Rogge, E.M., „Nieuwe Meubelen‟, De Vrouw en haar Huis (1939) no. 12 (april), p. 606.
„Tentoonstelling “de Nieuwe Woning” bij Metz en Co‟, Het Landhuis (1937) 11 Augustus.
Bergveldt, E., Burkom, van, F., Gaillard, K., e.a. (1996) p. 160
167 Bergveldt, E., Burkom, van, F., Gaillard, K., e.a. (1996) p. 222
168 „Plafond en wandbekleding‟, De Vrouw en haar Huis (1935) nummer 4 (Augustus). „Een nieuwe lente, een nieuw
behang‟, Het Landhuis (1939) April.
169 Verkennende studie RCE (2010) p. 17-19.
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Voor de woonkamer zien we op de afbeeldingen voornamelijk lichte wanden in wit of een licht
gele tint en kleuraccenten worden dan toegepast in de stoffering van de meubels, vloerkleden en
gordijnen, zoals „paars trijp voor de kussens‟, een „zeegroen wollen kleed‟ en „gordijnen met rode
motieven‟.170 In de slaapkamer werden de kleuren groen, blauw en grijs gebruikt, mogelijk omdat
aan deze een rustgevende invloed werd toegekend. In de keuken werd voornamelijk de kleur
blauw toegepast. Met deze kleur hoopte men vliegen te kunnen afweren.171 In de eetkamer zien
we vaak de kleurencombinatie geel met blauw.
Het moderne meubel was regelmatig afkomstig uit Scandinavië, strak vormgegeven en uitgevoerd
in lichte houtsoorten, want „dit is een vrolijke tint hout‟.172 Door minder en makkelijk te
verplaatsen meubels op een praktische manier in het interieur te plaatsen verkreeg men meer
verkeersruimte en dus meer bewegingsvrijheid. Vanwege hygiënische redenen werden vloeren
uitgevoerd in hout of linoleum en in de keuken in een steenachtig materiaal.173 Linoleum had als
bijkomend voordeel dat het te verkrijgen was in een groot kleurenpalet, waardoor verschillende
functies in een vertrek konden worden aangegeven.
Hierna volgen drie voorbeelden van moderne woninginrichtingen uit de jaren dertig, waarbij de
oorspronkelijke afbeeldingen zijn ingekleurd met de gegevens uit de bijschriften.

afb 48 Wanden wit met erop een grijs geschilderd vlak. Korrel van de wand geeft levendigheid. Gordijnen zijn
blauwachtig zilvergrijs, lichtgrijs blouclé op de vloer en rood vak onder de zitgroep van dezelfde stof. Bekleding bank
is blauwachtig zilvergijs satijn, kasten van celluloselak wit. Ronde tafel wit gespoten en met rubber bekleed.
Bekleding fauteuils binnenkant rugleuning donkergrijs satijn, houtwerk is wit gespoten.
„Zithoek van een woonvertrek, ontwerp W. Penaat, kleurencompositie: B. van der Leck‟, Het Landhuis (1935)
jaargang 30 (12 juni).

„Interieurs, van Mart Stam, Rietveld, A. Komter, Soren Hansen, a. Bodon, I. Falkenberg-Liefrinck, A. Berkovich
en W. Penaat‟, Het Landhuis (1938) 23 Februari. „Eenige nieuw ingerichte woningen‟, Het Landhuis (1938) 25 Mei.
171 Hartogh, A.V., Arch., „Keukens‟, De Vrouw en haar Huis (1936) nummer 10 (Januari), p. 462-464.
172 „Tentoonstelling “de Nieuwe Woning” bij Metz en Co‟, Het Landhuis (1937) 11 Augustus.
173„De Keuken (II)‟, Het Landhuis (1937) 14 April, p. 219-222.
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afb 49 “Meubelen in Slavonisch eiken met palissander, tabakkleurig tapijt, wanden zachtgeel; gordijnen roodachtig;
bekleeding zitmeubelen: blauw moquette.”
„Interieurs van Harry Dreesen, Tilburg‟, Het Landhuis (1939) 56e jaargang (mei).

afb 50 “Meisjeskamer, uitgevoerd door W. Retera Wzn. De wanden zijn lichtblauw, de vloer is bedekt met grijs en
blauw linoleum. Het gordijn is lichtgeel: de meubels zijn met slijplak bespoten in crême en blauwgroen. De kussens
op de bank zijn oranje.”
„Woninginrichting‟, De Vrouw en haar Huis (1939) no. 8 (december).

Kleur en inrichtingen in het moderne woonhuis in de jaren veertig
Na de oorlog richtten architecten en binnenhuisarchitecten zich vanwege het enorme
woningtekort op de huisvesting. Zij kregen de taak om te werken voor een verarmd volk. De
levensomstandigheden van dit volk waren veranderd, zij leefden in kleine ruimten en hadden
weinig materiaal tot hun beschikking. In de literatuur zien we vlak na de oorlog dat er
hoofdzakelijk advies wordt gegeven over hoe men met minimale middelen de beschikbare ruimte
zo efficiënt mogelijk kon inrichten. Pas vanaf de jaren vijftig kan men echt beginnen met de
grootschalige woningbouw, waardoor er vanaf dan ook weer aandacht komt voor kleur in het
moderne interieur.
De adviezen over woninginrichting kunnen gezien worden als een voortzetting van de adviezen
gegeven in de jaren dertig. De gebruikersfunctie diende nog steeds de uiterlijke vorm te bepalen
en dus welke meubels men nodig had en welke kleuren men diende te gebruiken. Aangezien de
meeste mensen zich geen binnenhuisarchitect konden veroorloven, maar men wel voorgelicht
diende te worden over het moderne interieur, waren de auteurs van de tijdschriften Intérieur en De
Vrouw en haar Huis van mening dat Nederland een voorbeeld moest nemen aan Amerika en de
Scandinavische landen. Daar werd namelijk alles in het werk gesteld om de bevolking
voorlichting te geven over woningbouw en woninginrichting. Om te zorgen dat men meer
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bewegingsvrijheid kreeg in zijn woning en daardoor dus geen hinder ondervond van de kleine
leefruimten werden er bergmeubels, combinatiemeubels en meubelelementen ontworpen die op
verschillende manieren gecombineerd konden worden. Door deze nieuwe meubels veel te laten
zien aan het publiek en voorbeelden te geven van hoe men op een eenvoudige manier het
interieur kon ontdoen van overbodige meubels en versieringen, hoopten de auteurs dat de
bevolking het belang van een doelmatige inrichting ging inzien en dat op deze manier de
levensomstandigheden van de mens zouden verbeteren.
Over het algemeen komt uit de interieurbeschrijvingen en afbeeldingen van bestaande
inrichtingen in de literatuur naar voren dat het kleurenpalet in de nieuwe woning vrijwel gelijk
was aan de jaren dertig. Het interieur was licht, wat betreft de muren, plafonds en het houtwerk
en er werd aanbevolen om kleuraccenten toe te passen in de meubels. De wanden waren
regelmatig glad gestuct en meestal met behang bekleed. De behangsels waren vaak effen en licht
van kleur, soms met reliëfwerking om de wand wat levendiger te maken. Paul Bromberg adviseert
bijvoorbeeld de wanden te voorzien van witte verf of behang.174 In plaats van zware velours
gordijnen verschenen steeds vaker lichte katoenen en cretonne gordijnstoffen. In het volgende
voorbeeld heeft Bromberg ervoor gekozen de wanden en het meubilair wit te houden en
kleuraccenten aan te brengen in de gordijnen.

afb 51 De gordijnen in deze meisjeskamer waren in twee verschillende kleuren. Zuiver oranje voor de balkondeuren
en de wastafel en geel voor het andere raam. Het meubilair was wit met hier en daar een licht eiken noot.
„Paul Blomberg verbouwde een flat. Door C. Schenk‟, De Vrouw en haar Huis (1949) 43e jaargang no. 7 (juli), p. 304307.

Ook Ep Simons geeft, zoals te zien is op de volgende afbeelding, in zijn boek Gerieflijk wonen in
beperkte ruimte aan welke kleuren er in een ruimte waren toegepast. Tevens is op deze afbeelding
duidelijk te zien hoe een moderne inrichting eruit behoorde te zien. De strak vormgegeven
meubels zijn van het midden van de ruimte verplaatst naar de wanden om zo meer
verkeersruimte in het interieur te krijgen. Er staan geen overbodige meubels in de ruimte en ze
zijn makkelijk te verplaatsen. Tegen de wand is een groot opbergmeubel geplaatst en ook de
wanden zijn ontdaan van overbodige versieringen.

„Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg‟, De Vrouw en haar Huis (1947) nummer 10 (oktober), p.
350-355.
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afb 52 „Stellen we ons even voor: het houtwerk van blank gespoten eikenhout, op de vloer een donkerbruine mat,
voor de ramen oranje kleurige gordijnen, wanden van crème of grijsachtig en op de bank enkele kleurige kussens.
Verder als wandversiering een paar eenvoudige, maar goede etsen.‟
Simons, E., Gerieflijk wonen in beperkte ruimte, Amsterdam 1948, p. 63.

Voor de vloer bleef linoleum, om dezelfde redenen als in de jaren dertig, favoriet bij gebruikers.
Vloeren in de gang of hal bestonden vaak uit tegels of linoleum. De badkamer had vaak een
granito vloer en wanden in een lichte kleur, zoals wit of crème.
De architecten en binnenhuisarchitecten in de jaren dertig en veertig waren zich er van bewust
welke belangrijke rol architectuur kon spelen in het maken van een nieuwe samenleving, waarin
de sociale zekerheid en de levensomstandigheden van de mens verbeterd moesten worden. Om
de levensomstandigheden van de mens te verbeteren moest men zorgen dat het interieur licht,
ruim en hygiënisch was. Door lichte kleuren te gebruiken en overbodige meubels en
wandversieringen weg te halen, kreeg men een zekere rust in het interieur waardoor de menselijk
ziel zich kon ontspannen. Het was belangrijk dat in de wetenschap werd vastgelegd wat de
invloed van kleuren was op het zielenleven van de mens, zodat architecten, binnenhuisarchitecten
en burgers vanuit de wetenschap konden gaan handelen en niet meer puur op intuïtie. Maar
welke wetenschappelijke studies hebben architecten en binnenhuisarchitecten uitgevoerd om
wetenschappelijk te onderbouwen welke invloed kleur heeft op onze gemoedstoestand? Hoe
hebben zij bijvoorbeeld karaktereigenschappen gegeven aan kleuren, volgens welk onderzoek
werkt rood activerend en worden blauw en groen als rustgevend ervaren? Op al deze vragen
geven de geraadpleegde publicaties geen antwoordt. Waarschijnlijk hebben architecten en
binnenhuisarchitecten zich in de jaren dertig en veertig teveel gericht op een theoretische
benadering van het woningvraagstuk, waardoor de adviezen die ze geven over kleur in het
interieur vrij algemeen blijven.

afb 53 links: „Voorbeeld van volkomen smakeloos ingerichte huiskamer. Meubels, welke goedkoop, toch duur
moeten schijnen. Te druk en vlekkerig, onrustig behang. Onjuiste plaatsing der z.g. wandversiering.‟
Rechts: „Dezelfde kamer op een eenvoudige en weinig kostbare manier verbeterd. Meubels, welke volkomen
beantwoorden aan het gebruik dat men ervan maakt. Rustig behang in effen kleur. Als geheel meer ruimte
suggereerend.‟

Tussenbroek, O., van, Moderne woninginrichting en meubileering, Amsterdam 1934.
50

Aanbevelingen voor nader onderzoek
Om waardering en daarmee draagvlak te creëren voor het behoud van de
wederopbouwarchitectuur en interieurs uit de wederopbouwperiode is het belangrijk om kennis
over deze architectuur te vergaren. Middels deze thesis is een eerste stap gezet om informatie
over de opvattingen van ontwerpers over woninginrichting uit die periode te ordenen en te
duiden. Hiervoor was het belangrijk te beginnen in de jaren dertig, omdat de denkbeelden van het
Nieuwe Bouwen veel invloed hebben gehad op het ontwerp van het moderne woonhuis van na
de Tweede Wereldoorlog. Voor deze thesis zijn nog niet alle literatuur en archieven geraadpleegd.
Verder zijn de mensen die de periode bewust hebben meegemaakt nog niet ondervraagd en is het
fotomateriaal van vroegere bewoners nog niet bestudeerd. Het strekt tot aanbeveling om de nog
niet bekeken bronnen en literatuur uit de jaren dertig en veertig te raadplegen, zoals publicaties
van belangrijke modernisten als Van Tijen, Oud en Van der Vlught, maar ook andere tijdschriften
als „Goed Wonen‟. Verder kunnen de reclamecampagnes van leveranciers, fabrikanten en
verfproducenten worden bestudeerd. De laatste twee gaven bijvoorbeeld kleurenstalen uit zodat
men kon zien welke kleuren er waren en welke kleuren bij elkaar hoorden. Een ander punt van
aandacht voor een volgend literatuuronderzoek is te kijken naar hoe de denkbeelden van De
Delftse School zijn doorgesijpeld in bredere lagen van de architectuur.
Vanwege een vernielde infrastructuur, materiaalschaarste en de slechte economische situatie na de
Tweede wereldoorlog kon men pas echt beginnen met grootschalige woningbouwprojecten in de
jaren vijftig. Het is daarom aan te bevelen ook de literatuur uit de jaren vijftig te bestuderen.
Vermoedelijk zullen de jaren vijftig een logische voortzetting zijn van de theoretische benadering
van het woningvraagstuk uit de jaren dertig en veertig. Uit de geraadpleegde literatuur voor dit
onderzoek bleek al dat er vanaf eind jaren veertig weer meer aandacht komt voor
woninginrichting in het moderne woonhuis en dat de rol van smaakopvoeder voor architecten en
binnenhuisarchitecten vanaf dan weer belangrijker wordt. Het bureau voor easthetische adviezen
„Goed Wonen‟ wordt bijvoorbeeld in 1948 opgericht aan het Rokin in Amsterdam en er wordt
weer meer gepubliceerd. Verder krijgt men in de jaren vijftig weer aandacht voor kleur in het
interieur gezien een aantal artikelen uit 1950 en twee boeken die dan verschijnen: een
kleurenverkenning voor de leek van Luger (Luger, J., Vorm en kleur in huis, Amsterdam 1951) en
een erg theoretisch overzicht over kleur van Klaassen (Klaassen, A.L., Kleuren in bedrijf en woning,
Leeuwarden [1958]).175
De jaren zestig zullen waarschijnlijk minder informatie geven over de theoretische benadering
van het woningvraagstuk. In de jaren vijftig werd namelijk door architecten als Niegeman
gewaarschuwd voor de te sterk schematische opvattingen van wonen, want deze zouden de
vorming van de persoonlijkheid in de weg staan. De praktijk gaf Niegeman gelijk in de jaren
zestig; vanaf toen werd „leefbaarheid‟ belangrijk.176 Hierdoor werd vanaf de jaren zestig de invloed
van smaakopvoeders minder. De consument werd zelfstandiger en koos dus meer zelf wat hij
wilde.
Deze thesis is een inventariserend literatuuronderzoek naar adviezen en theorievorming over
kleur en inrichting in het moderne woonhuis in de jaren tussen 1935 en 1950. In de
geraadpleegde literatuur geven de architecten, binnenhuisarchitecten en overige auteurs niet
precies aan of er een wetenschappelijke onderbouwing is voor hun theorievorming over
kleurgebruik in het moderne interieur. Rietveld doet dit een klein beetje door aan te geven hoe
hij, aan de hand van de hoeveelheid licht die er in een ruimte moet komen, bepaald welke
grijstinten men moet toepassen. Maar vervolgens gaat hij kunstzinnig, dus zonder vaste regels,

175
176

Verkennende studie RCE (2010) p. 89.
Verkennende studie RCE (2010) p. 27.
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deze grijstinten vervangen door kleuren met eenzelfde lichtreflectie als de grijswaarden.177 Ook E.
Rijgersberg geeft in de eerste hoofdstukken van zijn boek Beknopte kleurenleer en de toepassing der
kleuren in architectuur en binnenhuiskunst uit 1938 een beknopte wetenschappelijke onderbouwing
voor de adviezen die hij geeft. In deze hoofdstukken gaat hij bijvoorbeeld in op de werking van
het oog en bekende theorieën omtrent het zien van kleuren. Het strekt tot aanbeveling om te
achterhalen waar de theorievorming van de architecten, binnenhuisarchitecten en overige auteurs
vandaan komt. Welke wetenschappelijke studies hebben zij bijvoorbeeld uitgevoerd om te
bepalen wat de psychologische effecten zijn van kleuren op onze gemoedstoestand?
Behalve een uitgebreid literatuuronderzoek is het raadzaam om de bevindingen en adviezen uit de
literatuur te toetsen aan de praktijk. Op deze manier kan men achterhalen of wat werd
aangeraden ook werd toegepast en dus hoe het moderne interieur er daadwerkelijk uitzag. Klopt
het bijvoorbeeld wat Otto van Tussenbroek in 1934 vermeldt over de moderne
kleurencombinaties in het interieur? Waren die inderdaad grijs-zwart en rood, rood-blauw-grijs en
geel-grijs-blauw?178
Op dit moment zijn een aantal particuliere moderne woonhuizen uit de jaren dertig, een paar
villa‟s van Van der Vlught en de al eerder beschreven modelwoning van Rietveld aan de
Erasmuslaan 9 te Utrecht, in ere hersteld. De woningen geven hierdoor een goed beeld van hoe
een modern interieur er in de jaren dertig moet hebben uitgezien, of in ieder geval uit behoorde
te zien volgens de architecten en binnenhuisarchitecten uit de jaren dertig.
In de villa‟s die Van der Vlugt ontworpen heeft voor de directiemedewerkers van de Van
Nellefabriek bestaat het kleurenpalet uit overeenkomstige lichte kleuren. In de privévertrekken
(wonen en slapen) past hij aardkleuren toe, die warmte en geborgenheid suggereren. Primaire
kleuren in gedekte vorm zijn te vinden in de kinderkamers en werkvertrekken en de doorgangen
stralen een praktische neutraliteit uit. „Zo krijg je hygiëne en efficiëntie in de werksfeer,
geborgenheid en warmte in de privésfeer en radicaal ultramodern voor de jeugd‟.179
Deze particuliere moderne woonhuizen zijn wellicht niet representatief voor de huizen van de
gewone burger in die tijd. Daarom zou het beter zijn wanneer men sociale woningbouwprojecten
uit de jaren dertig, veertig en vijftig, als de Bergpolderflat van Van Tijen, Brinkman en Van der
Vlught in Rotterdam, zou onderzoeken. De flat is een rijksmonument en in 1996 gerenoveerd
door woningcorporatie Vestia. Wellicht hebben zij tijdens de renovatie al het nodige kunnen
vaststellen.
De meest ideale situatie om kennis over de architectuur van de wederopbouwperiode over te
dragen en daarmee waardering te creëren voor onder andere het interieur van de naoorlogse
architectuur is door een renovatie uit te voeren naar voorbeeld van de Robijnhof van Rietveld in
Utrecht. Deze sociale woningbouwflats zijn aangepast aan de woningbouweisen van
tegenwoordig, zodat ze weer bewoond kunnen worden. Er is echter één woning ingericht als
museumwoning, waardoor men kan zien hoe de woning er in 1959 uit moet hebben gezien. Op
deze manier blijft cultureel erfgoed bewaard en is het ook bruikbaar, waardoor de waardering en
daarmee het draagvlak voor het behoud en herstel van de naoorlogse architectuur vergroot kan
worden.
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Komossa, S., Rouw, K., Hillen, J. (2009) p. 392.
Tussenbroek, O. (1934) p. 26.
179 Molenaar, J., Kauffmann, F., Backer, A.M., e.a. (2005) p. 193.
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Samenvattingen artikelen Intérieur 1935-1940 & 1946-1951
In het tijdschrift is vaak een katern met afbeeldingen van moderne inrichtingen met een korte
beschrijving van wat er op de afbeeldingen te zien opgenomen. In de bijschriften staat dan
bijvoorbeeld van welke materialen en kleuren de meubels zijn gemaakt. Van de geraadpleegde
tijdschriften is dit het tijdschrift met de meeste informatie over kleurgebruik. Er zijn een paar
artikelen opgenomen over kleurenleer en welke kleurencombinaties juist zijn. Daarbij wordt veel
gesproken over de relatie tussen kleur en de menselijke psyche en wordt er aangegeven wat
warme, koude en rustige en agressieve kleuren zijn. Maar het is heel duidelijk dat eenieder zijn
eigen conclusie moet trekken over welke kleuren hij in zijn huis wil toepassen.
Ook in dit tijdschrift weer veel advertenties voor stoffenfabrieken, gordijnen, linoleum, Wyers.
Etc. Verder in het tijdschrift veel aandacht voor het buitenland, met name de Scandinavische
landen en Amerika. De auteurs beschrijven wat zij daar doen en hoe en wat hieraan goed en
slecht is en wat wij kunnen overnemen en niet.
Doel van het tijdschrift „Intérieur‟ is om lezers en cliënten op alle gebieden voorlichting te geven.
De ontbrekende jaargangen zijn waarschijnlijk alleen nog te vinden in het Sociaal Historisch
Centrum Limburg in Maastricht.
Jaar 1935
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
vol. 51., afl. 326
Jaar 1936
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
Vol. 52., afl. 338 (februari)
Vol. 53., afl. 339 (maart)
Jaar 1937
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
Vol. 53., afl. 350 (februari)
Vol. 54., afl. 351 (maart)
Intérieur, no 354 juni 1937, 54e jaargang.
 Interieur-kunst, lárt de línterieur. p. 144-145.
o Afbeeldingen van inrichtingen met onderschrift.
o B; hal; de bank en tabouret zijn bekleed met wit leer en lichtblauwe stof
o D; schrijftafel van makassar ebbenhout.
Intérieur, no 357 september 1937, 54e jaargang.
 Vak-preeken, door Paul Bromberg, p. 253-254.
o Architectuur en esthetiek zijn zeker met elkaar verbonden.
o Behangen, schilderen en verlichting kunnen je inrichting zeker op een hoger plan
brengen.
o De wandkasten in deze beschreven ruimte hebben dezelfde kleur als de wand en
worden hierdoor geen zelfstandig onderdeel in de ruimte. De vier parten van de
linkerkast worden horizontaal gescheiden door een kleurige nis, waardoor de
aandacht van de wandkast wordt afgeleid. Zo is het architectonische element de
nis en treedt de kast terug.
o Een andere boekenwand heeft planken die vooruit steken en licht gekleurd zijn,
de wand is donker en loopt door tussen de plint en de onderste plank. Er wordt
een diepte effect gecreëerd.
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 Het rijk der kleuters, De kinderkamer, door Caspar Berlage, p. 261267.
o De invloed van kleur op de gemoedstoestand.
o Voor het houten meubel in de kinderkamer wordt aangeraden dit ongebeitst te
laten.
o Kleur heeft een psychologisch en een physische effect op het interieur, dit is heel
belangrijk om te weten voor de kinderkamer.
o Een goede kleurenverhouding en toepassing in het interieur van de kinderkamer
heeft onbewust heel veel effect op een goed te ontwikkelen schoonheidsgevoel
van het kind. Een kind neemt namelijk onbewust de esthetisch verzorgde sfeer
van de ruimte op.
o Ruimtebeschrijving kinderkamer; meubelen wit eschdoornhout, kast heeft een
voorblad van zwart linoleum.
o Ontvangstruimte; een cirkelvormige divan van glimmend notenhout met een
rieten rugleuning.
Intérieur, no 358 october 1937, 54e jaargang.
 De meisjes- en jongenskamer, door Caspar Berlage, p. 297-301.
o Je kan niet echt kleuradvies geven, want iedereen is anders en wenst dus andere
kleuren. Wel moet er gezocht worden naar esthetiek.
o Aparte meisjes- en jongenskamers komen bij de minder gegoeden en vaak ook
niet bij de middenstand voor.
o „maar, daar “interieur” als opzet heeft zijn lezers en zijn cliënten op alle gebied
voorlichting te geven,.‟
o Veel meisjes “zweren” bij een bepaalde kleur, de een bv blauw, de ander rose.
Een hele kamer in eenzelfde kleur geeft eigenlijk nooit een goed resultaat. Je moet
de kleur combineren met de juiste andere kleuren. Zo kunnen de kleuren elkaar
verstreken en wordt het effect verhoogd.
o Vloerbekleding; verto, twisted of linoleum.
o Je kan niet een modelinrichting geven want er is een directe relatie tussen de
persoonlijke ambitie van de bewoner en de inrichting.
 Boekbespreking, p. 303.
o Paul Brombergs boek „de kleine practische woning‟.
o Boekje is bedoeld voor particulieren en veel mensen kunnen er wat van leren
Intérieur, no 359 november 1937, 54e jaargang.
 Eenvoudige woninginrichting, door Caspar Berlage, p. 337-341.
o Inrichtingen die in bladen worden getoond zijn inderdaad voor velen niet te
betalen, het gaat erom dat mensen er het zijne uithelen.
o Velen zijn ook van mening dat de hulp van een binnenhuisarchitect alleen door
de rijken wordt ingeroepen. Maar daar gaat het niet om. Iedere
binnenhuisarchitect heeft als hoofdzakelijk doel om alle mensen te helpen, met
een grote of kleine beurs.
o Vroeger was het moeilijk om met goedkoop behang een goed interieur te maken,
want de kleuren en dessins waren afstotend, maar nu is dat beter.
o Het is nu mogelijk om in elke prijsklasse een goed harmoniërend kleurengamma
te verwerken in ieder interieur.
o Veel binnenhuisarchitecten werken bij fabrikanten en winkels om zo het publiek
van advies te voorzien (als ik het goed begrijp uit dit artikel. Zij vinden het
belangrijk hun expertise te kunne overdragen)
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Jaar 1938
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
Vol. 55., afl. 363 (maart)
Vol. 55., afl. 369 (september)
Intérieur, no 361 januari 1938, 54e jaargang.
 J.P. Wyers, industrie- en handelsonderneming n.v.
o Ruimte is pas goed ingericht als de meubilering en de stoffering van de ruimte
met elkaar in harmonie zijn.
o Een behaaglijke sfeer krijg je als de stoffering met elkaar in harmonie is.
o Voorlichters op gebied van stoffering moeten dus vakkennis hebben en een goede
smaak, het moeten kunstenaars zijn.
Intérieur, no 362 februari 1938, 54e jaargang.
 Het rijk der baby‟s. door Caspar Berlage, p.463-465.
o De wieg moet men ook esthetisch verzorgen.
o Welke stoffen met moet toepassen hangt af van de persoonlijke smaak.
o Het is niet moeilijk om een goede keus te maken voor de kleur stof voor de wieg.
Het is een teder voorwerp, dus gebruik tere kleren, en koude en warme kleuren
mogen wel van zich laten horen.
o Groen is geen geschikte kleur aangezien de meeste mensen hier bleek van
worden, en dan gaat de moeder zich dus onnodig zorgen maken aangezien de
baby hiernaast zo bleek ziet.
Intérieur, no 365 mei 1938, 55e jaargang.
 Boekbespreking, “Decorative Art 1938”. p.107-109
o Laat zien dat er wel degelijk naar andere landen wordt gekeken en of zij het goed
doen of niet.
o Dit boek is een jaarboek dat laat zien aan het grote publiek wat er nieuw is in
inrichtingen.
o Ontwerp van Penaat: houtwerk van kamers is wit gespoten, zitkamer, oranje en
twee kleuren grijs, eetkamer in lichtgrijs en blauw.
o Bas van Pelt: eetkamer; stalen stoelen met wit en blauw.
o Blomberg: muziekkamer met geel en oranje.
 Interieur-kunst, lárt de línterieur. p.114-115.
o Afbeeldingen met onderschrift
o 1; naturel gekleurde meubels, bovenblad van schrijftafel is dofgroen
o 2; eetkamerhoekje; meubelen van licht hout met gestreept katoenen weefsel
overtrokken
o 3; boudoir; lichte tinten voor wanden en vloerbedekking, wit-rood linoleum,
mengt goed met zandkleurig.
o 4; salon, in wit en zwart, divan is van witte naturel zijde, vloerbedekking zwart-wit
linoleum.
o 5; stoel bekleed met groen, wit en bruin katoen
o 6; tafeltje van lichtgroen gelakt hout
Intérieur, no 372 december 1938, 55e jaargang.
 De invloed van het blauw in het binnenhuis, door Waldemar Schweisheimer, p.392.
o Belangrijk artikel, werking van kleur op onze lichamelijke en psychische toestand.
o In Frankrijk zijn veel wanden van ziekenhuizen en klinieken in gematigd blauw.
o Blauw zou de werking hebben van vliegen af te weren.
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o Hierdoor zijn vaak ook keukens in blauw uitgevoerd
o Blauw heeft een rustgevende invloed en een milde werking. Nerveuze karakters
voelen zich goed in een blauwe omgeving. Rood kan melancholisch gestemde
karakters opvrolijken.
o In je jonge jeugd is rood een geliefde kleur, wanneer men ouder wordt en een
drukker leven krijgt, gaat men instinctief voor meer kalmerender kleuren
bijvoorbeeld blauw en groen, zij hebben een kalmerende invloed.
o Meestal blijven deze voorkeuren bestaan en komen bruin en zwart op de laatste
plaats.
o Koude kleuren; blauw en kleuren die blauw bevatten
o Warme kleuren zijn kleuren die rood en geel bevatten
o Kleuren zijn van grote invloed op onze psychische en lichamelijke
gewaarwording, net als ventilatie en verwarming dat zijn.
Boekbespreking „practische woninginrichting‟ van Paul Blomberg, p.415-417.
o Het is een herdruk van 1934.
o Het is een zeer nuttig handboek dat ook graag wordt aangeraden bij de lezers van
dit blad.

Jaar 1939
Intérieur, no 373 januari 1939, 55e jaargang.
 Wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek, p. 435-439.
o Opdringerige behangselpapieren zijn blijkbaar nog steeds in trek, daar begrijpt de
schrijver niks van.
o De ligging van een vertrek t.o.v. de zon is zeer bepalend voor het effect van de
kleuren.
o Voor een kamer gelegen op het zuiden (zonnige kant) kunnen koelere tinten
worden gebruikt (blauw en groen)
o Kamer op het noorden (schaduwzijde) warmere tinten beter.
o Voor beide situaties zijn gebroken wit en crème-kleurig behang goed, door de
juiste kleurkeuze kan men een te weinig aan daglicht corrigeren.
o Afmetingen van het vertrek zijn kleuren ook belangrijk.
o Voor kleine ruimtes een lichte kleur behang, deze laten de ruimte groter lijken, in
grotere ruimtes kun je getint papier toepassen.
o Voor de hoogte van de ruimte.
o Voor een laag vertrek een verticaal gestreept behang, dan lijkt het plafond hoger.
Voor een hoge ruimte beter een horizontaal behang, een soort bossing toepassen.
o Volgens de auteur zijn de voorbeelden die in sommige stalenboeken in kleuren
worden gegeven uit esthetisch oogpunt helemaal mislukt.
o Om tot een goede keuze te komen, moet je een paar rollen behang ophangen in
de kamer aan de zonnige zijde en de schaduw zijde om het effect te kunnen zien.
o Nieuwe woninginrichting is erop gericht een fleurige sfeer uit te stralen., dus
toepassen van lichte kleuren.
o Men moet bij kiezen van juiste wandbekleding ook heel veel rekening houden met
de functie van het vertrek.
o Afbeeldingen met onderschrift: studeerkamer; meubels uit eikenhout/
slaapkamer; in licht eikenhout/ slaapkamer meubelen bekleed met groene zijde,
fauteuil en toilettafel bekleed met parelgrijze zijde.
Intérieur, no 374 februari 1939, 55e jaargang.
 Interieur-kunst, lárt de línterieur.
o Lichte kleuren gebruikt om harmonische sfeer te bereiken.
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Intérieur, no 375 maart 1939, 56e jaargang.
 Interieur-kunst, lárt de línterieur.
o Zijn afbeeldingen met onderschrift.
o Eetzaal; tafel uit donker hout, stoelen uit licht esdoornhout met zitting in donkere
stof, vloerbedekking van havanakleurig tapijt
o Grote eetkamer; tafel en stoelen uit licht hout, zitting en leuningen van donker
fluweel
o Muurkasten wit gelakt met bloemdecoratie
o Eetkamer; meubels licht eikenhout, zwart kristallen tafelblad, stoelen overtrokken
met grove blauwe stof, fauteuil zwart eikenhout overtrokken met blauw en wit
chintz, muren zijn wit
Intérieur, no 376 april 1939, 56e jaargang.
 Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek, p. 69-81.
o De kleur van de kamer heeft veel invloed op het licht.
Intérieur, no 377 mei 1939, 56e jaargang.
 Over gordijnen oud en nieuw, p. 113-115.
o Gordijnen worden steeds eenvoudiger en luchtiger.
o Slaapkamer; linnengoed zachte tinten perzikrose, wit behangen wanden en wit
gelakt ameublement, geeft prettig contrast.
o Slaapkamer; spreien, kussenslopen, rose
Intérieur, no 378 juni 1939, 56e jaargang.
 De kleur in onze woning (1), door E. Rijgersberg, p. 178-179.
o We zijn van een kleurenschuwheid periode gegaan naar een kleurenvreugde
periode.
o Men vraagt zich af wat de betekenis is van kleur en wat kleur betekend voor de
menselijke ontwikkeling en voor het geestelijk en lichamelijk welzijn.
o In onze ziel moet iets zitten wat aan een bepaalde kleur is verwant. Die
verwantschap geeft begrip.
o Hierdoor hebben we als we bepaalde kleuren zien een gevoel van lust of afgrijzen.
Bij een gevoel van lust en esthetische waardering zorgt de kleurige omgeving
ervoor dat de menselijke ziel zich kan ontspannen. Omdat de mens dan zijn
psyche weerspiegeld ziet in de kleuren.
o Er is dus een heel duidelijk verband tussen kleuren en de menselijke psyche wat
voor gevoel de kleur bij iemand oproept.
o Kleuren kunnen dus ook een genezende werking hebben
o Maar we staan nog aan het begin van het onderzoek, maar er staat wel vast dat
kleur voor ons lichamelijk, sociaal en geestelijk welzijn zeer belangrijk is.
o Als je psychische configuratie weinig rood-waarde bevat, dan wordt je van een
rode omgeving onrustig.
o „kleur in het interieur een sociale macht van beteekenis is in de
menschengemeenschap, een zwijgende maar actieve invloed.‟
Intérieur, no 379 juli 1939, 56e jaargang.
 De kleur in onze woning (2), door E. Rijgersberg, p. 220-221.
o Als de kleurencompositie in onze omgeving gelijk is aan onze psychische
gesteldheid dan voelen we ons gelukkig.
o Kleur bepaald hoofdzakelijk het beeld van het interieur.
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o De keuze van onze interieurkeuze bepalen in grote mate ons geestelijk en
lichamelijk geluk.
o De binnenhuisarchitect moet de jonge wetenschap van de psychologie der kleuren
goed kennen en volgen aangezien hij de verantwoordelijke taak heeft het
binnenhuis in te richten.
o Onze woning geeft ons vrijspel om je eigen kleuren toe te passen, want het is ons
eigen rijk en wij zijn er de baas.
o De volmaaktheid van een interieur kun je alleen bereiken door te zorgen dat je
innerlijke beeld in overeenstemming is met het kleurenbeeld van het interieur.
o Als je zelf gaat inrichten heb je de nodige zelfkennis nodig om de juiste kleuren te
kiezen voor je interieur. De meesten laten zich echter leiden door de mode en
stromingen in de interieurkunst.
o Voor een architect geld dat hij zijn eigen kleurenvoorkeur moet uitschakelen wil
hij een ander advies geven.
Intérieur, no 380 augustus 1939, 56e jaargang.
 De kinderkamer, door Otto van Tussenbroek, p. 256-259.
o Kinderen mogen in hun kamer vrolijke en drukke kleuren hebben, het moet een
sprookje zijn.
o Houtwerk het beste blank vernissen
o Als je gekleurd meubilair wil dan kun je het meubel in de juiste kleur beitsen en
dan in dezelfde kleur afvernissen.
o Het juiste kleurgevoel moet jong worden bijgebracht, als een kind vroeg weet wat
goede vormen en harmonische kleuren zijn, dan kan hij dat later ook zelf snel en
makkelijk toepassen.
 Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek, p. 261-263.
o Voor de meubilering en aankleding van een ruimte kan men het beste lichte
kleuren toepassen en voldoende vensters.
o In een smalle gang kan men het beste gebroken wit aanbrengen ipv donkere
kleuren.
o De woninginrichters nu moeten erop hameren dat men lichte kleuren gebruikt ipv
donkere, want dat gebeurd nu nog al te vaak.
Intérieur, no 381 september 1939, 56e jaargang.
 Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek, p. 304-305.
o De natuur leert ons veel over het gebruik van kleuren en kleurencombinaties.
o Primaire kleuren zijn; rood-geel-blauw
o Secundaire kleuren zijn; oranje-groen-paars
o Kleurensysteem van Prof. Wilhelm Ostwald is dan het meest bekend. Hij heeft uit
de primaire en secundaire kleuren een aantal “hoofdkleuren”gehaald; geel, oranje,
rood, violet, ultramarijnblauw, ijsblauw, zeegroen en bladgroen.
o Hij heeft met deze acht kleuren een kleurencirkel samengesteld die drie
verschillende nuances vertegenwoordigen en daarmee dus 24 kleuren. Aan alle
tinten heeft hij een code gegeven bestaande uit een cijfer en twee letters, het cijfer
is het kengetal, de 1e letter het percentage wit in de kleur en het 2e cijfer het
percentage zwart. Zo kun je dus direct de kleursterkte bepalen.
o De waarde van de juiste kleurtoepassing in het interieur is heel groot.
o Bij mannen is het kleurgevoel minder ontwikkeld dan bij vrouwen.
o Je kan je veel ellende besparen door bij het kiezen van de juiste kleur goed te laten
leiden door de algemeen geldende regels, voorschriften en normen.
o Materiaal heeft ook veel invloed op de kleurbeleving, rum-glad, glanzend-dof.
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o Kamers ensuite stalen meer rust uit wanneer ze in dezelfde kleurenschema;s zijn
gebracht.
Intérieur, no 382 juli 1939, 56e jaargang.
 De kleur in onze woning (3), door E. Rijgersberg, p. 354-355.
o Men kan beter immateriële kleuren gebruiken, gekleurd licht projecteren op een
vlak, dan kleurenstalen om de juiste kleurkeuze te maken.
o Het onderzoek naar de samenhang tussen de menselijke ziel en de kleuren is nog
in een beginstadium. Daarom zijn er nog geen algemene richtlijnen te geven voor
de toepassing van de juiste kleuren in het interieur.
o Een begin hiervan is dat we kleuren kunnen onderverdelen in twee
psychologische hoofdgroepen, actieve en passieve kleuren.
o Daarnaast spreken we wel van brutale, harde, vrolijke, vriendelijke, rustige enz.
kleuren.
o Een stralende kleur is geel, deze kleur is het meest verwant aan het zonlicht. Geel
heeft een stralend karakter en werkt als vlaktekleur excentrisch, hij lijkt naar
buiten toe weg te vloeien. Daardoor lijkt een geel vlak steeds groter te worden.
Geel laat de geometrische vorm van een voorwerp dan ook niet goed zien.
Daarom moet je geel een contour geven. Geel neemt vaak de overhand over
andere kleuren (het komt naar voren) alleen rood-schakeringen kunnen dit effect
teniet doen. Algemeen gezien is geel vrolijk, warm, licht en behaaglijk. Je wordt
dus vaak opgewekt en goed gehumeurd van geel. Daarbij werkt de kleur
stimulerend en het kan je een gevoel van ontspanning geven als je vermoeid bent.
Geel geeft betere prestaties op de werkvloer dan rood of blauw.
o Geel kun je goed toepassen voor het vlak. Hoe groter de intensiteit van geel hoe
agressiever de kleur wordt, de meest intensieve kleuren geel liggen in het
spectrum dicht bij het groen en oranje; citroengeel, zwavelgeel, dottergeel en
kanariegeel
o Door beschijning van de zon wordt geel lichter en kan het zelfs wit voordoen,
door kunstlicht wordt het voller van kleur, dieper en warmer. Geel naast wit lijkt
een beetje vies en met grijs is het moeilijk te verbinden.
o Een zacht licht gele kleur kun je goed toepassen op naar voren springende
elementen, lijsten, diamantknoppen, nagelkoppen etc.
o Wanneer geel met wit verdund is is het heel mooi als wandbedekking, door het
wit is het minder agressief. De kleur doet zo meer aan de zon denken en brengt
een beetje zonlicht binnen.
o Geel is voor een tapijt onaanvaardbaar, de kleur is soms te agressief en niet
massief genoeg het maakt van het tapijt een zwevend aspect.
o Geel heeft ook wel iets geestelijks (meer dan rood en groen) en kan dus bij
vermoeidheid ontspannend werken.
o Geel is meer vrouwelijk en rood meer mannelijk. Het vrouwelijke begint bij het
aangrenzende oranje en eindigt bij geelgroen of groengeel.
Intérieur, no 383 november 1939, 56e jaargang.
 Interieurkunst, l‟art de l‟interieur, p. 389.
o Afbeeldingen met onderschrift.
o Tafeltje in rood gelakt
o Bank en stoelen met champagnekleurig satijn overtrokken
o Eetkamer; gechroomd metalen stoelen, bekleed met naturel leer, tafel van
kersenhout met glazen blad. Vb van licht en ruim interieur.
 Het moderniseeren van een ouderwetsche woning, door Paul Blomberg, p. 393-395.
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o “Ouderwetse kamer”; grote zware meubels, zware kasten, zware gordijnen die
licht buiten houden. Men houdt hiervan omdat het een soort knus opgesloten
geheel maakt.
o “Moderne kamer”; vlugge lichte metalen stoeltjes, lichte kleuren, glas staal rubber
alles glimmend.
Intérieur, no 384 december 1939, 56e jaargang.
 De kleur in onze woning (4), door E. Rijgersberg, p. 432-435.
o De tenor in het kleurenkoor is rood
o Rood moet men abstract beschouwen
o Rood is steeds in beweging, het vertegenwoordigt durf en rusteloosheid, het
werkt wel activerend en kan onrust oproepen geestelijk en lichamelijk. Maar rood
is niet excentrisch zoals geel of concentrisch zoals blauw. Rood stroomt naar je
toe, daarom zijn grote rode vlakken ook wel angstaanjagend.
o Rood heeft een heftige werking op het gevoel en moet daarom met mate worden
toegepast. Of men rood prettig vindt of niet hangt af van de kleur rood en van
het zieleleven van de persoon.
o Degenen die zich tot rood aangetrokken voelen zijn vaak wilskrachtig, eenvoudig
en gezond.
o Fijnere geesten zullen zich onrustig voelen door rood.
o Ook voor sterke naturen kan de opwindende kleur van rood te heftig zijn als het
valk te groot is.
o De gevoelswerking van rood (beginnend bij rood-oranje) neemt af wanneer men
het rood verdunt of verdonkerd.
o Rose heeft nog een licht activerende werking. (meer vrouwelijk)
o Rood verliest zijn intensiteit snel bij verdonkering. De gevoelswerking van rood
verschuift bij verdonkering van het oranje nar violette en van het vermiljoen naar
het karmijn. Dieprood gebroken karmijn heeft nog een krachtige gevoelswerking
iets ontzagwekkends. Bij verdere verdonkering wordt de kleur somber.
o De natuur is spaarzaam met rood
o Rood laat zich niet onder andere kleuren plaatsen, geel verheft het in kleurtoon en
blauw doet het aan warmte inboeten. Rood is goed terug te zien in andere
kleuren, in dottergeel bv, dit is een krachtig geel. In ultramarijn maakt het vleugje
rood het blauw ook heel krachtig.
o Een roodbehangen kamer lijkt veel kleiner dan een kamer behangen in wit,
lichtblauw of lichtgeel. Er zijn grote hoeveelheden van andere kleuren nodig om
met rood in evenwicht te komen
o In ornamenten wil rood graag afgeronde krachtige vormen. Het is een goede
kleur voor een vloerkleed.
Jaar 1946
Intérieur, no 413 april 1946, 59e jaargang.
 Over wonen en wat dies meer zij, door Otto van Tussenbroek, p. 64-66.
o Situatie na de oorlog is schrijnend, een enorm materiaal tekort en mensen hebben
geen geld.
 Het goede wonen, p. 69.
o Binnenhuisarchitecten moeten niet alleen technische en esthetisch goede
ontwerpen maken, maar deze moeten nu ook gericht zijn op de massa en
bereikbaar zijn voor hen.
 De taak van de binnenhuisarchitect, door Otto van Tussenbroek, p. 70-72.
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o Taak van binnenhuisarchitect is het advies en raad geven en behulpzaam zijn bij
het kiezen van o.a. het kleurenschema.
o Kleuren in het binnenhuis zijn meer dan kleur alleen.
o De juiste kleurenkeuze is heel belangrijk en zorgt voor het wel of niet slagen van
het interieur, en het houdt ook nauw samen met de functie van het vertrek.
o Materiaaleigenschappen hebben veel invloed op de kleur, en dat moet de
binnenhuisarchitect goed weten.
o Ook moet de binnenhuisarchitect goed weten wat kleuren doen bij overgangen
naar andere vertrekken, er moet een harmonisch geheel blijven bestaan.
o Kamers ensuite stralen meer rust uit wanneer zij in een zelfde kleurenschema zijn
geschilderd.
Intérieur, no 416 juli 1946, 59e jaargang.
 Woninginrichting voor asthma-lijders, door Paul Bromberg, p. 133-134.
o Je kan alle kleuren toepassen als het maar geen donkere zijn.
Jaar 1947
Intérieur, no 423 februari 1947, 60e jaargang.
 Bespiegelingen over kleuren, door Paul Bromberg, p. 31-33.
o Iedereen heeft wel een lievelingskleur. Deze kleur doet ons humeur goed.
o Veel fabrikanten, verkopers en handelaren merken dat kleuren symphatie of
antipathie opwekken.
o Volgens sommigen is warmgeel de juiste kleur voor de huiskamer
o Blauw of violet voor de slaapkamer, want dit zou de nachtrust bevorderen
o In de keuken roof-groen of blauw-oranje
o Maar volgens bromberg is het een persoonlijke smaak en hebben meer dingen
invloed bijvoor de ligging van de ruimte t.o.v. de zon. En de materialen die
gebruikt worden.
o Er zijn ook mensen die beweren dat blauw past bij intellectuelen, rood bij
sportieven, oranje bij gezellige en vrolijke, groen bij de eenvoudigen, paars
mystiek, geel bij jaloers.
o De voorliefde voor een bepaalde kleur komt voort uit een bepaalde
levenshouding en je karakter.
Jaar 1948
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
Vol. 61., afl. 430 (januari)
Vol. 61., afl. 438 (september)
Vol. 61., afl. 441 (december)
Intérieur, no 430 januari 1948, 61e jaargang.
 Zweedse meubels, p. 11-13.
o Vooral lichte kleuren gebruikt.
o Beschrijving van afbeelding; een parketvloer en blanke wand en een rood tapijt
 Overpeinzingen van een binnenhuisarchitect, door Paul Blomberg, p. 14-15.
o Een architect mag niet zijn eigen mening over een bepaalde manier van inrichting
opdringen.
Intérieur, no 441 december 1948, 61e jaargang.
 Wonen, vroeger en tegenwoordig, p. 290-293.
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o Nu wil men zon, lucht en licht. (dit gaat meer over dat dit goed is voor tbc
bestrijding)
p. 300-301.
o Beschrijving bij afbeelding; geheel is met vurenhout betimmerd en crème-wit
geschilderd, wanden zijn in gebroken wit papierbehang behangen.
o Andere ruimte; vloerbedekking is van bruinlinoleum.

Jaar 1949
Van dit jaar is aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht:
Vol. 62., afl. 453 (december)
Intérieur, no 444 maart 1949, 62e jaargang.
 Wonen vroeger en tegenwoordig (VIII), p. 62-65.
o Keukenwanden kunnen het beste tot 1,25m hoogte worden betegeld of afgewerkt
met beton-emaille erboven moet dan olieverf.
o Voor het aanrecht is teakhout beter dan granito omdat hout het service minder
beschadigd.
o Voor de gangmuren en de w.c. beton-emaille.
 Ons huis en ons humeur, door Willy Leviticus.
o De sfeer van het interieur en onze gemoedstoestand staan in nauw verband.
o Wij willen geen zwaar gesluierde schemerlampen meer en overvloedige
wandversieringen.
o Tegenwoordig wensen wij licht, lucht en ruimte, zij zijn onze primaire
levensbehoeften, en ze zijn de grondslag van een goede inrichting
o Kleuren spelen een heel belangrijke rol ,niet alleen esthetisch maar ook voor onze
gemoedstoestand. Iedereen moet die zelf oplossen, naar zijn eigen smaak en
individuele aard, zijn eigen temperament.
Intérieur, no 447 juni 1949, 62e jaargang.
 Wonen vroeger en tegenwoordig (IX), p. 62-65.
o “woninginrichter” heeft een andere taak gekregen. Hij heeft nu een
wetenschappelijk taak. Wat er bij komt kijken is; economische, physische,
psychologische, hygiënische aspecten etc.
o In Amerika en zweden zijn “woongebouwen” al zeer bekend, hier hebben
mensen de voordelen van een gemeenschappelijke hulp maar ook de mogelijkheid
om een eigen sfeer te maken in hun eigen “wooncel”.




o c geschakeld en hebben ze geen onafhankelijke functie meer.
Noorse meubels (III), door W. Kuyper, p. 195.
o Er wordt veel naar het buitenland gekeken en dan met name naar Zweden,
Noorwegen en Amerika.
Eficiency en aesthetiek, door E.J. Muller, p. 205-206.
o Men moet artikelen maken die qua vorm, kleur en lijn op esthetisch gebied het
allerbeste zijn van de wereld.
o De USA loopt heel ver op ons voor op het gebied van industriële vormgeving.

Intérieur, no 452 november 1949, 62e jaargang.
 woonoverpeinzing, door Willy H. Rutgers- van Laer, p. 325-327.
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o Le Corbusier ontwerpt hoge frisse flatgebouwen op betonnen kolommen, op
deze manier bespaart hij zoveel mogelijk grond voor tuinen en speelterreinen die
zo belangrijk is voor de gezonde geest va kinderen en volwassenen.
Activaria, p. 335.
o het inrichten van goede modelwoningen op tentoonstellingen is van grote
propagandistische waarde.

Jaar 1950
Intérieur, no 454 januari 1950, 63e jaargang.
 Deense en zweedse behangsels, door W. Kuyper, p. 10-15.
o “wij leven in een tijd van versobering”.
o Materiaal- en kleurkeuze is voor het moderne interieur heel belangrijk. We vinden
nu niet meer bevrediging in sterke primaire kleuren, ook komt er hopelijk een
einde aan het terra- en groen.
o Invloed van Scandinavische landen zou er wel eens voor kunnen zorgen dat we
een beetje in de goede richting gaan.
o Zij behouden oorspronkelijke kleur hout, veel effen stoffen in kleuren, de
behoefte aan ornament wordt weer groter. (dus stoffen zijn ook wel versierd)
o Effen behang wordt aangerande in; gebroken wit, licgt grijs, beige, zachtgroen,
blauw, fletsrose. Dit is namelijk een ideale achtergrond voor elke wandversiering
en ze maken de kleurencombinatie van de kamer makkelijker. De wand is
namelijk rustig en onopvallend.
o Beschrijving bij afbeelding; Deense kamer; donkergroene, warmrode of okergele
wand.
o Vooral in Denemarken zie je gewaagde kleurencombinaties.
 kindermeubels, door Jacqueline M. Kam, p. 17-19.
o Ledikant en babytafel moeten licht van kleur zijn
 Woekeren met ruimte, door Practicus, p. 20-21.
o Meisjeskamer; wanden in kleur rose, materiaal is hasconeerwerk. Plafond crèmewit gesausd (hardboard), vloer in naturel wolkleur en roodbruin gelegd jabottapijt,
gordijnen, divankleed donkercreme met witte stippen, stalen draaistoeltje bij
schrijfbureau bekleed met beige kunstleer. Schrijfbureaublad in beige slijplak,
overige houtwerk in Napels geel, radiator is beige.
o Goed om de schakelaars in een lichte kleur uit te voeren
Intérieur, no 462 september 1950, 63e jaargang.
 Klein behuisd, franse voorbeelden van praktische inrichting van jongens- en meisjeskamers, door
Femina, p. 268-271.
o Architecten moeten ernaar streven oplossingen te vinden om goed te kunnen
wonen zonder dat je hinder ondervindt van de kleine ruimte.
o Keukenvloerbedekking, linoleum in kleur die aansluit bij verfwerk
Intérieur, no 463 october 1950, 63e jaargang.
 Kleur- Ruimte- Mens (1), door Elmar Berkovich, p. 304-305.
o Wat is de betekenis van kleur in het leven van de mens.
o Men krijgt sterke gevoelsassociaties van kleur.
o Mens raakt meer en meer in de ban van kleur, en het kleurengamma is steeds
rijker geworden en ook de toepassingsmogelijkheden.
o Kleuren hebben concrete expressie en functie, kleur is gebonden in een situatie,
het staat niet opzichzelf. “Kleur is een eigenschap van iets: van een voorwerp, een
vorm, een vlak of een gebeuren.”
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o Je signaalkleuren (bv oranje voor verhitte onderdelen) deze kleuren hebben geen
verband met een persoonlijke voorkeur.
o De invloed van kleur kan physiologisch of psychologisch zijn. Een kleurenbeeld
kan onze emoties versterken of afremmen.
o We spreken ook wel over koude-warme kleuren, rustige-onrustige, harde-zachte
kleuren.
o In de ruimte is een kleur heel erg verbonden met licht, de lichtintensiteit bepaald
de intensiteit van de kleur.
o In een ruimte moet men een evenwicht zoeken tussen actieve en passieve kleuren.
o Actieve kleuren zijn; primaire verzadigde kleuren (ongemengd, chromatisch)
o Passieve kleuren zijn; onverzadigde kleuren (mengkleuren, achromatisch)
o Een aangename sfeer krijg je door heldere kleuren goed op elkaar af te stemmen.
o Natuur als voorbeeld gebruiken, hierin zijn licht en kleur altijd in evenwicht.
o (dan is er nog een stukje over welke kleuren de lente, zomer, herfst en winter
hebben, is dit van belang???)
Intérieur, no 464 november 1950, 63e jaargang.
 In nieuwe stijl, p. 338-339.
o Woon- en eetruimte uitgevoerd in blank notenhout
o Kinderkamer in dito eiken, op vloeren een lichtgrijs kurklinoleum
 Kleur- Ruimte- Mens (II), door Elmar Berkovich, p. 340-341.
o De verhoudingen van een ruimte kan je door middel van kleur en licht
beïnvloeden. Je kan ook karakteristieke eigenschappen uitlichten of wijzigen
o Voor het bepalen van kleurenschema voor een ruimte zijn volgende aspecten van
belang;
 Afmeting en vorm
 Ligging, in verband met invallend daglicht (smalle of brede straat, hoge of
lage huizen, landelijk of stedelijk)
 Plaatsing van afmetingen van ramen (noord, oost, etc.)
 Bestemming van de ruimte (slaapkamer, eetkamer, keuken, etc.)
 Inrichting
 Geaardheid van bewoners
o Kleur mag geen twijfel laten ontstaan over het gebruiksdoel
o Er moet door de kleur duidelijk zijn wat er gebeurd in de ruimte is het een
slaapkamer of eetkamer
o Voorwerpen met een dominerende functie moeten ook geaccentueerd worden.
Dit kan zijn een boekenkast, de eettafel en stoelen in een eetkamer, de bedden in
een slaapkamer.
o In een woonkamer liever geen onderbrekingen van de wandvlakken. En in alle
vertrekken het liefst geen bonte verzadigde kleuren gebruiken.
o Wel een afwisseling gebruiken in naast elkaar gelegen kamers van kleuren.
o De grote vlakken dienen als achtergrond te zijn, dus hiervoor het beste
mengkleuren gebruiken. Voor accenten kun je hogere intensiteiten van kleur
gebruiken, maar niet teveel accenten, dan wordt het onrustig.
o Voor wanden; wit of wit dat neigt naar rood, geel, blauw of groen als achtergrond
het meest practisch. Lichtgrijze wanden met wat geel-rood erin hebben ook
uitnemende kleur-accent-dragers-kwaliteiten.
o Voor Kleuraccenten zijn goed deuren, tafels en stoelen, bekleding van meubels,
gordijnen en karpetten;
o karpetten werken als bindende en dragende vlakken voor meubelgroepen
o gordijnen moet je behoedzaam kleuren.
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o Liever geen primaire kleurvlakken gebruiken of vlakken met sterk intensieve
kleuren, zoals rood, geel, blauw, hardgroen. Liever niet op wanden.
o Het wekt nabeelden op. Een rood vlak wekt een groen nabeeld op, je oog moet
dan steeds tot rust komen om kleuren en vormen te registreren.
o Een van de meest belangrijke kleurvoorwaarden is de ligging van de ruimte.
 Kamer op noorden; gebruik warme kleuren (hier is namelijk niet veel
zonlicht)
 Kamer waar veel licht in komt (zuiden); gebruik koele kleuren, want hier
is al een teveel aan warmte.
Intérieur, no 465 december 1950, 63e jaargang.
 Wat veranderd is en wat er zoal voor mogelijkheden zijn, door Otto van Tussenbroek, p. 368-371.
o Le Corbusier heeft meubels van gewapend beton laten maken ipv hout of metaal
toe te passen.
o Onderschrift afbeelding; slaapkamer; kast in blank eikenhout
 Engelse eenvoud en zakelikheid, hoe met weinig middelen veel werd bereikt, door Frank Mansfield, p.
380-381.
o De een hout van effen de ander van gepatroneerd behang oplossing was; crèmewitte achtergrond met erop geplakt geel en rose uitgekipte patronen van sitspapier.
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Samenvattingen artikelen De Vrouw en haar Huis 1935-1940 & 1946-1951
In de artikelen wordt op een andere manier advies gegeven over kleurtoepassingen en
woninginrichtingen. Meestal wordt beschreven hoe een ruimte is ingericht dus hoe de situatie is..
Als er over kleuren wordt gesproken, wordt er meer gezegd „het gebruik van “lichte kleuren”.
In de artikelen is veel aandacht voor moderne meubels en hoe deze te plaatsen voor een optimaal
gebruik van de ruimte.
Jaar 1935
De Vrouw en haar Huis, nummer 9 Januari 1935.
 Parijsche binnehuisarchitectuur. Door J.J. Helder. p. 492-496.
o Dit artikel is nuttig voor idee van buitenlandse invloed en Le Corbusier.
o Een van de meest bekende parijse binnenhuisarchitecten is Marc du Plantier.
o Volgens auteur heeft parijsenaar niet echt smaak. De parijzenaar heeft namelijk
het principe van de Nieuwe zakelijkheid (uit Duitsland en Nederland) niet
begrepen.
o Alleen Marc de Plantier weet hoe hij met het moderne moet omgaan en daarbij
verloochend hij de franse cultuur niet.
o Hij is geïnspireerd door le Corbusier en weet dat de mens in een „woonmachine‟
niet alleen materiële behoeften heeft maar ook geestelijke.
o Volgens le Corbusier en Plantier wil het niet zeggen dat wanneer een ruimte of
gebouw aan materiële eisen voldoet het dan ook direct volmaakt mooi is, daar heb
je dan weer verschillende andere oplossingen voor.
o Plantier is een kunstenaar en hij speelt met de kleuren van het licht.
o Hij zoekt naar een goede sfeer in een vertrek, dat past bij de functie
o Het materiaal dat hij gebruikt bepaald de luxe van het voorwerp.
o Hij is modern omdat er niets teveel is in de ruimte en „alles op een geraffineerde
wetenschappelijke wijze op rust is ingesteld‟. (p.495)
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 Februari 1935.
 Woning en inrichting. Door Paul Blomberg. p. 538-541.
o Artikel is een pleidooi voor binnenhuisarchitect gebruiken voor massabouw.
o Massaproductie van woningen komt op, voor burger is dit niet altijd het meest
geweldige, want hij wil toch wel graag iets persoonlijks. Het is niet erg als de gevel
van je huis hetzelfde is als die van de buren, maar in de inrichting wil men iets
persoonlijks, dan wil men geen massa-product.
o Verder moet het meegebrachte meubilair passen, en dan wil iedereen toch iets
anders, net als ieder zijn eigen deurkozijn mooi vindt en zijn eigen kleuren
o „de massa-bouw is onpersoonlijk, de inrichting van uw woning is persoonlijk.‟
(p.538)
o Er moet in het bouwteam ook iemand worden opgenomen die de inrichting voor
zijn rekening neemt, de binnenhuisarchitect. Hij kan direct zorgen dat de wensen
van de bewoners worden ingepast in het ontwerp en ieder dus toch zijn eigen
woning heeft zonder dat het gehele project duurder hoeft te worden.
o Binnenhuisarchitect moet ervoor zorgen dat stopcontacten etc op goede plek
zitten en muren op juiste wijze worden afgewerkt voor behang of schilderen etc.
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 februari 1935.
 Huisinrichting.
o kleur moet overeenstemmen met persoonlijkheid
o Vrouw is ziel van de woning, dus hier richt de binnenhuisarchitect zich meer naar.
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o Binnenhuisarchitect moet zijn opdrachtgever goed kennen, de mentaliteit ervan
zodat hij zijn ontwerp hier op kan afstemmen. Kleur is hiervoor een middel
o Kleur is meest belangrijkste in een woning en die moet „geheel in
overeenstemming zijn met de persoonlijkheid van de bewoonster‟.
o Over het algemeen komt kalmte naar voren door rustige voorname tinten.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 april 1935.
 Een houten huis in Australie. Door H.P. Kraus-Dijk. p. 632-633.
o Er zijn in Australië hele dorpen het Hollandse landhuisjes en bungalowtje
o Van buiten zijn huizen niet esthetisch, van binnen zijn ze aardig. Binnen hebben
ze vaak geverfde of gebeitste muren.
o De haard in de huiskamer is een storend element, want hij is net als de muren
witgekalkt of geel ge-okerd.
o Nog erger is het als alle zichtbare steen glimmend donkerrood wordt geschilderd.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 Januari 1935.
 Verhuizen. p. 669.
o Als na een verhuizing de kleur van je meubilair niet meer past in het geheel is het
een mogelijkheid om deze met „moderne, onregelmatig geweven stoffen in een
gewenschte kleur‟ opnieuw te bekleden.
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 mei 1935.
 Zomer- en weekendhuisjes. Door Arch. A.V. Hartogh. p. 40-43.
o Artikel laat invloed vanuit zweden en Finland zien.
o De huisjes vormen een geheel met hun omgeving en zijn dus goed qua lijn en
kleur.
o Huisjes worden kant en klaar geïmporteerd uit Zweden en Noorwegen naar
Nederland.
o Nadeel van de huisjes is dat ze niet zijn ontworpen voor Nederlandse cultuur, dus
ze hebben een beetje kleine ramen en een andere plattegrond dan wij zouden
wensen.
o Veel is gebeitst en dus niet zo duurzaam.
o Kleuren van het interieur zul je wel naar eigen smaak kunnen veranderen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 Juni 1935.
 Het Landhuis “De Luifel”. Door Ans Muller-Idzerda. p. 90-93.
o Een nieuw landhuis waarvan de hal; geheel betimmerd, houtwerk is geel gebeitst,
rode inlaid vloerbedekking
o Kleine slaapkamer; houtwerk groen gebeitst, vensterbanken geel gelakt (zonnige
tint voor zomerhuis)
o Grote slaapkamer; naturel kleurig berkentriplex met multiplex, vloer Amerikaans
grenenhout. Beddensprei is van wit, zwart-grijs frotté, gordijnen zandkleurig met
fijne groene ruit
o Doucheruimte; geel douchegordijn
o Woon-eetkamer; houtwerk groen gebeitst, bovenkant van boekenkast belegd met
rood inlaid. Schouw van rode baksteen. Vloerbedekking is zandkleurige cocosmat.
Gordijnen zijn effen oranje, meubels zijn donker eiken met grijze bekleding. Op
de eettafel een kleurige kelim. Theetafel is zwart met rood gelakt
o Keuken; vloer van grijs gevlamd inlaid. Geheel is geel gelakt met rode zeildoek
gordijntjes. Gasfornhuis ook rood het email is blauw.
o Trap belegd met loper van grijs moquette met smalle zwarte band.
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o Kleine kamer met oranje beits in grote kamer een zacht groene tint.
De Vrouw en haar Huis, nummer 3 juli 1935.
 Kleur in huis. Door Kate de Ridder. p. 129-131.
o Artikel vertelt welke kleur je met welke moet combineren
o Kleuren in je woning zijn laatste jaren belangrijk geworden. Gaat om kleur en
harmonie.
o De vraag is of je kleurgevoel kunt ontwikkelen. (men denkt dat de vrouw
kleurgevoeliger is dan de man)
o Kleur is belangrijk voor je stemming.
o Geel en blauw gaan goed samen net als rood en groen.
o Voordat je een kamer gaat inrichten met kleur moet je eerst de harmonie van de
kleuren kennen.
o Kleurendriehoek (opnemen als plaatje) 1e driehoek wordt gevormd door de
primaire kleuren, blauw, geel en rood. De tweede driehoek snijdt erdoorheen, de
secundaire kleuren; paars, groen en oranje. Dus uit de primaire kleuren komen alle
kleuren voort.
o Het diagram laat zien welke kleur welke opvraagt; blauw-oranje, geel-paars en
rood-groen.
o Warme kleuren zijn de kleuren tussen rood en groen (rood-oranje, geel-oranje,
geel, groen-geel)
o Koude kleuren zijn kleuren tussen groen en rood (blauw, blauw-paars, paars,
rood-paars)
o Neutraliserende kleuren zijn; bruin, beige en grijs
o Dus als je in een blauwe kamer oranje kussens gebruikt op de bank, dan zullen de
kleuren elkaar versterken en intenser maken.
o In de natuur vinden we de kleurencombinaties gewoon. Groen-geel, geel-oranje.
De Vrouw en haar Huis, nummer 4 augustus 1935.
 Plafond en wandbekleding.
o Moderne wandbekleding is vaak in een lichte tint.
o Plafond behang moet het liefste licht van kleur en sober zijn, zodat het niet alle
aandacht opeist.
o In een ouderwetse hoge ruimte kun je een donkerder plafondbehang nemen met
een lichter wandbehang, dan lijkt de ruimte iets minder hoog en hol.
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 oktober 1935.
 Ons huis. Door Arch. A.V. Hartogh. p. 254-258.
o Grote zitkamer krijgt heel veel licht binnen.
o Serre is aan de zonzijde gesitueerd
o Woon- en naastgelegen rookkamer; balkenplafond, rustig behang en oud-groen
getemponeerd schilderwerk.
o Eetkamer; kanari geel, iets lichter behang en witte overgordijnen. Triplex
binnenwanden van de kasten zijn wit gelakt. Met gele planken.
o Keuken is blauw geschilderd, zacht-creme betegeld, kasten zijn van binnen wit
met blauwe planken.
o Kinderkamer; lichtblauw behang en tint donkerder verf
o Grote slaapkamer; zachtcreme behangen en groen geschilderd
o Badkamer; zachtgroene tegels met wit sanitair en verf.
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De Vrouw en haar Huis, nummer 6 oktober 1935.
 boekbespreking.
o „Een kleine praktische woning van Paul Blomberg‟
o Boekje wordt als nuttig gezien, dus daarmee het advies over kleurgebruik erin ook
neem ik aan.
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 december 1935.
 Ons huis. Door Arch. A.V. Hartogh. p. 368-373.
o Iedereen heeft zijn eigen smaak, ook binnen een gezin.
o Eetkamer; geheel in blauw en geel. verf is geel, behang is iets lichter, beuken
lichtkleurige vloer met blauw tapijt. Blank eiken meubels met blauwe bekleding en
blauwe gordijnen. Plafond met geel geschilderde lattenverdeling.
o Woonkamer; behang, plafond en schilderwerk in een kleur, hierdoor lijkt vertrek
groter
o Slaapkamer; alles blauw gelakt
o Badkamer; granito vloer
Jaar 1936
De Vrouw en haar Huis, nummer 9 Januari 1936.
 Huizen met zinken platen. Door Kate de Ridder. p. 420-425.
o Ir. Van Tijen denkt na over hoe hij voor de hardwerkend huisvrouw een zo licht
en vrolijk mogelijk interieur kan maken.
o Veel glas toegepast voor veel lichtinval.
o Er is wel degelijk gekeken naar oriëntatie. Aan de zonnige kant de; keuken, een
speelruimte en woonkamer
o Aan de schaduwzijde een woon- en studeerkamer voor s‟avonds
o Kleuren in huis zijn belangrijk want zij brengen de sfeer.
o Voor behang en houtwerk, lichte en rustige kleuren (die mooi tegen elkaar
afstemmen)
o Wit behang, bruin-grijze of blauw-grijze deuren. Voor de verlevendiging hier en
daar iets blauws of roods.
o Dit is een modelwoning. En laat dus zien hoe het kan, maar iedereen heeft zijn
eigen smaak.
o In Amerika gaan architecten soms een tijdje het huishouden doen om te zien wat
er noodzakelijk is.
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 Januari 1936.
 Keukens. Door Arch. A.V. Hartogh. p. 462-464.
o Een modern aanrecht heeft een granito of roestvrij Zweedsch staal aanrechtblad
o Vloer kan het beste van steen (granito of dubbel hardgebakken tegels) zijn
o Zitkeuken beter een houten vloer is iets warmer.
o Wanden moeten glad en afwasbaar, tegels aan te bevelen
o Schilderwerk zo licht mogelijk, veel wordt blauw gebruikt om zo hopelijk vliegen
af te weren.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 maart 1936.
 Het huis “Rapsodie‟te Santpoort. Door H. Buys. p. 516-520.
o Nieuwe woning moet veel licht hebben
o Pioniers van deze opvatting zijn Theo van Doesburg, Oud en Rietveld
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 mei 1936.
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 Parijsche interieurs. p. 61.
o De mogelijkheden van kleur en dagverlichting zijn belangrijke overwegingen bij
het inrichten van kamers
o Men kijkt vaak naar de natuur en gebruikt een gamma van lichte zachte tonen
(boudoir in grijs-groen-brons, werkkamer in zilveren tinten)
o Heel subtiele kleuren worden versterkt door heldere tinten van een gestreept
karpet of divanbekleding
De Vrouw en haar Huis, nummer 5 september 1936.
 In- en aanbouwmeubelen. Door A.V. Hartogh. p. 215-217.
o Volgens auteur hebben we geen behoefte meer aan onrustige kleuren en zoeken
we rust in kleur.
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 oktober 1936.
 Voor de zit-slaapkamer. p. 267.
o Meubel in fijn grijs of mat donkerblauw gelakt, dan contrasteert het mooi met de
fellere kleuren (oranje, geel, felgroen of helrood) van de stoffering.
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 november 1936.
 Het licht in onze woning. Door Joy Plokker. p. 307-310.
o Licht heeft veel invloed op het welbevinden van de mens.
o Teruggekaatst licht heeft een zachtere kleur dan direct licht.
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 december 1936.
 Het binnenhuis in de grafische kunst. Door Johan Schencke. p. 354-359.
 niet echt nuttig
o gaat meer over hoe de kunstenaar/schilder het interieur weergeeft.
Jaar 1937
De Vrouw en haar Huis, nummer 9 Januari 1937.
 Het feest van kleuren en vormen. Door A.V. Hartogh. p. 444-445.
o Kleuren hebben heel veel invloed op onze gemoedstoestand. We ervaren kalme,
vrolijke en energieke kleuren.
o Er zijn kleuren die we aangenaam vinden en kleuren die ons niks doen, als je weet
wat kleur met je doet, kun je je omgeving in de juiste stemming brengen.
o Een levendig effect bereik je door grote contrasten en grote mate van helderheid.
o Als ergens een kleur overheerst dan kun je het beste een contrasterende kleur
toepassen voor de versiering. Bij rood komt groen. Maar deze kleuren moeten wel
dezelfde helderheid of troebelheid hebben. Voor blauw-oranje en bij geel-paars.
o Echter zijn deze kleurencombinaties erg overheersend en ervaart men ze als
onrustig.
o De kleuren in uw huis moeten een zijn met uw innerlijk.
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 Januari 1937.
 De ideale woonkamer voor de werkende vrouw. Door Kate de Ridder. p. 486-489.
o „miss 1936 wil ruimte, licht, lucht en comfort om zich heen.‟
o Studeerkamer? Kleur van de kastjes is teere tint grijs, binnenkant als contrast
blauw.
o Rode vloer en blonde kleur van houten meubels
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Artikel van maart 1937 is niet heel belangrijk, al laten de afbeeldingen wel goed zien dat men
lichte interieurs heeft gemaakt.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 april 1937.
 Dressoir-eettafel. Door Agnes Canta. p. 578.
o Meubel van Amerikaans grenenhout, bovenblad kan met zwart of donkergrijs
linoleum bekleed worden om beschadigingen te voorkomen.
o Voor tafelkleed liever een donkere linnensoort gebruiken, terra of blauw.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 april 1937.
 Kleurenpsychologie.
o Onze gemoedstoestand wordt zeer beïnvloed door kleuren. Je kan je bijvoorbeeld
op je gemak voelen, onbewust, in een ruimte omdat de kleurencombinatie
harmonisch is. Is deze niet harmonisch dan kun je je een beetje onbehaaglijk
voelen.
o „een goede kleur, een goed humeur‟
o Er is een stalencollectie gemaakt door het Secretariaat van het genootschap voor
practische kleurenpsychologie (piet heinstraat 111 den haag) deze stalencollectie
geeft aan elke kleurengroep een korte beschrijving over de werking van de kleur
en waar men hem het beste voor kan gebruiken in vertrekken, zodat het de
kleuren stemming te goede komt.
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 oktober 1937.
 De nieuwe woning. Door Willy Leviticus.
o Aantal architecten worden uitgelicht met hun werk
o Aalto; blank hout gebruiken, maar ook werden wel felle kleuren door hem
gebruikt in stoffen of een bloemig weefsel
o Berkovich gebruikt kleurig gelakte meubels
o Er wordt door schilders rekening gehouden met de psychologische werking van
kleuren.
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 december 1937.
 Ons huis. Door A.V. Hartogh.
o (misschien artikel nog eens lezen)
o De woonkamer van dit huis heeft een donkere lambri en de meubels zijn ook vrij
donker, het schilderwerk is heel licht gehouden.
o Om meer licht te krijgen werden houten ramen vervangen door stalen.
o Vurenhouten geoliede vloer
o Behang is licht geel met kleine kriebeltjes, voor de ramen een gele vensterbank en
de balkenlaag van het plafond is licht geschilderd
o Ruimtes zijn modern geworden en stralen ruimte en vrolijkheid uit.
Jaar 1938
De Vrouw en haar Huis, nummer 9 januari 1938.
 Ons huis. Door Henri Cohen. p. 447-448.
o Eetkamer; tapijt op een naturel-cocos ondergrond
o Bekleding van de stalen stoelen is ivoorwit, gordijnen zijn effen rood,
„vanzelfsprekend zijn de wanden heel licht gehouden‟.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 maart 1938.
 Voor- en nadeelen van de moderne woning. Door Paul Blomberg. p. 548-552.
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o Artikel geeft weer wat de denkbeelden zijn over „moderne‟ interieurs en wat wel
en niet goed is daarvoor
o Er zijn volgens blomberg nog steeds heel veel mensen die geen modern interieur
ambiëren, omdat zij graag iets vertrouwelijks willen.
o „nieuwe wonen‟ wil naast zon, licht en lucht in de woning ook een directe relatie
hebben met de omgeving hebben. (exterieur betrekken bij interieur). Men durft
dit nog niet echt, nu is er nog teveel het veilige binnen en het enge buiten.
o Om aan moderne meubelen te wennen moet men die veel zien, pas dan wil men
het oude opzij zetten.
o Voor moderne wonen was het decoratieve niet gepast alles moest namelijk
doelmatig zijn.
o Volgens Blomberg zitten we nu in een aanpassingsperiode.
o Eisen aan een nieuwe woning; licht, lucht en zon. Inrichting mag de bewoners
niet belemmeren in gebruik, alles moet dus doelmatig zijn.
o Veel mensen vinden een moderne wooninrichting; „nuchter, onverdraagzaam,
onpersoonlijk en armoedig‟. (p.549)
o Nieuwe woningen krijgen vaak kleine kamers daarom is het verstandig de wanden
te behangen met licht papier en het schilderwerk ook licht te houden. Omdat op
deze manier de ruimte groter laten lijken.
o Volgens Blomberg hoef je niet perse alles wit te maken of te licht, dan wordt het
namelijk onpraktisch en te zakelijk. Dus de overdrijving en verkeerde toepassing
van lichte kleuren hebben het voor de grote meerderheid verpest.
o Het gevolg van de industrialisatie is dat eerst moderne meubels „bijzonder‟ waren,
nu is het een massaproduct en onpersoonlijk.
o Binnenhuisarchitect mag geen belemmering zijn en moet ervoor zorgen dat hij de
wooninrichting een stempel is van de bewoners.
o Je kan dus best antieke meubels gebruiken in een modern interieur of bestaand
meubilair verwerken. Maar het interieur moet wel van deze tijd zijn, want dan kan
het pas onszelf verwezenlijken omdat het van deze tijd is.
o Hij probeert te laten zien dat een moderne wooninrichting niet alleen mogelijk si
in een radicale vorm. Een moderne inrichting moet de geest van deze tijd
uitspreken.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 maart 1938.
 Een jubileum. p. 565.
o Pem‟s huis; in de zitkamer licht- gespoten kleuren ipv donker eiken- en
notenhout.
o Ontwerp is toonbeeld voor moderne wooninrichting
o Zitkamer is uitgevoerd in een roze-roestige tint.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 april 1938.
 Veranderingen in ons binnenhuis. Door C. Mus Hzn. p. 586-589.
o Artikel geeft weer hoe wij aan een nieuw interieur komen.
o Zware-donkere interieur wordt geleidelijk vervangen door het lichte interieur.
o Men wisselt niet snel van meubilair, dat is te duur en men is ook vertrouwd met
zijn meubilair. Als je net bent getrouwd krijg je een nieuwe inrichting, dus dan
kun je iets nieuws doen. Dus jongeren zijn meer van deze tijd.
o Fabrikanten geven veel goede voorbeelden van practische en aesthetische
redenen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 mei 1938.
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 Een landhuis. Door A.H. Loeff-Bokma. p. 18-21.
o De architect is bij Le Corbusier in de leer geweest, dus is van de school van ultra
modernisme in architectuur.
o Scheidingswand tussen eetkamer en woonkamer vouwwand van wit imitatieleer
o Woonkamer ramen op het oosten
o Keuken op het noorden
o Veel blank hout verwerkt in interieur
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 juni 1938.
 Een binnenhuis-architecte en haar werk. Door Ro van Oven. p. 66-70.
o Het zijn vooral mannen die een huis inrichten, maar dit zou eigenlijk de taak van
de vrouw moeten zijn.
o 20e eeuw is eeuw van comfort
o Ida Falkenberg verstaat het vak, zij kan goed een interieur ontwerpen dat
comfortabel, gerieflijk en behaaglijk is met bescheiden middelen.
o Volgens Ida; de mens heeft ruimte en licht nodig, blanke houten meubelen,
lichtgrijs behang en roodpaarse overgordijnen.
o Nu zijn we volgens haar de tijd voorbij dat we alleen witte-grijze en crème tinten
toepassen, dus een ander ontwerp van haar is; warme bont-gebloemde chintz
kussens in woonkamer, en fel blauw in slaapkamer.
o Modelwoning wordt eerst door mensen beetje raar gevonden, ze vinden licht
kleuren bijvoorbeeld nog maar niks. Maar nu veranderd dat.
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 juni 1938.
 Wij krijgen weer gebloemde behangsels.
o Tijd is voorbij van geheel effen papier aan de wand. Je kan bijvoorbeeld nu een
wand voorzien van een muurschildering en de andere wanden in een lichte effen
kleur laten harmoniëren.
o Bloempatronen mogen ook weer.
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 november 1938.
 Een glazen huis voor velen. Door Kate de Ridder. p. 325-329.
o Groot woongebouw (flat) in Rotterdam van Brinkman en van der Vlugt waarbij
de woonkamers en balkons op het oosten zijn gelegen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 december 1938.
 Ons huis. Door A.V. Hartogh.
o Eetkamer is naar Zuidoosten verplaatst, studeerkamer ligt nu op noordwesten,
want wordt s‟avonds gebruikt en moet dan dus zon hebben.
o Woonkamer; plafond beplakt met Zwitsersch doek, alle andere vertrekken zijn
plafond en wanden zo behandeld. De bespanningen zijn in zachte heldere kleuren
gespoten.
o Wanden zijn rustige achtergrond in verzameling blauw en tin
o Eetkamer; lambri van gegolfde coromandel en wandbekleding van grote platen
goudberk
o Houtwerk van deuren, ramen en balkenplafond is licht geschilderd
o Slaapkamermeubels, met verf bespoten triplex op vurenhouten regelwerk.
Jaar 1939
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 februari 1939.
 Nieuw wonen. Door A.V. Hartogh. p. 503-506.
o Nieuwe flat gebouw waarbij de woonkamer het liefst op het zuiden is gelegen.
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o Nieuwe wonen vinden wij nu nog een beetje eng, maar het geeft ons wel tal van
nieuwe gemakken. En je hoeft niet direct al je oude meubels weg te doen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 maart 1939.
 Nieuw wonen. Door H. Buys. p. 562-565.
o Interieur van dit huis is symfonie van kleuren. Schilderwerk, kozijnen en deuren
zijn fijn licht groen, gordijnen en handweefwerk zijn donkerrood
o Tapijt is groen met naturel, behang is licht banaankleurig
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 maart 1939.
 Nieuwe behangselpapieren.
o Firma Goudsmit-Hoff Nederlandse Behangselpapierindustrie te Amsterdam heeft
stalen van wandpapier uitgebracht met zachte tinten.
o Bij elke kleur zijn 12 andere tinten van vlakke of reliëf bewerkte papier gevoegd
die harmoniëren met grondkleur. Zo kan men makkelijk een keuze maken voor
een combinatie.
De Vrouw en haar Huis, nummer 12 april 1939.
 Nieuwe meubelen. Door Elis. M. Rogge. p. 606-611.
o Expositie van meubelen met hoogst gevoelige kleurmenging
o Een buffet van lichtgeel gespoten hout
o Berkovich; kindermeubeltjes: stoeltjes met vuurrode zittingen, zachtgele tafeltjes
(meubeltjes plaatsen in kamer aan zonzijde van huis hebben zeker invloed op
ontwikkeling van kinderziel)
o W. Penaat; eetkamermeubelen; palissanderhout, stoelen met zachtgrijs leeren rug
en zittingen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 mei 1939.
 Van een oud huis, romantische nisjes en moderne techniek. Door Kate de Ridder .
o Oude baksteen is met witte pleisterlaag bedekt, deuren en blinden zijn groen
onderste steenlaag is grijs geverfd
o Woonkamer; effen blauw
o Oudste kamer; muren geschilderd in bessebrose, harmonieerd goed met
koningsblauw van andere kamer
o Keuken; Vloer bedekt met rode tegels, muren zijn gewit, blauw geruite gordijntjes
De Vrouw en haar Huis, nummer 4 augustus 1939.
 Triplex vloeren.
o De vloeren blijven heel mooi en goed als je ze hun oorspronkelijke lichte kleur
laat behouden.
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 november 1939.
 Als vrouwen regeeren. p. 332.
o Tussenkamer in grachtenpand; witte muren, blauwe planken en blauwe
bespanning van de werktafels afgezet met stalen banden. Hierdoor is het wit nog
blanker.
o Theehoekje in deze ruimte; afwasbare geel- en wit-gebloemde gordijntjes
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 december 1939.
 Woning-inrichting.
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o Wat is slijplak?
o Meisjeskamer; wanden zijn lichtblauw, vloer is bedekt met grijs en blauw
linoleum. Gordijn lichtgeel, meubels van slijplak bespoten in crème en
blauwgroen, kussens van bank oranje.
o Eetkamer-dressoir; gespoten in gele slijplak, metaaldelen zijn glanzend chroom.
Jaar 1946
De Vrouw en haar Huis, nummer 8 augustus 1946.
 Woningnood en woningsplitsing. Door Paul Blomberg. p. 110-113.
o Dit artikel laat goed zien hoe de situatie is economisch gezien na de oorlog.
o We hebben geen bouwmaterialen in handen, dus we kunnen niet bouwen en
daarbij hebben we geen geld het uit het buitenland te halen.
De Vrouw en haar Huis, nummer 9 september 1946.
 Meubelen voor dezen tijd. p. 152-153.
o Dit artikel laat goed zien hoe de situatie is economisch gezien na de oorlog en wat
de taak van de binnenhuisarchitect zou moeten zijn.
o Goede binnenhuisarchitecten waren; Penaat, Komter, Stam, Rietveld, Berkovich,
Bas van Pelt
o Nu is de taak van binnen- en buitenhuisarchitecten om te werken voor een
verarmd volk. Dit volk kan zich geen luxe permitteren en moet het doen met
kleine ruimte en weinig materiaal.
o Er wordt veel gekeken ook naar Amerikaanse bladen wat daar in staat. Hier komt
dan ook het vertrouwen vandaan dat veel binnenhuisarchitecten met verassende
nieuwe ontwerpen zullen komen binnenkort.
Jaar 1947
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 januari 1947.
 Strijd om een woning. p. 14-15.
o De strijd om woningen is enorm fel in ons land, zeker op de plekken waar de
oorlog het hardst heeft toegeslagen. Daar woont men op onmenselijke
toestanden.
o Woningbouw moet hoogste prioriteit zijn in ons land. Maar de woningbouw in
ons land is te weinig gevarieerd.
o Meer weten zie blz. 15
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 januari 1947.
 Le Corbusiers “woonmachine”. Door Petra Clarijs p. 43-45.
o De profeet van het nieuwe wonen is Le Corbusier.
o Volgens hem moet een woning aan technische en aesthetische eisen voldoen. Hij
ontwierp de woonmachine.
o Le Corbusier is een man van de praktijk en weet als geen ander dat de mens,
natuurgenot, vreugde, geluk en bewegingsvrijheid nodig heeft.
o Voor Le Corbusier staat vast dat een goede woning bijdraagt aan betere
levensvoorwaarden en daarvoor zijn in een woning nodig; ruimte, frisse lucht en
zon.
o De moderne stad heeft dan ook lucht, licht en ruimte nodig.
o De 5 punten voor architectuur van Le Corbusier; 1. De palen, 2. De daktuin, 3.
Het vrije grondplan, 4. Het horizontale venster, 5 de vrije grond.
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o Maar hij ziet ook het belang van kleur. De gevels moeten bij de natuur passen en
de wanden van de vertrekken moeten in harmonie zijn met het invallende licht
o Onze maatschappij moet goede levensvoorwaarden nastreven volgens de
schrijfster.
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 februari 1947.
 Noren in huis. Door jan H. de Groot p. 50-52.
o Een Noors huis is van hout en praktisch ingericht, hier moeten wij Nederlanders
even aan wennen (m.n. van het hout)
o De Noor en de Nederlander zijn gesteld op een gezellig interieur.
De Vrouw en haar Huis, nummer 5 mei 1947.
 Amerikaanse architectuur. p. 175.
o Paul Blomberg heeft tijdens de oorlog in Amerika gezeten, daar heeft hij studie
gemaakt van de Amerikaanse architectuur
o Amerika heeft ultra moderne huizen, maar ook krotten.
o Het boek dat Blomberg over Amerika heeft geschreven laat aan de leken goed
zien hoe de woningbouw en woninginrichting behoort te zijn.
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 juni 1947.
 Nederlandsche meubelen.
o Van deze slaapkamer hebben linnenkast, toiletmeubel en nachtkastje een
bloemen- en bomenversiering
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 juli 1947.
 Engeland étaleert. Door Wim Pinchin-Wagemaker p. 236-238.
o Divan, klerenkast en toilettafel zijn bijpassend gekleurd.
o Nieuw voor de kinderkamer is het gebruik van “fluorescent” verf. De vraag is hoe
een nerveus kind hierop gaat reageren.
De Vrouw en haar Huis, nummer 10 oktober 1947.
 Als je alleen maar een suite hebt... Door Paul Blomberg p. 350-355.
o De erker van een huis is meestal de zonnigste plek van het huis.
o Gordijnen bij voorkeur tot op de grond hangend en van zwaar pluche, dit noemt
men gezellig. Net als dat hoe voller de kamer is, hoe intiemer dit dan zou zijn. Het
is fout om een volgepropte, muffe en donkere ruimte te hebben. Dat dit niet goed
is, kan de bewoner pas ervaren nadat hij een lichtkuur heeft ondergaan.
o De muren kunnen het beste gewit of beplakt worden met wit grondpaper, ook
het houtwerk wit gronden. En alleen broodnodige in ruimte plaatsen. Het licht zal
dan binnenstromen, na 4 dagen wil de bewoner niet meer anders.
o Opdringerige donkergroene kleur van schoorsteenmantel moet overgeschilderd
worden.
o Riet in meubels gebruiken is goed, het blijft namelijk mooi en fris zonder
onderhouw.
o “wij zijn verplicht ter wille van onze zenuwen, van ons comfort en onze
economie te breken met de sleur waarop woningen werden ingericht”. (p.355)
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 november 1947.
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 Simplokeuken. p. 415.
o Wanneer men in een Amerikaans tijdschrift kijkt zie je allemaal prachtige
advertenties van de mooiste keukens die van alle gemakken zijn voorzien.
o De simplokeuken is de vereenvoudigde versie van de Bruynzeelkeuken en voldoet
ook aan de praktische, hygiënische en aesthetische eisen van onze tijd.
o Hij wordt uitgevoerd in crème met bruine afwerking en maakt zo een frisse
indruk.
Jaar 1948
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 januari 1948.
 “Den permanente”. Door Ella Goldstein. p. 22-23.
o Gaat over een meubeltentoonstelling in Denemarken.
o Denemarken is niet meer het Luilekkerland dat wij kennen, en is er na de oorlog
eigenlijk nog slechter aan toe dan wij.
De Vrouw en haar Huis, nummer 1 januari 1948.
 Gezelligheid tussen oud-nieuwe meubelen. Door Jeanne Hagemeester. p. 22-23.
o Velen hebben na de oorlog waarschijnlijk met gekregen meubels een nieuw
interieur moeten maken. deze meubels werden dan soms kaal getrokken, alle
krullen en frutsels eraf, dan leken ze nog een beetje zakelijk.
o Kleur moest dan voor overeenstemming gaan zorgen.
o Voorbeeld woning die beschreven wordt. Keukenmeubelen; fel-blauw, voor
gordijntjes blauw-wit geblokte meiden-goed.
o Slaapkamer meubelen; licht-roestbruine verf, helder groene overgordijnen en
beddensprei, kussens en poefs
o Salonmeubels; zwart geschilderd hout, overgordijnen in goud-oranje kleur
o Waarom zou je meubels niet mogen moderniseren?
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 februari 1948.
 Goed wonen en goed erken. p. 57.
o Na de oorlog is stichting goed wonen opgericht op voor iedereen een betaalbare
en verantwoorde wooninrichting na te streven. Ze zitten aan Rokin 56 in
Amsterdam
De Vrouw en haar Huis, nummer 2 februari 1948.
 Een warm pleidooi voor beter wonen. Door Willy Leviticus. p. 77.
o Blomberg gaat de strijd aan met schijn-luxe en namaak-antiek in het binnenhuis.
o Binnenhuisarchitecten zijn erg geboeid door het psychologische aspect van hun
opgave, daarom willen zij soms hun cliënten een tijdje gadeslaan en analyseren om
te komen tot het beste resultaat.
o Blomberg is nuchter en kunstzinnig en heeft genoeg ervaring
o Hij heeft een massaproduct ontworpen in strakke vormen en kleuren dat goed
bruikbaar is?
De Vrouw en haar Huis, nummer 4 april 1948.
 Zweden en Nederland. p. 149-151.
o Belangrijk artikel want laat zien wat Nederland wil na de oorlog.
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o In de kerken in zweden valt het rustige interieur op.
o Inrichting van de Zweedse huizen, frisse kleuren voor gordijnen en
meubelbekleding, blanke hout van meubels en inrichting is erg doelmatig.
o Wij Nederlanders en onze regering moeten een voorbeeld nemen aan Zweden om
alles snel weer op peil te hebben
o Wij lopen achter bij zweden wat kwaliteit, afwerking en vorm betreft van onze
woningen.
o Men krijgt daar onderwijs in van alles wat ook met wonen te maken heeft, zo leert
de jeugd ook kleuren harmonisch te kiezen.
o Het bureau voor eathetische adviezen aan het Rokin in Amsterdam probeert een
beetje hetzelfde na te streven als wat in zweden gebeurd.
De Vrouw en haar Huis, nummer 5 mei 1948.
 Tuindorp in zweden. Door Eddy Arendsen. p. 168-170.
o Ons verblijf wordt menswaardiger als wij ons meer omgeven voelen door de
natuur.
o In tuindorp in zweden hebben alle woningen vensters op het noorden en zuiden,
hierdoor heb je zon in de salon en woonkamer.
o Overal voelt men zich omgeven door natuur
o Huizen zijn van binnen zeer eenvoudig gehouden en bevatten geen behang.
Wanden zijn neutraal grijs.
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 juni 1948.
 Een amerikaans “goed wonen”. Door Jane Jacobs. p. 222-223.
o Net als in Nederland kunnen niet veel mensen een binnenhuisarchitect betalen,
daarom hebben zij in Amerika alles in het werk gesteld om toch het publiek te
benaderen. Zij hebben contact opgenomen met fabrikanten, magazijnen
voorlichtingsdiensten, architecten en aannemers redacties van kranten,
tijdschriften, scholen etc. zodat de bevolking profijt heeft van hun kunde.
o Wat zij veel doen is een modelwoning inrichten (doen ze hier ook in NL)
o Maar men kopieert de modelwoning nooit precies, want elk gezin heeft zijn eigen
smaak en behoeften. Het zet mensen aan het denken over hoe het moet en hoe zij
het willen.
o Mensen kunnen bv in warenhuizen bij een architect om gratis advies vragen. Voor
advies geven vraagt de architect naar de ligging van de kamer t.o.v. de zon en het
bedrag.
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 februari 1948.
 Roeien met de aanwezige riemen. Door Paul Blomberg. p. 256-259.
o Er verschijnen heel veel boeken met voorbeelden die niet te verwezenlijken zijn
volgens Blomberg.
o In een modelwoning moet men laten zien wat je kan bereiken met wat je hebt.
o Wat wij volgens blomberg onder gezellig en sfeer verstaan komt door dat alles
een betekenis moet hebben. Wij moeten contact hebben met het interieur en dat
kan als elk voorwerp een doel heeft, hoeft niet per se een gebruiksfunctie te zijn,
maar kan ook esthetisch zijn.
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o Wij verbeelden ons volgens hem dat veel meubels welstand uitstraalt. Dit komt
omdat vroeger de burgerwoning uiterst karig gemeubileerd was.
o Men moet de donkere, overvolle interieurs vervangen door lichte en de scheiding
tussen exterieur en interieur niet zo groot maken, dus grotere ramen gaan
toepassen zodat zon en lucht naar binnen kan.
o In artikel geeft hij ook advies welke meubels je moet gebruiken voor je inrichting
en waar alles moet staan (wordt niet iets gezegd over kleur) wel rieten meubels en
blank hout.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 november 1948.
 Een doelmatige lampekap. p. 409-411.
o „Ons levensritme is zo geheel anders geworden, het leven pulseert intenser en
gejaagder, het handwerk is merendeels vervangen door fabriekswerk, waarin
imitatie en surrogaat hoogtij vieren‟.
Jaar 1949
De Vrouw en haar Huis, nummer 6 juni 1949.
 Paul Blomberg. p. 285.
o Overlijdens bericht.
o Hij werkte met echte huizen en niet met droompaleizen, zijn verblijf in Amerika
heeft hem laten zien hoezeer „gewone mensen‟ behoefte hebben aan voorlichting
op het gebied van woninginrichting. En dat heeft tot de oprichting van goed
wonen geleid.
De Vrouw en haar Huis, nummer 7 juli 1949.
 Paul Blomberg verbouwde een flat. Door C. Schenk. p. 304-307.
o De oorspronkelijke woning was somber omdat overal donkergroene verf gebruikt
was. Blomberg maakte de woning altijd licht en zonnig.
o Ruimtes kregen grotere ramen. Naast de ramen een geel boekenrek dat als het
ware het licht vasthield.
o Opbergmeubel van effen licht-eiken. De laden werden reseda gekleurd en haalde
de matheid van het eiken op.
o Ander licht eiken meubel kreeg groene laden en de deuren werden wit-gespoten
o Deuren van woonruimte en hal werden licht
o In klein kamertje verschillende kleuren gordijnen, gordijnen voor de wastafel in
zuiver oranje, die aan het raam geel, wit meubilair met hier en daar een licht eiken
noot.
De Vrouw en haar Huis, nummer 11 november 1949.
 Toveren met ruimte. p. 494-499.
o Een huis werd zo gebouwd dat elke kamer het beste lag t.o.v. het licht en de zon.
o Studeerkamer met ramen op oosten en zuiden
o Woonkamer met ramen op zuiden en deel op westen
o Slaapkamer op westen en noorden
o Badkamer en hal op noorden
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o Noord-oosthoek een eetkamer en keuken op het oosten. (zie plattegrond van
huis)
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Samenvattingen artikelen Het Landhuis 1935-1940
In de artikelen wordt van een aantal landhuizen beschreven hoe het interieur eruit ziet. Deze
landhuizen waren natuurlijk wel voor de gegoede burger, dus het geeft misschien niet een goed
beeld van wat de gewonen burger had. Verder komt naar voren dat er bij een ontwerp en de
inrichting van een woning heel erg rekening werd gehouden met de situering van de ruimtes t.o.v.
de zon. Tevens wordt in een enkel artikel vermeld dat een ouderwets meubilair werd toegepast in
een moderne woning. Maar dat dit niet storend hoeft te zijn. Ook is duidelijk dat er veel wordt
gekeken naar wat er gebeurd in het buitenland, Frankrijk, Zweden. Meestal wordt dan beschreven
wat er zich bevind op een wereldtentoonstelling, of wat een belangrijke architect heeft gemaakt.
In veel artikelen wordt heel nauwkeurig beschreven hoe men zijn kamer, keuken etc moet
inrichten, waar zet je wat neer. En hoe hoog moet alles zijn, of worden opgehangen. Over
kleurgebruik wordt niet veel gezegd, meer dat het gebruik van lichte kleuren goed is. Er is dus
veel aandacht voor het psychologische aspect.
Jaar 1935
Het Landhuis, jaargang 30, 23 januari 1935.
Foto‟s met onderschrift:
Boven: hoekje zitkamer; wanden pastelblauw. Vloerbedekking roestkleurig moquette. Meubelen
en betimmering blank eiken courbaril. Bank negerbruine bekleding. Bekleding fauteuils gele stof.
„een practisch en smaakvol geheel‟.
Onder; zitslaapkamer; wanden wit, vloer oranjekleurig, overgordijnen zwart met witte en rode
draden. Meubelen in blank eiken met palissander. Bekleding van stalen stoelen blauwe stof.
Het Landhuis, jaargang 30, 27 februari 1935.
 De sfeer in de woning. W. Retera, p.110-112.
Men voelt zich prettig in een woning waar sfeer is; waar de plaatsing der dingen, de keuze van de
materialen en kleuren het verblijf op allerlei manieren vergemakkelijken en gunstig beïnvloeden.
Men voelt dan dat voor de behoeften van lichaam en geest is gezorgd. Daar kan met prettig
wonen, kortom daar is sfeer.
Velen kunnen om „geldige‟ redenen niet gebruik maken van een deskundige voor de inrichting.
Om via een wetenschappelijk benadering sfeer in de woning te krijgen is onmogelijk.
Doordachtheid moet het uitgangspunt zijn, maar er zijn veel dingen die ook meespelen om sfeer
te krijgen en die liggen vooral op het gebied van sfeer.
Het Landhuis, jaargang 30, 27 februari 1935.
 Privékantoor en eetkamer, ontwerp: H. Dreesen.
Foto‟s met onderschrift; Boven; wanden parelgrijs fineer, vloer parket. Het karpet is gebroken wit
in warme tinten, de kleur der lijnen en randen leverkleur, iets blauw, steenrood en negerbruin.
Overgordijnen zilvergrijs, aansluitend in toon wanden. Bekleding eikenhouten meubelen is rood.
Onder; vloerbedekking violet-grijs, wanden geel, overgordijnen en portiere blauw met wit,
meubelen in beuken met palissander. Thonet stoelen.
Het Landhuis, jaargang 30, 27 februari 1935.
 Meisjes-slaap- en studeerkamertje, ontwerp W. Retera Wzn.
Foto‟s met onderschrift; wanden zijn over het behang ivoorkleurig gewaterverfd. Bed is
aluminium gespoten. Houtwerk (raam, deur, plint) is lichtgrijs geverfd, plank, kastje en tafel
citroengeel gespoten. De gordijnen roomkleurig. Verchroomde stalen stoelen hebben een helder
rode gespoten zitting en rugleuning. De mat naturel met wat geel en blauw, linoleum blauw.
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Het Landhuis, jaargang 30, 13 maart 1935.
 Een gemoderniseerde woning, door Paul Bromberg, binnenhuis-architect te Amsterdam. P.146-147.
Voor de inrichting domineert een praktische betekenis, het doel is niet alleen esthetisch.
Het Landhuis, jaargang 30, 10 april 1935.
 Kinderkamertje, uitvoering Paul Bry, Parijs. Joa Kim.
Foto‟s met onderschrift; om zoveel mogelijk ruimte in het kamertje te krijgen, zijn de meubels
eenvoudig langs de muren geschikt.
De vloer is met kastanjebruin linoleum bedekt, met een afgeronde hoek in een lichtere kleur,
daardoor lijkt het vertrek groter en kan de plaats van de divan worden aangeduid. Divan en
gordijnen van rose gewaste linnen.
Het Landhuis, jaargang 30, 24 april 1935.
 Interieurs van Ir. S. van Ravesteyn Utrecht, H. Buys, p. 254-256.
H1: „het was naar ik meen Hofmann, die jaren geleden, eens heeft beweerd: „Het staal is niet een
materiaal, maar een mentaliteit‟.
Zo staan in de woonkamer stoelen met een oud-blauwe bekleding, in de eetkamer hebben stoelen
zwartfluwelen zittingen en rugleuningen in oud-rose, de deuren zijn daar licht geel en lichtgroen
als nobel contrast.
Het Landhuis, jaargang 30, 12 juni 1935.
 Zithoek van een woonvertrek, ontwerp W. Penaat, kleurencompositie: B. van der Leck.
Foto‟s met onderschrift; wanden wit met erop een grijs geschilderd vlak. Korrel van de wand
geeft levendigheid. Gordijnen zijn blauwachtig zilvergrijs, lichtgrijs blouclé op de vloer en rood
vak onder de zitgroep van dezelfde stof. Bekleding bank is blauwachtig zilvergijs satijn, kasten
van celluloselak wit. Ronde tafel wit gespoten en met rubber bekleed. Bekleding fauteuils
binnenkant rugleuning donkergrijs satijn, houtwerk is wit gespoten
3e afbeelding; wanden pastelblauw, vloerbedekking bruin moquette, gordijnen steenrood,
meubelen en betimmering eiken met locus.
Het Landhuis, jaargang 30, 10 juli 1935.
 Atelier-woonhuis van den schilder Roeland Koning te Wassenaar, architect B. van Heyningen, J.C.
Bolten.
Volgens de auteur is de ontwerper erin geslaagd om ieder vertrek de juiste ligging t.o.v de zon te
geven. Atelier op noorden, slaap- en woonvertrekken op oosten, zuiden of westen.
Het Landhuis, jaargang 30, 24 juli 1935.
 Landhuis van Zoltan Székely te Santpoort, architect Rietveld, Jan Lauweriks.
Rietveld heeft in dit landhuis diezelfde wijdsche en blije stemming probeeren te scheppen, die de
natuur zelf ook bezit.
Het Landhuis, jaargang 30, 25 september 1935.
 Kleur en interieur, W. Retera Wzn, p.613-615.
Artikel geeft een theoretische beschouwing over kleuren. Door theorie van kleuren te kennen
heeft men een soort richtlijn voor het gebruik van kleuren in het interieur.
Wilhelm Ostwald geeft een zeer goede theoretische beschouwing over kleuren volgens Retera.
Ostwald onderscheid kleuren in twee groepen; niet-bonte kleuren ( wit, grijs, zwart en alles wat
daar tussen ligt) en bonte kleuren (geel, rood, blauw, groen en alles wat daartussen en daarnaast
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ligt). De niet-bonte kleuren worden door de meesten als kleurloos aangeduidt, Ostwald wijkt hier
dus vanaf.
Hij wijkt ook af van de kleurenleer van Newton uit 1672, die gebaseerd is op de spectrale kleuren
van het zonlicht en weergegeven in de kleurencirkel, komt overeen met die van de Ridder. Hierin
ontstaan uit de primaire kleuren (geel, rood en blauw) de secundaire kleuren (oranje, paars en
groen) en daaruit ontstaan weer de tertiaire kleuren etc. Newton heeft dus 6 hoofdkleuren: geel,
oranje, rood, violet, blauw en groen.
Ostwald vind dat bij vermenging van de kleuren het wit en zwart gehalte van de kleuren een
belangrijke rol speelt. Daarom komt hij met de niet-bonte en de bonte kleuren. Door wit en
zwart met elkaar te mengen krijg je grijs. In het grijs bepaald e verhouding wit en zwart wat voor
soort grijs je krijgt. De overgangen in het grijs zijn vloeiend. Ostwald heeft een praktisch model
gemaakt waarbij het wit en zwart percentage met letters is aangegeven.
In % wit
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neem je het grijs met de letter g, dan heeft dit 22% zwart en 78% wit, en grijs met letter e heeft
36% zwart en 64% wit. (zie ook de figuur)
voor de niet-bonte kleuren geldt dus dat de grijzer of minder grijs worden. Voor de bonte kleuren
geldt dat je rood bijvoorbeeld geelachtig of blauwachtig kan maken. blauw kun je rood- of
groenachtig maken, en groen, geel- of blauwachtig. Daarnaast kun je de zuivere kleur ook
donkerder of lichter maken door er zwart of wit aan toe te voegen. En als laatste kun je het
mengen met zowel wit als zwart (grijs). Vele mogelijkheden dus.
Om een praktisch model te maken voor de menging van de bonte kleuren heeft Ostwald het
volgende bedacht. Hij neemt acht (bonte) hoofdkleuren; geel, oranje, rood, violet,
ultramarijnblauw (u-blauw), ijsblauw, zeegroen en loofgroen. Elke kleur heeft dan drie
nuanceringen waardoor de kleurencirkel uit 24 kleuren bestaat (zie fig.).
Kleuren die in de cirkel tegenover elkaar liggen noemt hij tegenkleuren en wanneer we deze
tegenkleuren met elkaar vermengen ontstaat een neutraal grijs. Dus neutraal grijs ontstaat bij
menging van; geel met u-blauw, oranje met ijsblauw, rood met zeegroen.
Lichte heldere kleuren zijn volgens Ostwald bonte kleuren die vermengt zijn met wit, en een klein
beetje wit maakt de kleur over het algemeen sprekender.
Om de oneindig vele bonte kleuren nog overzichtelijker weer te geven heeft Ostwald een
normalisatiesysteem bedacht. In dit figuur heeft hij de acht tonen tussen wit en zwart en de 24
bonte kleuren samengebracht. De letters geven het percentage wit in de kleur aan. Dus 13ca
betekent; u-blauw met 56% wit en 22la betekent; de eerste graad loofgroen met 8,9% wit.
Donkerheldere kleuren ontstaan door vermenging met zwart. Deze kleuren zien we niet zoveel in
het moderne interieur, maar meer in het ouderwetse. In het moderne interieur probeert men de
donkere kleuren (donkere goudleer, eiken en mahonie, donkere tapijten en schilderijen) te
vermijden.
Als een bonte kleur zowel zwart als wit bevat heet deze troebel. Om troebele kleuren te
rangschikken heeft Ostwald een driehoek gemaakt waarbij de linker punt de zuivere kleur (R)
aangeeft, de bovenste punt wit (W) en de onderste punt zwart (Z). de overgangen naar een
lichtere kleur gaan langs de bovenste lijn en de overgangen naar een donkere kleur langs de
onderste lijn. De overgangen van grijs langs de lijn W-Z. dit is dus een vereenvoudiging van het
vorige figuur. Als we bijvoorbeeld de kleur 19lg nemen dan betekent dit; zeegroen met 8,9% wit
en 7,8% zwart, dus zuiver zeegroen 13,1%. De eerste letter geeft steeds het percentage wit en de
tweede letter het percentage zwart.
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Het Landhuis, jaargang 30, 25 september 1935.
 De verbinding tusschen keuken en eetkamer, W. Retera Wzn, p.618-619.
Voor een goede oplossing horen keuken en eetkamer aan elkaar te grenzen en er moet een
verbinding zijn, b.v. een luik. ( zie verder ook zijn boek)
Dit luik kun je combineren met planken, kasten en laden, waardoor de gehele scheidingswand
kan worden ingenomen.
Het Landhuis, jaargang 30, 25 september 1935.
Foto‟s met onderschrift; ontwerp van W. Retera; wanden, lichtgeel. Gordijnen, grijs met wat
rood. Vloer, twisted mat. Meubels, gelakt licht grijs. Bank en boekenkasten helder geel,
armleggers en laden schrijftafel tomaatrood, kussens parelgrijs.
Het Landhuis, jaargang 30, 9 october 1935.
 Kleur en interieur (slot), W. Retera Wzn, p.649-651.
Van de voorgaande figuren kan met de kleurenkegel maken, waarin in de bovenste kegelmantel
de lichtheldere kleuren liggen en in de onderste de donkerheldere, en in de kegel bevinden zich
de troebele kleuren.
Harmonische kleuren zijn volgens Ostwald kleuren die prettig aandoen. Prettige aandoende
kleuren zijn kleuren waartussen een bepaalde samenhang of orde bestaat. Kleuren die naast elkaar
liggen in de kleurencirkel harmoniëren, maar ze geven weinig contrast. Verder harmoniëren
kleuren die op gelijke afstand in de kleurencirkel liggen. Zo kun je twee, drie en vierklanken
onderscheiden. Een tweeklank is bijvoorbeeld 4 en 16, een drieklank geeft een verschil van 24:3
=8 dus 4, 12 en 20. En een vierklank heeft een verschil van 24:4=6 dus 3, 9,15 en 21. Wanneer je
deze kleurklanken met een gelijk percentage wit of zwart of wit en zwart mengt krijg je weer
nieuwe harmonieën.
De moderne interieurkunst heeft volgens Retera een bijzondere liefde voor de buitenste kleuren
op de bovenste kleurenkegel, dat wil zeggen voor de lichtheldere kleuren, kleuren die met heel
weinig zwart vermengt zijn. De geliefde bruine toon van vroeger heeft afgedaan. De lichtere
kleuren kaatsen het licht terug en maken kamers ruimer en groter, ze geven een feestelijke en
luchtige sfeer. De onvermengde bonte kleuren kan men volgens Retera niet gebruiken, alleen
voor een enkel accent. Men moet ook niet een teveel of te weinig aan contrast toepassen, een
teveel aan contrast verbrokkelt en verkleint de ruimte en een te weinig aan contrast maakt de
ruimte slap en week.
Wanneer de kleuren tussen het plafond en de wand te veel contrasteren dan zal men een neutrale
afscheidende band als afscheiding moeten maken tussen beide.
Voor het kleurenpalet moet ieder naar zijn persoonlijke aard luisteren, want eenieder heeft een
lievelingskleur. Hiermee komen we soms in conflict met Ostwalds harmonie, want een
plotselinge afwijking kan soms een vrolijke afwisseling brengen. het kan dus heel goed werken
om bijvoorbeeld een grijze toon te nemen met hier en daar wat sprekend geel. Maar dit kan niet
als in een vertrek al heel veel kleuren de aandacht vragen.
Verder neemt Retera een aantal kleuraspecten van Dr. Ludwig Neundörfer, Goethe en Kadinsky
over;
Geel; een kleur die het dichts bij het licht staat, in zuivere toestand werkt het vrolijk en warm.
Schelgeel is heftig en werkt als klaroenstoot.
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Groengeel; is een verontreiniging van geel en geeft een ziekelijke mengkleur. Zwavelkleuren „geel
van wangunst‟.
Groen; zuiver groen is een rustige kleur. En werkt op vermoeiende mensen rustgevend, maar
wordt na een tijd van uitrusten vervelend. Het heeft een vet-behaaglijk karakter.
Blauwgroen; bij een sterke bijmenging van koud-blauw veroorzaakt het een levendige stilte.
Blauwgroen heeft iets geheimzinnigs, iets lokkends.
Blauw; het is aan de schaduw verwant. Hoe donkerder hoe bovenzinnelijker. Hoe lichter het
wordt, des te meer verwijdert het zich (kleur van de hemel). Groenachtig blauw is hard en koud,
violetachtig blauw (ultramarijn) is vol innerlijke rust.
Violet; (rood-blauw) violet is een afgekoeld rood, het heeft iets uitdovends iets treurigs en het
verlangt naar rust.
Blauwrood; (rood-violet) gedempte feestelijkheid.
Rood; een eigenlijke warme kleur, en heeft een sterk gevormde, niet verwarrende kracht. Het
toont edele hartstocht, maar ook waardevolle pracht; purper.
Geelrood; (vermillioen scharlaken) verwekt het gevoel van natuurgewassen kracht. Een geliefde
kleur van primitieve mensen, in grote vlakken werkt het schreewend.
Roodgeel; (oranje) wekt een bijzonder gevoel op, want is met zijn kracht aan de mens gelijk.
Geeft aan de ogen het gevoel van blijdschap en warmte.
Maar de voornaamste eisen aan het moderne interieur zijn volgens Retera, meer licht. Men heeft
dit in eerste plaats volgens hem gezocht in het vergroten van de glasoppervlakken en het
verminderen of weglaten van gordijnen. En het hangt van de aard van de gebruikte kleuren, het
materiaal en de vorm af hoeveel licht er wordt teruggekaatst. Tussen wit en zwart ligt het rijk van
de bonte kleuren en iedere kleur heeft zijn eigen coëfficiënt van terugkaatsing. Licht strogeel en
crème kaatsen het meeste licht terug. Rood en blauw doen grote delen van het licht verloren
gaan. Een erg sombere kleur is bruin.
Doordat het plafond grotendeels dienst doet als reflector van het lamplicht, kiest men vaak
hiervoor de kleur wit, soms met een beetje blauw om meer wijking te krijgen. De keuze voor de
wanden is niet alleen een smaak van smaak of ruimte kunst, maar ook van zuinigheid, want
donkere kleuren kaatsen minder licht terug dus moet er meer licht aan.
De lichtgele kleur die men tegenwoordig veel voor behangsels kiest, si dus ook omdat men dan
minder krachtige lampen hoeft te gebruiken. Want het is een zonnige kleur.
De kleurkeuze in het interieur is dus niet alleen afhankelijk van mode, ook niet van persoonlijke
smaak van de bewoner of binnenhuisarchitect, ook economische factoren en verlichtingseischen
van voorwerpen of personen kunnen richtinggevend en bepalend werken.
Jaar 1936
Het Landhuis, jaargang 31, 11 maart 1936.
 Interieurs van architect J.J. Oud, Hillegersberg, H. Buys.
De tafel en stoel hebben blauw ijzerwerk, hout heeft natuurlijke lichte kleur, leer van stoel is geel.
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Voorwerpen van licht kleuren schijnen in een lichte ruimte steeds ijler en minder zwaar dan
donkere; ook de lichte kleuren van het tafelblad en het gele leer van de stoel doen echter op de
foto donker; de werkelijkheid is dus ijler dan de reproductie!
Andere artikel: J. Lauweriks
„dat het te bouwen huis in harmonie is met de landelijke omgeving, waarin het moet staan‟.
Het Landhuis, jaargang 31, 13 mei 1936.
 Architect C.M. van Moorsel PZN Arch. B.N.A.
De wanden in de kamers zijn met stof bespannen of in lichte kleuren gekiemd.
Het Landhuis, jaargang 31, 24 juni 1936.
 Gedaanteverwisseling van het middenstandslandhuis, H. Buys.
De pogingen van de hedendaagse architecten, met de slechte traditie te breken en in meer dan
één opzicht „schoon schip‟ te maken, leiden na vele jaren van schier onoverwinnelijke tegenstand
tot de eerste symptomen van een toekomstige wooncultuur, ook voor de groepen, die daaraan,
zonder dat zij dit voor zichzelf realiseren, het meest behoefte aan hebben.
Het Landhuis, jaargang 31, 8 juli 1936.
 Een landhuis van architect Rietveld in Den Haag.
Rietveld, impulsief zijn ideeën nastrevende is inderdaad wel zoo practisch en zoo zakelijk, dat hij
zich, van af de eerste potloodkrabbel voor z‟n bouwontwerp, zich absoluut op de wenschen en
eischen van den bewoneropdrachtgever weet te stellen.
Door lichte wanden en ruime glasoppervlakken gevoelt men er zich veilig, heerlijk in de
natuurlijke schoonheid van het Bosch opgenomen.
Het Landhuis, jaargang 31, 23 september 1936.
 Hoe herbergen wij onze logeergasten?, W. Retera Wzn, p.615-618.
Niet iedereen beschikt het geld om de logeerkamer in te laten richten door een beroemde
binnenhuisarchitect. Men moet zorgen dat de kleuren met elkaar harmoniëren. Men kiest
hiervoor prettige kleuren die bij elkaar passen, geen wild gebloemde stoffen. Ook een
logeerkamer moet beschaafd en rustig zijn. De wanden zijn belangrijk, men moet een nieuw licht
behang toepassen.
Het Landhuis, jaargang 31, 11 november 1936.
 De nieuwe opvattingen over wonen, ruimte-indeeling en meubileering (slot), W. Retera, p.721-723.
Bijzondere zorg wordt besteed aan het vrije verkeer in de woning. Men acht het van groot belang
dat men zich makkelijker door de vertrekken kan bewegen zonder hierbij gestoord te kunnen
worden door in de weg staande meubels; de verkeerslijnen vrij! Dit heeft, vooral voor kleine
ruimten, meegebracht dat men de zitgelegenheden om een tafel vanaf het midden naar de
wanden heeft verplaatst.
Tekening p.722 opnemen?
Opstelling, ruimte worden bespaard, men kan zorgen dat de verkeerslijnen vrij komen, door het
verwijderen van overbodige meubels en het verminderen van de wandversiering is meer rust te
verkrijgen.
Vooral oude meubels komen goed tegen lichte wanden uit.
Je krijgt snel verbetering door, goede kleuren toe te passen, betere plaatsing van de meubels en
versobering. Dit is beter dan half nieuw en half oud.
Jaar 1937
Het Landhuis, jaargang ?, 13 januari 1937.
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 Landhuis aan de Van Ouwenlaan, Den Haag. Architect G. Rietveld.
o De woninginrichting wordt getypeerd door licht, lucht en efficiëntie. Rietveld
heeft gebruik gemaakt van ingenieus uitgedachte oplossingen die hebben geleid
tot een „aesthetische zakelijkheid‟. Hij gaat overal voor zakelijke zuiverheid.
o Rietveld weet dus een esthetisch zakelijk geheel te maken met sfeer.
o Qua kleuren gebruikt hij veel „naturel‟. Tegen het witte vlak gebruikt hij „eenige
Japanlakkleuren, rood,blauw en zwart.‟ In de muziekhoek heeft hij een Indisch
geel-achtig gekleurd vak gemaakt op de verder monotone witte wand. De meubels
zijn blank- geschuurd. De oud-eiken-vloer-planken hebben een naturel aanzien
gekregen door een wit-werk behandeling.
Het Landhuis, jaargang ?, 27 januari 1937.
 Kasten, p. 37-40.
o Dit artikel geeft advies over hoe je kasten moet maken en plaatsen, daarnaast
geeft het enig advies over welke kleuren je moet toepassen in die kasten en
waarom.
o In huurwoningen; worden de kastenplanken vaak bekleed met gekleurd papier.
Maar het is beter deze te bekleden met lakstof en deze dan vast te rikken met
gekleurde punaises.
o Bij voorkeur neemt men een gele kleur, deze zorgt ervoor dat het licht in de
donkere ruimte beter terugkaatst. En daarbij is de stof afwasbaar.
o Voor de deur dient men een kleur te gebruiken die min of meer afwijkt van de
omringende kleuren of anders dient men hem blank te spuiten met cellulose-lak.
o Wanneer je een nis hebt als kast met planken, dan dienen de wanden van de nis
een kleur te krijgen die past bij de voorwerpen op de planken. Een donkere
achtergrond voor glaswerk is gunstig, parelgrijs voor porselein, warm-bruin voor
koper. Aluminiumverf geeft een neutrale achtergrond. Maar er zijn ook andere
kleuren te gebruiken.
 Twee Landhuizen, architect P.C. van Uchelen.
o Naast de afbeeldingen van de interieurfoto‟s staat welke kleuren en voor enkele
kasten/ meubels werden gebruikt. Dus laat meer zien wat er daadwerkelijk werd
gebruik.
o Toiletmeubel in de slaapkamer in blank ahorn zachtgroene slijplak.
o Toiletmeubel in? In slijplak in gebroken wit en citroen-achtig geel. (meubels
ontworpen door W. Retera)
Het Landhuis, jaargang ?, 10 februari 1937.
 Landhuis te Velp, w.A.M. Van der Ven, architect.
o Dit artikel laat zien welke kleuren werden gebruikt in het huis en dat er wel
degelijk rekening werd gehouden met de oriëntatie van de ruimtes op de zon.
o „Door het huis scheef aan dit pleintje te projecteren, verbeterde de situatie t.o.v.
de zonnestand‟.
o De vensterbanken in de ruimten zijn van natuursteen, tegels of hout.
o Vloeren beneden; yarrah-parket zonder randen.
o Alle binnendeuren zijn vlak, in de woonkamer met edelfineer bekleed. Verder zijn
de deuren, net als het schilderwerk en de behangsels in verschillende tinten licht
gekleurd.
o Vloer in hal en garderobe is in goudbruin genuanceerde tegels
o Trap is licht blauw-grijs geschilderd, de loper op de trap is donker groen-blauw.
Het staal van de leuning is licht blauw-groen.
o De wanden zijn in zilverzand geschuurd, natuurlijke kleur (gebroken wit).
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o Overloop en vloeren op de 1e verdieping zijn van grenenhout geprepareerd met
vloerlak.
o Vloer in zit-slaapkamer is bewerkt met roode anilineverf. Hier zijn de muur en
plafond in zilverzand geschuurd. En de wanden in 2 kleuren licht getint.
Het Landhuis, jaargang ?, 24 februari 1937.
 Uitslag van de meubileerprijsvraag II. p. 145-147.
o Dit artikel geeft aan dat er voor de vloeren veel kurklinoleum, linoleum, inlaid
linoleum (voor natte ruimten) en parket (voor zitkamer) werd gebruikt.
Het Landhuis, jaargang ?, 10 Maart 1937.
 De herleving van een fransche regionale kunst.
o Franse interieur komt vast ook snel naar ons land.
o Interieur 1; de stoelen hebben bekleding van peau de pêche in warme
abrikozenkleur. Oppervlak van de tafel is gebeitst lichtgrijs eiken. Wanden zijn
lichtgepleisterd.
o Interieur 2; kussens van divanovertrek hebben een sterke blauwe kleur, blauwe
kleur komt terug in tapijt.
Het Landhuis, jaargang ?, 14 April 1937.
 De Keuken (II). p. 219-222.
o Materiaal voor aanrechtblad is granito, maar het materiaal van de toekomst
hiervoor is roestvrij staal
o Blad wordt veelal in granito, teakhout, asbestcement of roestvrijstaal vervaardigd.
o Vloerbedekking voorkeur voor steenachtig materiaal, granito, terrasso,
hardgebakken tegels of marmerplaten.
Het Landhuis, jaargang ?, 26 Mei 1937.
 Villa te Brasschaet, België. Architecten P. en C. de Nijs.
o Gaat erom dat de bouwkunst het resultaat is van wetenschappelijke studies van
physische, psychologische en technische eisen.
Het Landhuis, jaargang ?, 9 Juni 1937.
 Deensche kunstnijverheid.
o Dit artikel laat goed zien wat de tijdsgeest was van architecten die voor het nieuwe
bouwen waren in 1937.
o Onze woning inrichten is nog niet zo makkelijk. „wij hier in Holland die de geest
van de tijd begrijpen die de tijdgeest ook in hun interieur willen verwezenlijken,
plegen op dit oogenblik vloeren en muren zoo licht en koel mogelijk te houden,
gaan ons te buiten aan staal en glas, stofferen oude kamers met cactussen en
tropische aquaria, welke electrisch verlicht, het mysterie vertegenwoordigen,
dulden, als we dogmatische neigingen hebben, geen enkele
piëteitsongerechtigheid nog meer dan een schilderij aan de wand.‟ „dat ik de lichte
toon van onze interieurs niet verkieslijk acht boven de sombere romantiek van
“antieke” inrichtingen, welke thuishoorden in een tijd van redeloos optimisme,
doch die nu, waar we bewust de moeilijkheden, de chaos van deze tijd erkennen,
bestrijden, trachten te overwinnen, als repoussoir van onze gemoedstoestand uit
de booze moeten worden geacht. Doch maar al te vaak betekend dit niet, dat
ieder, die zich een nieuwe woning inricht, inderdaad bewust zijn tijd doorleeft.‟
o Men moet in het interieur rust, harmonie en levensvreugde creëren.
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o Soberheid en degelijkheid worden gewaardeerd.
Het Landhuis, jaargang ?, 9 Juni 1937.
 De kinderkamer en huiswerk maken. p. 397-400.
o De kinderkamer moet naar de zonzijde gekeerd zijn.
o De kleur is na de zonbelichting belangrijk. Als de kamer niet zo zonnig is dan kun
je het beste geel toepassen. Deze kleur wekt zonneschijn op. Alle lichtstraaltjes
worden weerkaatst als je overal geel toepast, van crème tot donkergeel.
o Als men glasgordijnen wil gebruiken dan deze in een effen heldere kleur.
o Gordijnen in frisse (onverschietbare katoen) in contrasterende kleur toepassen.
o Linoleum voor de vloer.
o Wiegje liefst wit of effen gekleurd glanzend gelakt hout.
o Alle houtwerk lichte vrolijke kleuren in bonte en harde kleuren. Hoe harder hoe
mooier. Kinderen houden namelijk niet van zoete kleurtjes.
Het Landhuis, jaargang ?, 28 Juli 1937.
 Woning met atelier te Blaricum, architect F. Hausbrand.
o Binnenwanden kalkzandsteen, beneden als schoon metselwerk, boven wit
afgeschuurd.
o Vloeren; beneden beton, boven eiken stroken parket.
o Binnentrap vuren, grijs geschilderd met dektreden van zwart rubber
o IJzeren binnendeurkozijnen
Het Landhuis, jaargang ?, 11 Augustus 1937.
 Tentoonstelling “de Nieuwe Woning” bij Metz en Co.
o Meubelen van berkenhout. Dit is een vrolijke tint hout in zijn natuurlijke kleur
gespoten.
o men beseft opeens hoe zeer in het moderne bouwen kleur een architectonische
functie vervult en mee helpt bouwen.
Het Landhuis, jaargang ?, 8 September 1937.
 Interieurs ontworpen door G. Rietveld en E. Berkovich.
o In dit artikel ook weer welke kleuren zijn toegepast.
o Schrijftafel van blank gespoten berkenhout. Fauteuils overtrokken met Epiglé,
kleuren blauw en naturel. Vloerbedekking van licht-donkerdrijze moquette.
Het Landhuis, jaargang ?, 22 September 1937.
 Kunstlicht als decoratief element toegepast door Paul Bry.
o Een zijde van de bedbank is tevens cocktail-bar welke bekleed is met een
glimmend amandelkleurig kunsthars.
 De verlichting van onze woning.
o „Nog altijd, ondanks een vijftigjarige propaganda van hervormende architecten en
kunstenaars is iedere kamer een pakhuisje van bruine meubelen, verlicht door een
monsterachtig oranje gezwel, dat een meter onder het plafond bungelt.
Bij rijk en arm te veel meubelen, dure, dikke of lorrige, magere, maar de
hoofdtoon: bruin, bruin hout, eiken of noten, bruine pluche, een bruin kleed,
soms met groen en rood erin.‟
Het Landhuis, jaargang ?, 27 October 1937.
 Landhuis “de oude berk” Wassenaar.
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Een uiterst eenvoudige afwerking van alle vertrekken.
Wanden woonkamer zijn behangen met licht geel behang, verder zilvergrijs.
Houtwerk van halletje en trap zijn van eikenhout.
Boekenkasten in de werkkamer zijn donker gebeitst eikenhout.
Wanden van vestibule en de vloer zijn van wit marmer.

Het Landhuis, jaargang ?, 10 November 1937.
 Het behangsel in de woning, belangrijk en goedkoop middel om in de woning een sfeer van lichte blijheid
te brengen. p. 725.
o De kamer lijkt groter door vlakke gespannen kleur van wanden.
o „Meest suffe en donkere behangsels zijn nog steeds meest in trek, de bruine of
bruinachtige gedekte kleuren met veel te grote ornamenten, met veel goud en
zilver, glimmende ordinaire namaaksels van dure stoffen bewijzen dat men nog
weinig begrip heeft van zijn eigen belang!‟
o Het is puur zakelijk dat het belangrijk is dat je lichte kleuren gebruikt op de
muren, deze kaatsen namelijk het grootste gedeelte aan licht terug.
o „licht behang dus‟
o Geen siermotieven gebruiken, want „rustig licht moet van de wanden uitstralen‟ en
dat kan niet als er allerlei versierseltjes op staan.
Het Landhuis, jaargang ?, 10 November 1937.
 Interieurs op de parijsche tentoostelling.
o Studeerkamer; gevernist en gelakt eschdoornhout in bruine en bleekgroene tinten
o Eetkamer; gevernist bruin kersenhout, stoelen met groenleren overtrekken.
Muren amandelgroen met glaspaneelen. Gordijnen van het nu veel gebruikte
percale wit en groen.
o Zitkamer; lichtblauw zijden fauteuils en diep violette bank en violette banden
gespannen. Op het karpet een tijgervel
o Eethoek van een studio; blank beukenhout met stoelovertrekken van bleekgroen
en donkergroen zeildoek.
Het Landhuis, jaargang ?, 8 December 1937.
 Interieurs van J. Wage.
o Wand tussen eetkamer en keuken; teak- met coromandelhout. Blad is van zwarte
Belgische hardsteen, schuifklep is rood gelakt. De binnenzijden van de glazenkast
zijn blank berken.
o Studeerkamer; Bureau in citroenhout met ebbenhout, wanden zijn licht geel,
gordijnen geel met gele oker. Vloer is eikenparket.
Jaar 1938
Het Landhuis, 26 Januari 1938.
 De Kinderkamer een doorgangsruimte.
o Kinderen hebben vele stadia van ontwikkeling. Als je heel veel geld zou hebben
dan kun je de inrichting van de kinderkamer aan elk stadium aanpassen
Het Landhuis, 26 Januari 1938.
 Een klein landhuis aan zee. Architect Max Fellerer, Wenen.
o Het huis straalt een barse strengheid en eenvoud uit.
Het Landhuis, 9 Februari 1938.
 Het open vuurtje.
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o De meest moderne woning, „die toch op de meest zakelijke wijze tegemoet moet
komen aan lichamelijke en geestelijke behoeften‟. (p.109)
Het Landhuis, 23 Februari 1938.
 Kunststoffen in de woning.
o Kunststoffen zijn niet minder mooi, minder bruikbaar of minderwaardig dan
natuurstoffen, dat is de boodschap aan de leek van dit stuk.
o In de woning treft men nu veel nieuwe meubelen aan van die van aluminiumlegeringen zijn.
Het Landhuis, 23 Februari 1938.
 Interieurs, van Mart Stam, Rietveld, A. Komter, Soren Hansen, a. Bodon, I. Falkenberg-Liefrinck, A.
Berkovich en W. Penaat.
o In dit stuk worden de architecten geprezen over hoe goed zij het nieuwe interieur
hebben ontworpen. Iedereen moet dit zien, hoe goed en fantastisch dit is.
o Hansen laat lichte vurenhouten vloer onbedekt.
o Ze laten allen zien dat vereenvoudiging van het wonen niet tot „verarming‟ hoeft
te leiden. Je moet zorgen dat de geestelijke hoedanigheid (de atmosfeer van een
vertrek) de stoffelijke dingen overheerst.
o In richting woonkamer: wanden; gebroken wit
 Vloer; matten en wit wollen kleed
 Wandbetimmering; licht-citroengeel en wit gelakt
 Blad schrijftafel, stoelen en tafels; eiken, blank gelakt en geslepen
 Bekleding stoelen; crème fabricoid
 Bank; paars trijp voor de kussens, rug, lichte stof
o Slaap-woonkamer;
 Wanden; ruwe dennenplanken, muur schoorsteen; wit gepleisterd.
 Plafond; dennentriplex
 Vloer dennenhout, met zeegroen wollen kleed bij bed
Het Landhuis, 23 Februari 1938.
 Een tweetal gordijnenversieringen.
o Drie kleuren die men toepast in de gordijnen, welke met elkaar harmoniëren.
 Terracotta, grijs en geel
o Maar men kan natuurlijk zelf naar eigen smaak de kleuren bij elkaar kiezen.
Het Landhuis, 23 Maart 1938.
 Dameskamers.
o Voor de moderne dameskamer zijn Doelmatigheid en sierlijkheid de twee
uitgangspunten. Daarbij moet hij niet te zonnig gelegen en rustig zijn. Verder een
lichte bouw van de meubels en een verfijnde kleurenkeuze.
Het Landhuis, 27 April 1938.
 boekbespreking. (more Colour Schemes, for de modern home door Duncan Miller)
o Komt erop neer dat je eigenlijk geen kleuradvies kan geven, want wat je mooi
vindt aan kleuren is persoonlijk.
o Door kleuren of een samenstelling ervan naar voren te brengen, kan een mode
ontstaan. Maar het is eigenlijk het opnieuw presenteren van oude kleuren, want
kleuren kunnen niet nieuw worden uitgevonden.
o De schrijver van het boek laat zich dus niet door leuzen of reclame leiden.
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o Op dit moment (jaren ‟30) zijn er veel aanhangers van de psychologie der kleuren.
Zij menen „geen één kleur kan op zichzelf slecht zijn, uitgezonderd dan op een
persoonlijke grond.‟ Volgens de schrijver zijn er geen kleuren die slecht zijn, want
het is persoonlijk waar je van houdt en waarvan niet.
o Maar men moet 4 kleurenschema‟s onderscheiden
 Achtergrondschema; kleuren worden aansluitend of ondergeschikt
gemaakt aan een bepaalde hoofdkleur op schilderij of voorwerp, daar
moet de aandacht op vallen.
 Een-tonige kleurschema; kan tot achtergrond schema behoren, schema
bestaat uit fijne nuanceringen van één kleur, nu geliefd wit tot grijs.
 Kleurschema op harmonie gebaseerd;
 Kleur-contrast-schema; bestaat uit sterke kleuren, die elkaar in evenwicht
moeten houden door goede onderlinge verhoudingen. (deze is gevaarlijk
voor de amateur, want alles moet wel goed op elkaar worden afgestemd)
Het Landhuis, 25 Mei 1938.
 Eenige nieuw ingerichte woningen.
o Woonkamer; fauteuils gemaakt van blank geschuurd beukenhout en voorzien van
groene, witgestreepte kussens
 Ronde tafeltje met rode tegeltjesblad
 Lichte wandbekleding, gebroken wit
 Gordijnen met rode motieven
Het Landhuis, 8 Juni 1938.
 Het huis “Solheim” te Delft. Architect H. Wegerif.
o Kleur is belangrijk voor een goed interieur komt naar voren in dit artikel.
o Bij binnenkomst maken de kleuren de meeste indruk op de bezoeker. De kleuren
vullen het huis geheel, in vlakken, steenen, tapijten, randen, harde en zachte
kleuren. De zon vindt haar eigen tinten terug in dit huis.
o De betonnen trap heeft een lopen van dektreden in mahoniehout met daarin
rubber stroken gelijmd, stootborden van kleine tegeltjes.
o De slaapkamers van de kinderen hebben ieder hun eigen kleur
o Moderne gezelligheid kan dus wel. Er wordt niet echt iets gezegd over welke
kleuren zijn toegepast, maar dus wel dat een goede kleurtoepassing heel belangrijk
is om een moderne gezelligheid te bewerkstelligen.
Het Landhuis, 13 Juli 1938.
 Een zitkamer, ontwerp W. Retera wzn.
o De meubels zijn wit gelakt en geslepen, met hier en daar nog het eikenhout blank
gelakt. Dit was nodig in een kleurige omgeving.
o Gordijnen zijn zwart fluweel
Het Landhuis, 10 Augustus 1938.
 De 28e parijsche salon des arts décoratifs.
o Dit artikel is misschien niet heel relevant, het laat de situatie zien in parijs. Er
wordt dus wel erg naar het buitenland gekeken.
Het Landhuis, 10 Augustus 1938.
 Doelmatigheid.
o De vraag in dit artikel van Retera is, waarom willen we doelmatigheid in interieur
en hoe zijn we erbij terecht gekomen.
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o Het is goed dat belangstelling voor interieur toeneemt. Nu zijn het niet meer
alleen jonge mensen die zich op de hoogte stellen van hoe de woninginrichting
moet zijn, maar men leest boeken en met gaat naar tentoonstellingen op dit
gebied kijken.
o Men gaat interieur inrichten op basis van doelmatigheid en niet meer op
gevoelsoverwegingen, dat is goed.
o Met de doelmatigheid van onze meubels bijvoorbeeld zijn we niet een stap terug
gegaan, maar we zijn ons opnieuw scherp gaan instellen op de praktische
bruikbaarheid.
Het Landhuis, 28 September 1938.
 Dokterswoning te Doetinchem, architect H. Wesselo..
o In dit artikel worden de kleuren van de binnenafwerking beschreven. Maar je weet
niet hoe de ruimtes zijn georiënteerd.
 Wanden en plafonds; fijn schuurwerk in zilverzand, plafonds en
bovengedeelte wand in zacht-grijze natuurkleur. Wanden onder schilderijgroefje zacht-geel gesausd.
 Schilderwerk; vlakke deuren, zacht leverkleurig met stalen binnenkozijnen
in omber kleur. Centrale verwarming aluminium.
 Open-haardje; groenen en leverkleurige tegelstrippen, mat verglaasd
 Tegelkolom in vensterbank; leverkleurige, mat verglaasde tegelstrippen.
 Vloerbedekking; zwart linoleum
 Meubilair woonkamer (zuid-oost? Zie plattegrond, aangenomen dat
noorden boven is); chroom met blauwe bekleding
 Meubilair eetkamer (noord-oost? Zie plattegrond, aangenomen dat
noorden boven is); chroom met ivoorkleurige rug en zittingen.
Het Landhuis, 12 October 1938.
 Jac. P. van den Bosch zeventig jaar, een pionier in de moderne meubelkunst.
o De vorm die de modernen uit hun meubels haalden was zakelijk en sober en uit
de constructie bepaald. Maar men moest bewijzen dat deze kunst gebruikt kon
worden. Om levensvatbaar te zijn zocht men contact met het publiek, dit was
echt nodig.
Het Landhuis, 26 October 1938.
 Iets over verlichting der woning.
o De invloed van licht en kleur op elkaar.
o Verlichting kan de stemming in een kamer veranderen, licht behang kan gunstige
invloed hebben op de verlichting.
o Van belang voor architectuur zijn, kleur, materiaal, oppervlak van wanden,
plafond. Deze hebben allen invloed op uitgestraalde licht.
Het Landhuis, 9 November 1938.
 dakkamers.
o Dakwanden voorzien van platen, die je in natuurkleur kan laten of kan gebruiken
als ondergrond voor waterverf, emulsie, behangsel etc.
o Vloerbedekking; populaire Japan- of twistedmatten.
o Houten balken bekleden met metaalpapier
o Blad van tafel in paar kleuren linoleum
o Logeerkamertje; bekleding beige geschilderd met brede strepen helder rood,
stofbekleding is wit met vermillioen.
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Het Landhuis, 7 December 1938.
 Landhuis te Helmond, architect W.A.M. van der Ven.
o Dit artikel laat zien dat er wel degelijk werd nagedacht over de plaatsing van de
ruimtes t.o.v. de zon.
o „De kinderkamer ligt tussen de keuken en de garage op het Zuiden‟
Het Landhuis, 7 December 1938.
 Het Landhuis van de toekomst.
o „neen, liever ziet men het huis van de toekomst als een door licht en lucht
doorstroomd geraamte van ijzer of gewapend beton, met glazen wanden en
plafonds, die men al naar de stand van het weer en van de zon kan verschuiven.‟
Het Landhuis, 21 December 1938.
 Een week-end huis, Engeland‟s bekroond plan.
o Men probeert aansluiting te vinden bij Le Corbusier en Mies van der Rohe.
o Toch is het de vraag of wanneer we ons laten leiden door nieuwe technieken we
dit kunnen gebruiken om een geforceerd nationalisme te dienen???
o Le Corbusier heeft weekend huisjes prijsvraag gewonnen in Engeland, met een
zeer sober met moderne lijnen en eenvoudig licht interieur. Dit is voor Engeland
nog revolutionair, voor Holland bekend.
o Licht en lucht komen naar boven.
o Woonkamer; plafondbedekking is ruw grijs-wit board, schoorsteen is warm terracotta.
Jaar 1939
Het Landhuis, Februari 1939.
 Verlichting als versiering toegepast.
o Niet heel interessant artikel, komt naar voren dat mooie houtsoorten voor
meubels en wandbekleding worden gebruikt o.a. palissanderhout.
Het Landhuis, Maart 1939.
 Landhuis “schorrenburg” te Naarden, architect Jan Rebel.
o Dit landhuis heeft een inrichting die tussen oud en nieuw inzit. Men heeft
gekeken naar oude voorbeelden, maar je voelt het moderne.
o Alle plafonds en wanden, voor zover niet bekleed met tegels, zijn als schuurwek
behandeld.
 Balklaag bleef in zicht
 Metselwerk dat in zicht is is van rode handgevormde stenen
 Trap en deuren naar hoofdvertrekken van eiken
 Kelder en begane grond vloer en in badkamer van gewapend beton,
bemetseld met tegels
 Woonkamer heeft dekvloer van eikendelen
 Vloeren slaapvertrekken van eikenhout of kurklinoleum
 Schilderwerk is licht gehouden
o Overal voelt „men de moderne eischen van comfort, licht en lucht en hygiëne‟
Het Landhuis, Maart 1939.
 De kinderkamer, een vertrek, klein of groot, maar met veel licht, veel zon, veel lucht.
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o Een kind heeft veel meer dan een volwassene licht, zon en lucht nodig. Hiervoor
moet de kinderkamer op het zuiden gelegen zijn.
o De wanden houdt men licht van kleur in een zonnige tint, ivoorkleur, lichtgroen
of lichtblauw.
o Te verkiezen is een afwasbaar behangsel of beschildering in olieverf.
o Geen kinderachtige voorstellingen
o Natuurlijk geen zwarte gordijnen, maar lichte wasbare stoffen.
o Op de vloer linoleum of matten, parket is niet geschikt voor kinderen.
o Meubels licht van kleur
o Kunstverlichting halfindirect licht het beste.
Het Landhuis, April 1939.
 Landhuis bij Katwijk.
o Niet heel interessant artikel, wel duidelijk dat er veel naar andere landen wordt
gekeken
o Huis is eenvoudig afgewerkt van binnen.
 Halvloer uit teakhouten strookjes in verband
 Trap massief eikenhout net als balklagen van woonkamer, hal en
trappenhuis, eetkamer
 Alle wanden, voor zover niet betegeld en alle plafonds zijn glad-af in fijn
zand geschuurd.
o Men heeft soms ook liever wat mee warmte en intimiteit. (foto interieur met meer
bloemetjes)
Het Landhuis, April 1939.
 Een nieuwe lente, een nieuw behang.
o Tekeningetjes van artikel opnemen, ernaast tekeningetje inkleuren
o Men moet oppassen met gebruik van versierde gordijnen en drukke wanden
(bloemetjes patroon bijv) dit kan zeer rommelig en onrustig worden. Het is
verstandiger een mislukking uit de weg te gaan. Daarom; kies een effen behang en
een effen gordijn (waarvan patroon niet erg opvalt)
o Kleurgebruik je kan een koele kleur tegen een warme kleur gebruiken of kleuren
in dezelfde toon. bv; lichtgele wanden met iets donkerdere gele gordijnen
o De wanden, vloeren, plafond en meubels moeten samen voor een saamhorig
geheel zorgen en een schoon interieur.
o De wanden zijn het belangrijkste, deze hebben het grootste oppervlak en vallen
dus het meeste op. Daarom is het heel belangrijk dat je hiervoor de juiste kleur
kiest. Meubels vinden tegen de wand hun rust, wand is achtergrond, een
verbinding. Wanden hebben een horizontale verbinding met elkaar door de vloer
en plafond. Er moet dus een evenwicht komen tussen de horizontale en verticale
(meubels) invloeden die op elkaar worden gegeven.
o Je kan voor dit evenwicht eigenlijk niet echt een advies geven,want vele
combinaties zijn mogelijk. Men moet naar smaak en gevoel handelen Maar
algemeen; Voor een zonloze kamer is een gele tint het meest voor de hand
liggend.
o „in de kleur en de oppervlakte moet steeds iets wijkends zijn, iets van zich-zelfwegcijferen ten gunste van iets anders of ten gunste van het geheel.‟ Behangsels
met sterk sprekende motieven en kleuren, kunnen nooit goed werken. Door de
meubels, schilderijen etc. ontstaat dan direct een strijd van wat het belangrijkste is.
Je moet juist die onrust en kleurkabaal vermijden.

99

o „men moet dus zoeken naar een kleurbasis, een verbindende kleurfactor, waarop
alle kleuren in de kamer voorkomende kleuren als het ware gedeeld kunnen
worden.‟
o het doel is eigenlijk een „rustige behaaglijke woonruimte‟ te laten ontstaan.
o Een nieuw behang op de wanden is een van de goedkoopste manieren om een
woonkamer te moderniseren. Behang is als kleding, je wil wel eens meegaan met
de mode.
o Men wil de laatste jaren graag een vrolijk en licht behang, want een lichte kamer
lijkt groter (licht wordt namelijk minder geabsorbeerd) en het is zindelijkheid,
praktisch en esthetisch. Geheel effen behangsels moeten een zeer zuivere
afstemming hebben. Bruine en donkere wandversieringen verdwijnen gelukkig.
o Effen wanden levendig maken door fijn reliëf te maken. hierdoor wordt het licht
steeds gebroken. Om oppervlak interessanter te maken kun je vlekjes, stipjes,
kleine figuurtjes in verschillende in elkaar vloeiende kleuren naast elkaar plaatsen.
De effenheid valt dan uiteen in een spel van elkaar aanvullende tinten.
o Men moet kleuren en de tekening goed afstemmen en dat is niet het werk van
iedereen. Een gebloemd dessin wordt snel te wild, te kleurig etc.

 Linoleum in de keuken, een practisch hygienisch isoleerend en mooi materiaal
o Aanprijzing van linoleum, wordt niks over kleur gezegd, maar alleen dat linoleum
praktisch en goed materiaal is.
o Het is vanzelfsprekend dat men de wand van de keuken betegeld, net zo
vanzelfsprekend is het dat men in de keuken geen houten vloer gebruikt.
o Linoleum geeft de keuken een modern zakelijk aanzien.
Het Landhuis, Mei 1939.
 Landhuis “De Grundel” te Huizen.
o Licht geschilderde wanden en houten vloeren
 Interieurs van Harry Dreesen, Tilburg.
o Hal
 Behang; geel
 Meubels blank eiken met palissander, bekleding bank met negerbruin met
witte handgeweven stof, fauteuil met blauwe handgeweven stof
o Zitkamerhoek
 Vloerbedekking tabakkleurig moquette
 Behang geel
 Meubels blank eiken met palissander bekleding bank met negerbruin met
witte handgeweven stof. Rug van bank grijs met wit en weinig geel
 Schoorsteen gele tegels met crème-wit blad.
o Hal
 Wanden wit
 Tapijt vaal oranje
 Gordijnen percales geel met witte motieven
 Bank in bruine zijde
o Zitkamer
 Wanden wit
 Tapijt koningblauw
 Bekleding bank lichtgrijs, pastelblauw en geel handgeweven stof
 Bekleding fauteuil gebroken wit
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 Linoleum, een moderne vloerbedekking
o Linoleum wordt weer aangeprezen, het kan in alle kleuren worden geleverd, dus
voor alle interieurs toepasbaar.
o Granité, moiré en pastelkurk zijn warm aan de voeten en hebben matte zachte
kleuren en daardoor goed toepasbaar voor de slaap- en badkamers.
Het Landhuis, Juni 1939.
 Interieurs van Kees Grondhout.
o Laat zien hoe interieurs er echt uitzien.
 Eethoek; houtsoort, blank gewast ahorn
 Slaapkamer; houtwerk deels in kleur gespoten

 Interieurs van Paul Bry.

o Kinderkamer voor twee meisjes in twee kleuren uitgevoerd, paverrood en blauw
o Eetkamer; meubels in twee kleuren, zwart gebeitst en wit gebleekt, stoel is nachtblauw bekleed met koperen banden. Tafel met zwart gebeitst voetstuk en wit blad

 Kleine Schrijftafels.
o Tafeltje uitgevoerd in oregon-pine,
o Schrijftafeltje met laden in slijplak, crème en rood
o Dames-schrijftafeltje in eiken en avodiré

 Over keukens.
o Keuken moet de stempel dragen van uw persoonlijke smaak en daarbij behaaglijk
en bewoonbaar zijn.
o Een keuken kan licht en vrolijk zijn, groot of klein. Zindelijk en netjes
o Om van de keuken een vrolijke lichte ruimte te maken dient men bij de gootsteen
(daar breng je het meeste tijd door) een groot raam te maken. glazen bouwstenen
of tegels zijn het beste om toe te passen aan de zonzijde.
o Vroeger keuken op het noorden nu liever op het oosten (of zuiden)
o Voor de vloer, terrazzo of hardgebakken tegels

 Verbouwing van een keuken in een bestaand huis met bruinzeel Keukenelementen.

o Houtwerk in hoogglans synthetische lak gespoten, crème of blauwgroen
o De keukens worden steeds vaker ook in flats en landhuizen toegepast.

Het Landhuis, Juli 1939.
 Luxuese Interieurs.
o Deze interieurs zijn niet echt voor de gewone burger maar het laat wel zien wat er
gebruikt wordt bij de gegoede burgerij.
o „juist kostbare materialen vragen een strakke, eenvoudige vormgeving.‟
 Interieurs op de wereldtentoonstelling
o Zweedse woonkamer; lage bank met witte en blauwe bekleding
o Poolse eethoek; meubels licht notenhout, stoelen bekleed met honigkleurig leer
met goud ingeperst
o Finse woonkamer; meubels berkenhout, bekleding wit leer, wandbekleding fijn
blauwgroen
o Zweedse woonkamer; wanden grijs en wit, sofa in lichtgrijs met koraalrode stof,
armstoel licht grijs met zitting in beige leer
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o Poolse woonkamer; wanden zwart eiken, parketvloer van wit maple,
stoelbekleding, wit leer

 Het interieur in de huurwoning.
o Kleur van verfwerk timmerwerk is licht grijs, van meubels roomkleur en behang
gebroken wit.

 De toepassing van de tegels in de woning.
o Tegels aanprijzen, deze kunnen voor alles gebruikt worden en zijn in veel kleuren
te krijgen.
Het Landhuis, Augustus 1939.
 Landhuis “Silvana” te Wassenaar.
o De wanden en plafonds zijn met zogenaamd schuurwerk behandeld, behalve in
de eet- en woonkamer en waar tegels zijn geplaatst.
 Een huis in…. een huis.
o Woonkamer; meubels van noten, vloerbedekking bruin, wanden geel net als
gordijnen.
o Serre; vloer blauwe stenen platen, wanden van travertine.
 Comfort vroeger en nu
o Men wil een prettige omgeving scheppen waarin iedereen zich aangenaam voelt.
Hiervoor zoekt men naar comfort en een praktische woninginrichting.
 Nog een artikel over parijse salons
Het Landhuis, September1939.
 Woonhuis te Doetichem, architect C.J. Postel HZN, B.N.A.
o Er breekt een stijl door die door de Nieuwe Zakelijkheid wordt beïnvloed.
 Het luciferlooze huis.
o Een wastafel als een aanrecht in de kamer (badkamer) dat is overdekt met rose
tegeltjes.
Het Landhuis, October 1939.
 Bouwen in het zuiden,werk van Jos Bedeaux.
o (stukje voor nieuwe bouwen)
o „in de decennia, die achter ons liggen, heeft men getracht waarden te vinden, die
voor lange tijd zouden kunnen gelden, beginselen en uitgangspunten van zakelijke
aard. Het probleem van het bouwen wilde men meer als een wetenschap dan als
een kunst zien. Nieuwe constructiewijzen, die in wezen reeds lang geleden waren
beproefd, ging men met nieuwe materialen toepassen; skeletbouw in hout, metaal
en gewapend beton. Men zag de woning hoofdzakelijk als verblijfsplaats, voor
slapen, eten en drinken, dus technisch stoffelijk-utilitair.‟
o „er ontstonden luchtige bouwsels, mogelijk door de sterkte van staal en beton.‟
o „toepassingen der nieuwe materialen was betrekkelijk nieuw en onbekend. Er
werd maar geprobeerd, staal en glas werden mode. Men had gedacht dat de
nieuwe wijze van bouwen heel eenvoudig en goedkoop was, maar in werkelijkheid
moesten ongekende moeilijkheden worden overwonnen, die bij een goede
uitvoering de bouw kostbaar maken.‟
o „doch door het technisch fabriek-matige karakter van de nieuwe bouwwijze
ontstond een gelijkvormigheid, die door de aanhangers als gunstig werd
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beschouwd, omdat de behoeften van de mens overal op aarde vrijwel gelijk zijn
en slechts klimatologische invloeden kleine verschillen kunnen geven.‟
o „van begin af aan heeft een groep architecten zich tegen deze beweging verzet.
Vooral waren zij gekant tegen het internationale karakter, zij misten de innerlijke
bewogenheid, het bloedwarme, het lands- en volkseigene. Zij wezen erop, dat de
nieuwe bouwwijze zich slecht richtte naar de blauwe lucht en felle zon.‟ Wij hier
hebben meer met bewolkte / grijze hemel te maken.
o ….(nog eens lezen, denk niet dat het opgenomen hoeft te worden, gata meer over
traditionalisme.

 Wat is de gunstige plaats van het huis op het bouwterrein?
o Belangrijkste gedeelte zijn privévertrekken, deze moeten dan dus ook gunstig op
de zon liggen en beschut tegen wind en inkijk en mooiste uitzicht hebben.
o Zuidzijde is meest gunstige zijde voor de woonkamer, kinderkamer, terrassen en
balkons
o Oostzijde komen slaapkamers, badkamer en andere vertrekken die met de morgen
samengaan
o Noordzijde; vertrekken die geen zonlicht nodig hebben of koel moeten blijven,
garage, provisiekamer, donkere kamer, trappenhuis, ingang, wc. Verder keuken en
wat daarbij behoord.
o Westzijde; vertrekken die bij de avond behoren, muziekkamer, ontvangstkamer,
boekerij.
o Het huis moet in contact staan met de natuur
o „goede architectuur is organische gebondenheid van den mensch en de ruimte
waarin wij leven, maar deze strekt zich verder uit dan de wanden van de kamer…‟

 Houten week-end huisjes.
o Vloeren en wanden zijn van gespikkeld dennenhout.

 De rijkdom van het boek in huis.

o Belang van interieur voor de bewoner
o „om aan onze drang naar gezelligheid tegemoet te komen, scheppen wij in ons
huis zoveel mogelijk sfeer en bezielde inhoud. Wij besteden bijzondere aandacht
aan het uitkiezen van onze meubels, vloerbedekking, kamerindeling en verlichting;
de kleur der overgordijnen wordt met zorg gekozen, we voeren schemerlampen
binnen de avondwanden, de bloemen laten wij haar losse blijheid spelen bij het
raam, op het dressoir of op het lage tafeltje bij de fauteuils. We hangen
schilderijen, reproducties en portretten aan de muren, al naar gelang het peil van
ons levensniveau.‟

Het Landhuis, November 1939.
 Het ombouwen van een woning.
o De kleuren spelen een grote rol. En een vrolijke en prettige warme aanblik
moeten het doen.
o Zitkamer; blank eiken, groene gordijnen en crème vloerkleed
o Zachtgroene bank

 Prettige hoekjes.
o Kan wel een nuttig artikel zijn
o Makkelijk te verplaatsen licht meubels
o Slaapkamer moet licht en vrolijk zijn, sfeer van lichte morgen moet er hangen.
103

o Men kiest meestal voor de meubelstoffen en gordijnen dezelfde stof, men moet in
ieder geval in hetzelfde kleurengamma blijven.
Het Landhuis, December 1939.
 Ingebouwde kasten.
o Wanden kamer licht crème behangen, wanden kastje triplex helder geel gelakt
 Het hedendaagse binnenhuis
o Binnenhuisarchitecten, „zoeken in individuele ontplooiing naar een praktisch
harmonische samenwerking. In een zakelijk bedrijf van verlichting-techniek en
bronswerken betrachten zij dit, in samenhang met de nuttige en aesthetische
inrichting van het complete interieur, tot een bindend geheel te voeren‟
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Samenvattingen artikelen Op de Hoogte 1935-1940
In dit tijdschrift staat niet heel veel, ongeveer 2 artikelen per jaar die gaan over nieuwe
architectuur. Het is eigenlijk meer om het publiek te laten zien dat de nieuwe architectuur niet
lelijk hoeft te zijn en dat we zeker moeten doorbouwen om mee te kunnen in onze tijd.
Jaar 1935
Op de Hoogte, 32e jaargang, no. 3, Maart 1935.
 Van arbeiderswoning tot raadzaal, interieurontwerpen van F. Spanjaard, door A. van der Boom, p.
88-91
o Laat meer het globale denkpatroon zien en wat de taak ik van een
interieurarchitect.
o De interieurarchitect moet technische en esthetische met elkaar kunnen koppelen.
o Wel een interieur beschreven van een landhuis. Dit is misschien niet heel relevant
aangezien de gewone burger dit niet kon betalen. Er wordt wel heel bewust
rekening gehouden met de oriëntatie op de zon en dus de hoeveelheid licht die
binnenkomt.
o Haardhoek in woonkamer; licht vertrek met enkele sterke kleuraccenten. Felle
blauwe tegels met blank ijzeren vuurkorf. Betimmering bankje in donkere
lichtgrijze lak. Bekledingsstof is beige peau de pêche. Behang is strokleurig beige.
Meubels zijn blank eiken. Gordijnen zijn zacht oranje.
o Eetkamer; kleur van wanden is geel, want komt niet heel veel licht binnen.
Houtwerk is wit, groene gordijnen. Meubels zwart gebeitst.
o Ontvangstruimte; komt niet veel licht binnen (avondzon) dus gele wanden in
glansverf en mat witte koudwaterverf. Houtwerk is licht en donkergrijs.
o Zit-studeerkamer; houtwerk is blank gespoten ahorn in combinatie met lichtgrijs
schilderwerk. Wanden zijn lichtblauw behangen.
o De binnenhuisarchitect moet een logische geheel maken van verhoudingen,
vormen, kleuren en materialen.
o Hij moet een eenheid maken van de vloer, de wand en het plafond. En het
meubel mag daarin niet misplaatst zijn.
Op de Hoogte, 32e jaargang, no. 3, Maart 1935.
 Le Corbusier‟s gebouw in de cité universitaire te parijs, door H. Buys, p. 97-100
o Enerzijds wordt Le Corbusier in dit stuk geprezen om zijn werk, anderzijds vindt
men het misschien nog een beetje te zakelijk. Het gaat om het gebouw; Cité
Universitaire.
o Volgens de schrijver is het een gebouw waarin de nieuwe geest zich openbaart.
o En het opent zich aan de zuidzijde voor licht, lucht en zon.
o Volgens Le Corbusier, heeft het technische alleen bestaansrecht, índien het tot
schoonheid, tot harmonie leidt.‟
o Het inetrieur is levendig en mooi door een prachtig kleurenspel. Ín het
trappenhuis geven het teere blauw van de rubberen treden, het rood van den
enen, het wit van den anderen wand een verblijdende harmonie.‟ De donkere
deuren contrasteren met de lichtgroene gangen. Iedere „wooncel‟ heeft zijn eigen
kleurenpalet.
o Het gebouw laat de wijsheid van de architect zien maar ook de schoonheidszin
van een schilder, dat is Le Corbusier.
o „De moderne bouwkunst is groot genoeg om het ornament te kunnen missen‟
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Op de Hoogte, 32e jaargang, no. 11, November 1935.
 De H.A.V. Bank, een gebouw van den architect Dudok, door Kate de Ridder, p. 339-340
o In dit artikel komt naar voren dat men duidelijk wil maken aan het publiek dat
modern/zakelijk niet eng/ lelijk is, maar juist mooi en goed.
o „zakelijkheid sluit schoonheid niet uit‟.
Op de Hoogte, 32e jaargang, no. 12, kerstnummer 1935.
 Grote Schouwburg, door C. ten Houte de Lange, p. 371-374.
o Men moet doorgaan met nieuwe dingen maken.
o Er is stilstand en aarzeling tegenover nieuwe plannen en nieuwe ideeen. Maar we
moeten doorgaan zodat we later niet op onze puinhopen van onze stilstand zullen
neerkijken.
Jaar 1936
Op de Hoogte, 33e jaargang, no. 1, januari 1936.
 De Parijsche Wereldtentoonstelling 1937, Kunst en techniek in het moderne leven, door R. Rossing,
p.19.
o Moderne = afzetting tegen 19e eeuw. Het moet gebaseerd zijn op wetenschap. De
arbeidersstand heeft recht op comfort en hygiene.
o Op de Wereld tentoonstelling van 1937 zal men aandacht hebben voor nieuwe
materialen en constructies.
 P.22.
o “de W.T. ‟37 wenscht een schitterende demonstratie te zijn van de deugdelijke
scheppingen voor het welzijn der meschheid”
o Maatschappij moet aangepast worden aan behoeften van menselijke samenleving.
Jaar 1937
Op de Hoogte, 34e jaargang, no. 6, juni 1937.
 p. 190-192
o De parijsche tentoonstelling
o beschrijving wat voor soort paviljoens en tendensen er te zien zijn
Op de Hoogte, 34e jaargang, no. 7, juli 1937.
 p.210-213
o het nederlandsche paviljoen op de parijsche tentoonstelling
o steeds meer paviljoens worden geopend
o paviljoen = van J.H. Van den broek
o nederlande architectuur = eenvouw, zuiverheid van opvatting, soberheid van
lijnen. Gebruik van nieuwe materialen en gelukkige indeling van de plattegrond.
o Verder uitgebreide beschrijving van wat te zien is op de tentoonstelling, hoe het
staat en waar het allemaal staat.
Op de Hoogte, 34e jaargang, no. 8, augustus 1937.
 p.247-251
o beschrijving van welke tentoonstellingen er in de paviljoens te zien is.
Op de Hoogte, 34e jaargang, no. 9, september 1937.
o Afbeeldingen van interieurs van Piet Hein, maar geen beschrijvingen erbij.
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Jaar 1938
Op de Hoogte, 35e jaargang, no. 9, September 1938.
 Semey en het scheepsinterieur, illusies worden werkelijkheid, door B. Stroman.
o Dit artikel kan misschien nog nuttig zijn voor het hoofdstuk over het Nieuwe
Bouwen.
o „wij hebben den oorlog verklaard aan romantiek. Wij willen “nieuw” zijn en
“zakelijk”.‟
Jaar 1939
Op de Hoogte, 36e jaargang, no. 3, Maart 1939.
 Een onderhoud met Paul Blomberg over de a.s. Wereldtentoonstelling te New York, door Stelle Mare,
p. 84-86
 Paul Blomberg wordt hier neergezet als een zeer hoogbegaafde interieurarchitect. En het
moet een vreugde zijn om met hem te mogen samenwerken.
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Samenvattingen geraadpleegde literatuur uit de jaren dertig en veertig
Bromberg, P., Practische woninginrichting, een handleiding voor iedereen, …. 1933.
p.9. hoe je huis indelen zodat je zoveel mogelijk zonlicht binnen kunt krijgen. Hij beschrijft in de
hoofdstukken heel nauwkeurig wat men nodig heeft in die ruimte om die speciale woonfunctie
optimaal te kunne uitvoeren zonder een teveel aan meubels te plaatsen en dus genoeg
verkeersruimte over te houden en licht en lucht.
p.11. keuken moet op het noorden liggen en dicht bij de eetgelegenheid, de trap naar kelder,
voordeur en uitzicht op spelende kinderen.
Slaapkamers moeten ochtend zon hebben, oosten
Woonkamer, zuiden of westen gunstig.
p.12. voor indeling van de meubels in de ruimte een plattegrond tekenen 1:20 en dan de meubels
daarin schuiven. Er moet goed rekening gehouden worden met verkeerslijnen in het interieur. En
hoe lichter de meubels hoe makkelijker ze te verplaatsen zijn.
Ruimtebesparend karakter van meubel is belangrijk. (opklapbedden etc)
p.15. voorbeeld plattegrond geeft indeling weer met beschrijving van hoe het moet en waarom.
p.17. laat de kamer zo leeg als mogelijk is. Comfort ontstaat door een praktische indeling van
kasten, niet door heel veel kasten te plaatsen.
Worden een aantal voorbeelden gegeven van kasten en hoe diep ze moeten zijn b.v voor Boeken
is 30cm genoeg, voor muziek 40 cm. P.21.
p.28 eetgelegenheid:
eetkamer moet niet ver van de keuken liggen.
Hoe bespaar je zoveel mogelijk ruimte, door uitklaptafel te hebben of uitschuifbare tafel. Verder
worden wat afmetingen gegeven. (v.b. p.31)
p.34. zit-rust-werkgelegenheid.
Wat voor soort stoelen en bureau heb je waar voor nodig, en hoe hoog moet zitting zijn etc. en
weer wat afbeeldingen met voorbeelden. Samenvoegbare meubels zijn ook handig, p.47.
p.34. slaapgelegenheid;
slaapkamer het liefst op het oosten. Bedden niet bij het raam (tocht en vocht), en liefst lichtinval
van de zijkant (voor lezen van boek of krant, anders schaduw). Bedden niet te laag bij de grond,
want dit is niet handig met opmaken en ziekte.
Hoofd en voeteneinde niet te hoog, anders lijkt het zo groot een bed.
Toilettafel met 1 spiegel en een handspiegel is voldoende.
p.72. een werkplaats voor de kinderen, „die de geheele dag voor hen openstaat‟.;
kind moet een plek hebben waar het lekker kan spelen en genoeg licht krijgt.
p.78. een doelmatige keuken:
inrichting van een keuken moet zo zijn dat men weinig heen en weer hoeft te lopen. En
onderhoud van de keuken moet makkelijk zijn. Je kan met stippellijnen aangeven wat de loop van
de handelingen is, zo wordt dan de volgorde van de kastindeling bepaald.
Uit provisiekast of koelkast naar het werkblad van het aanrecht, via gootsteen naar gasfornuis.
Serviceberging in de buurt van het doorgeefluikje naar de eetkamer.
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Afwas gaat van eetkamer naar werkbank via afwasgootsteen, afdruipbak naar serviesberging.
Werkkast in de keuken voorkomt ook onnodig geloop. Verder moet er licht boven het aanrecht
en boven het fornuis zijn. En nog een aantal dingen geeft hij aan.
Krachtverbruik tekeningetjes opnemen. P.83. dan volgen nog een heel aantal afbeeldingen van
keukeninrichtingen, kasten en potten en pannen.
p.90. verlichting;
indelen van verlichting moet samengaan met indelen van bestemming en indeling meubilering.
Ideale verlichting moet daglicht evenaren.
p.100. verwarming:
hij geeft advies van verlichting tot verwarming tot onderhoudskosten etc. waar men rekening mee
dient te houden en kan verwachten etc. gordijnen niet te dicht bij de vensters hangen want dan
ontnemen we ze hun isolerend vermogen. (p.106)
meubels voorzien van meubelglijders om linoleum te beschermen p.108.
voor ons nieuwe huis geldt: „onze geest houdt van veel lucht, veel licht, veel zon, weinig
overbodige arbeid en onderhoudskosten‟. P.120. dan volgens weer een aantal voorbeelden van
gemoderniseerde interieurs.
p. 133. Onder doelmatig verstaan we; dat de inrichting zich beperkt tot wat we nodig hebben.
Daar valt sfeer ook onder. Sfeer bereiken we door materiaal, vorm en kleur. „sfeer wordt geboren
uit het totaal van meubilering, stoffering, verdere aankleding en door de wijze waarop een en
ander wordt gebruikt, dus door de woon-wijze‟.
Voor vloerbedekking komen in aanmerking: linoleum, rubber, vloerzeil, parket of andere verdekt
gespijkerde houten bekleding, matten en tapijten.
Linoleum geschikt voor: gangen, slaapkamer en badkamer, kinderkamers en trappen.
Rubber is duur, parket voldoet niet in praktijk. Matten zijn populair want goedkoop en beschaafd
van kleur.
Verder nog waar je tapijten wel en niet moet toepassen en welke waar wel en niet.
p.149; wanden worden in pleisterwerk opgeleverd, moeten dan nog geschilderd, behangen of
bespannen worden.
p.151-153 Kleur:
kleurensamenstelling van een interieur kan verschillende onderdelen binden. Mode is mede
bepalend. Maar onafhankelijk van mode maken lichte kleuren een vertrek ruimer. De wanden
moeten lichter dan raam en deurpartijen en het plafond nog lichter. Als je kleuren voor een
interieur gaat bepalen moet je eerste bedenken in welke hoeveelheden een kleur wordt toegepast.
Wanden moeten op achtergrond blijven. Hoeft niet een neutrale kleur te zijn, want ook een
bescheiden kleur kan een karakter hebben.
Je kan ook interieur opbouwen uit 1 kleur dan moeten verschillende onderdelen in verschillende
tinten worden aangebracht, de kleur loopt dan in elkaar over. Je hoeft niet per se een contrast te
zoeken.
Niet teveel prullaria toepassen „alleen een voorwerp wat ons echt iets doet‟.
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Tussenbroek, O., van, Moderne woninginrichting en meubileering, Amsterdam 1934.
Boek is bedoelt voor mensen met een beperkt beschikbaar bedrag voor verbetering van
woninginrichting.
Moet aansporen om tevreden te zijn met weinig, als dat weinig maar goed is. Het huis moet
doelmatig zijn. Maar gaat ook om esthetiek, want men wil wel een mooi huis hebben, dat voldoet
aan de schoonheidseisen.
Dit heeft hij ook ergens gezegd in een artikel in een van de tijdschriften!
p.15. als leidraad nemen dat je voor een kleine kamer een licht-getint behang de voorkeur geniet,
want het laat de kamer groter lijken. Voor grote kamers kun je dus als je dat graag wil donkerdere
kleuren gebruiken.
Voor een laag vertrek een vertikaal gestreept behang en voor hoge ruimte een horizontaal
behang.
Effen behang is te verkiezen boven een druk behang.
Nooit een behang toepassen dat iets anders voorstelt dan papier.
p.17. je moet koele en koude tinten (b.v. blauw en groen) vermijden in kamers op de noordzijde,
daar zijn warme kleuren als rood en geel geëigend.
Lichte en vroolijke kleuren (ook wit en crème-wit) komen het aangename en fleurige „open‟ sfeer
van te lang donkere en „gesloten‟ gebleven binnenhuis in hoge mate te goede.
p.20. stukje over vloeren, linoleum, parket, touwen tapijten etc. wat dus overal al staat.
p.22. plafond wit of licht getint houden, want dit zorgt voor lichtreflectie
p.25. kleurenkeuze moet iedereen naar eigen aard bepalen. Kamers aan zuidzijde kunnen meer
gedempte kleuren krijgen.
p.26. moderne effecten zijn kleurencombinaties: wit-grijs-zwart en rood
rood-blauw-grijs, geel-grijs-blauw. Je moet brutale en branderige kleuren zoals oranje en
vermiljoen vermijden voor grote vlakken, deze ervaren we als onrusig.
Veel blauw en paars geven aan een ruimte een koel effect.
Hoofdstuk over meubels, wat voor soort meubels moet je in je moderne interieur zetten en welke
vormen moeten die hebben etc.
Hoofdstuk over plaatsing van de meubels. Het gaat om het verkeersvraagstuk in huis. Je moet
geen hinder hebben van kleine ruimte. Dit heeft hij ook al eens in een artikel behandeld. Je moet
ruitjespapier nemen en een plattegrond maken met daar je meubels op in schaal getekend om te
zien hoeveel ruimte je overhoud.
Laatste deel van boekje uitleg waarom we nieuwe zakelijke nodig hebben. En aantal voorbeelden
van goede interieurs.
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Retera, W., Het moderne interieur, Amsterdam [1938].
In dit boek staan artikelen over hoe men een nieuwe woning dient in te richten en waarom op
deze manier. Het gaat dus ook over het welbevinden van de mens, speelt een belangrijke rol bij
nieuwe inrichting. Soms wordt er ook gezegd hoe de ruimte georiënteerd moet zijn op de zon
(met name slaapkamers) dan is er dus duidelijk dat er relatie is tussen kleurgebruik en oriëntatie
op de zon.
De artikelen uit dit boek staan ook ongeveer letterlijk in het tijdschrift Het Landhuis, is ook niet
heel gek, want Retera was hier hoofdredacteur van.
Gaat niet erg veel over kleurtoepassingen, heel klein beetje maar. Achterin het boek is een katern
met afbeeldingen van moderne interieurs. Wel handig voor beeldmateriaal.
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Rijgersberg, E., Beknopte kleurenleer en de toepassing der kleuren in architectuur en
binnenhuiskunst, Amsterdam 1938.
 Wordt onderzocht hoe kleur inwerkt op menselijke gemoedstoestand.
 Kleur is verzadigd als wij hem niet duidelijker/ intenser kunnen voorstellen
 Hij gaat heel nauwkeurig in op de natuurwetenschappelijke informatie over hoe wij
kleuren kunnen zien en onderscheiden. En welke kleuren invloed op elkaar hebben en
welke kleuren er ontstaan bij menging.
p. 98, De kleur in de interieurkunst
 Het kleurenbeeld van ons interieur moet in overeenstemming zijn met ons eigen innerlijk.
 Stadsmens moet met name zorgen dat hij zich omringt met kleuren, want hij heeft al te
weinig natuur om zich heen. Kleur is voor stadsmens het verzoenende element tussen
stad en natuur.
 Het inrichten van het interieur is heel belangrijke taak, ons welzijn hangt ervan af
(huiselijk geluk, psychische en lichamelijk welzijn)
 Elke stijl en kleur kan verkeerd gebruikt worden, maar door gezond verstand te gebruiken
gaat het meestal wel goed en hoef je niet iets te vermijden.
 Je moet oppassen dat je je niet teveel door de mode of anderen laat leiden, je moet goed
luisteren naar je eigen oordeel en esthetische aanleg.
 Het is goed om een binnenhuisarchitect in te schakelen, deze weet namelijk wat er op de
markt is en wat goed is. De architect moet ook een goede psycholoog zijn zodat hij goed
kan maken wat de ziel en haar welzijn nodig hebben.













(karakteristiek van kleur, vorm en ruimte, p. 100)
Men geeft kleur menselijke trekken, vriendelijke kleuren, botte, bescheiden, levendige,
rustige, onrustige etc.
Of koude, warme, stille, schreeuwende etc.
De karakteristiek van de vorm en van de kleur moeten met elkaar in harmonie zijn.
Hoge ruimten verliezen deel van karakteristiek (statig, groots) wanneer ze in donkere
kleuren worden gehuld
In bescheiden landhuis geen agressief rood
In pompeus vertrek geen dom grijs
In studeervertrek geen schreeuwerig oranje
In kokette boudoir geen zwijgzaam donkergroen
Een goede harmonie tussen kleur en woning komt naar voren in renaissance, barok en
rococowoningen
Woningen zijn nu zakelijk en vragen daarom om witte en grijstonen, maar mens wil toch
graag een menselijke impuls eraan geven
Mens heeft behoefte aan kleur net zoals hij behoefte heeft aan licht en lucht.




Kleur en ruimte, p. 104
De kleuren op de wanden en plafond maken de ruimte, architect moet elke ruimte
opnieuw behandelen.





De kleur in grote ruimten, p.104
Karakter ruimte wordt hoofdzakelijk bepaald door doel van ruimte
Feestzaal, sprekende kleuren
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Hoogste intensiteit van kleur kun je niet toepassen op grote vlakken
Is nog stukje welke kleuren welke invloed op elkaar hebben en uitstralen






De kleur in de woningruimte, p. 107
Er moet gestreefd worden naar een zekere terughoudendheid
Kleur moet passepartout zijn van alle stemmingen in ons bestaan
Gebruik van lichte kleuren is op zijn plaats in de nieuwe woningbouw, waar men streeft
naar verbinding tussen vrije ruimte en natuur, en constructie, ruimte en kleur eenvoudig
moeten zijn
Binnenhuis is fragiel geworden en vraagt dus om fragiele kleuren, als ceramiek. Wit is te
koud, wel goed zijn, roomwit, kleur van duinzand, blauwgroen gebroken wit.
Wil je sterkere kleuren, dan grijs, gebroken oranje, groene en blauwe kleuren (turkoois,
staalblauw, licht olijfgroen, licht terra)
Lichte kleuren voor woonruimte, sprekender kleuren voor andere ruimten
Uniforme kleurgeving is het beste voor de wanden en plafond van woonruimte en dan in
lichte kleuren
Rood (donker en intensief) heeft een verkleinend effect en blauw (vrij licht) een
vergrotend effect op de ruimte. Dus lichte kleuren werken vergrotend en donkere kleuren
verkleinend.

















De situatie der vertrekken, p. 110
Op het zuiden gelegen kamers lijken warmer, en op het noorden dus kouder
Kamers op het noorden mogen geen koude kleuren krijgen dat wordt onaangenaam
Op het zuiden is krachtig geel niet geheel handig, lijdt tot overbelichting, zelfde geld voor
wit en gebroken wit. Beter is gebruik van licht grijsbruin, licht blauwgrijs of tinten van
gebroken groen.
Voor noordelijke kamers is gewenst wat voor zuidelijke kamers ongewenst is; lichtsterke,
vrij zuivere, warme kleuren; warm geel, nuanceringen van oranje, lichtbruin.
Irradiatieverschijnselen in het interieur, p.110
Witte meubels tegen achtergrond van middelmatige kleuren plaatsen, geldt ook voor
ongebeitste en zeer licht kleurige houten meubels
Tegen een donkere achtergrond kun je sierlijke, losgevormde en lichtgekleurde meubels
plaatsen
Beste is om voor een wand in gemiddelden kleurtoon meubels te plaatsen want hier laten
zowel donkere al lichte meubels hun ware aard zien.






De kleur en de functie der meubelen, p. 111
Actieve kleuren voor zitmeubelen (rood, geel, bruin)
Kast heeft passieve functie, blauw, blauwgroen of groene kleur is goed
Vloerkleden zijn passief, liever geen geel, oranje of helrood gebruiken, beter is te kiezen
voor donker, gebroken rood, en de actieve werking hiervan verzwakken met combinatie
van grote hoeveelheden blauw.





Kleurcontrasten en –harmonieën, p. 112
In het interieur zijn kleurcontrasten opwekkend en verfrissend.
Mensen die gezond zijn en een sterke natuur hebben houden van kleurcontrasten
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Degenen die meer intellectueel en ernstig zijn houden meer van toon-in-toon
harmonieën.
Kleurcontrasten kunnen bestaan uit complementaire kleuren maar ook uit bonte en
onbonte kleuren, b.v rood en mat hard wit
Een bemiddelende kleur is grijs. Als verzoenend medium kunnen met grijsgebroken
kleuren (grijsblauw, grijsgroen, grijsoranje (beige)) dienen.
Goede contrastharmonieën in tere kleuren zijn;
o Perzikbloesem, gebroken wit, reseda
o Rose, parelgrijs en mosterdgroen
o Papverrood, middelgrijs en smaragdgroen
o Orchidee en nijlgroen
o Jasmijn, sixtijnsch blauw, licht en donker
o Alikruikkleur en topaas
o Zalmkleur en turkoois
In kleine kamers liever niet de krachtigste kleurcontrasten gebruiken
En in de woonkamer liever niet de kleurcontrasten die bestaan uit bonte en onbonte
kleuren. Liever zien we decente kleuren.
In een ruimte zoeken we eigenlijk altijd naar een zeker contrast
Men moet oppassen niet teveel contrastkleuren toe te passen, niet teveel van de
contrastkleur toe te passen, en dat de contrastkleur geen harmonie aangaat met de rest
van de inrichting
In woonkamer wat detailkleuren betreft een beetje terughoudend zijn.
Combinaties van twee kleuren die elkaar slecht verdragen kunnen door een derde kleur
tot verzoening worden gebracht.
Een kleurhoogtepunt in een omgeving van decente kleuren kan tot uiting komen door
gebruik van b.v blauwgroen, rood-bruin, terra-cotta. Oppervlaktestructuur en glans
kunnen de werking van het kleurhoogtepunt versterken.
Voor de woonkamer is uitgangspunt om 1 hoofdkleur te kiezen waaraan alle andere
kleuren ondergeschikt zijn.
Monotonie vermoeid.
Men moet goed luisteren naar de innerlijke wens
Wanneer ruimten met bijna gelijke functie naast elkaar liggen maar wel gescheiden zijn,
dan kun je in elke ruimte andere kleuren toepassen die het beste bij je psychische
verlangen passen. Liggen ruimte in elkaars verlengde (ensuite ruimten bv) dan moeten de
ruimten in eenzelfde kleurtoon of in verwante kleuren behandeld worden.
Gebruiksdoel van de ruimte moet kleurenkeuze bepalen. Er moet dus duidelijk zijn wat er
gebeurd in de ruimte, studeren, rusten eten etc. het hoogtepunt in het interieur moet dan
kleurbepalend zijn. In eetkamer de tafel met stoelen, in studeerkamer de boekenkasten
etc.
De hal en trappenhuis moeten laten zien wat er in overige vertrekken te verwachten is.
Lichte stemmige kleuren zonder geprononceerde kleurcontrasten zijn aan te bevelen
Huiskamer moet heel veel psychische gesteldheden verdragen, dus hier is aan te raden om
rustige kleuren te gebruiken, lichtbruin, grijsbruin, grijsblauw, blauwgroen, licht terra
cotta, vlaskleur, chromatische grijzen.
Ontvangkamer moet gezellig zijn en een warme sfeer uitstralen. Kleuren met meer actieve
werking toepassen, kleurencombinatie kan levendiger en lossen en contrastrijker.
Eetkamer ook actieve kleuren, warme kleuren komen in aanmerking, bescheiden nuance
van rood of oranje hoef je niet te mijden.
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Traditionele kleur voor herenkamer is bruin, maar alle kleuren met een middelmatig
grijsgehalte zijn goed.
Slaapkamer liefst heldere koele kleuren gebruiken en geen contrasten en geen docoraties
aan de wanden. Tinten lichtblauw, licht blauwgroen, eventueel gecombineerd met
parelgrijs en een enkel violet of purper accent toevoegen.
Logeerkamer kan wat intenser van kleurenpalet. Een gastvrij effect krijg je door meer
warme kleuren toe te passen
Algemeen; een interieur moet een persoonlijk karakter uitdragen.
De quantitatieve waarde van de kleur, p.118
Kleuren hebben om goed waargenomen te worden en op hun plaats te zijn een bepaalde
hoeveelheid achromatische kleur nodig of een zwak chromatische kleur.
Kleur en vorm zijn nauw met elkaar verbonden. Een geheel rode kamer kun je niet goed
waarnemen. Als kleurhoogtepunt moet je rood in kleine hoeveelheden toepassen. Rose
kun je alweer in grotere hoeveelheden toepassen.
Dus bij afnemende intensiteit van de kleur vergroot te toepassingsmogelijkheid.
Meer waardering krijg je voor een grijsblauw behangen vertrek met grijsrose
meubelbekleding dan voor een ruimte in een kleurstelling andersom.
Lichtblauw kun je op grotere vlakken aanbrengen dan een warmgeel
In het interieur is altijd een nuttige kleur grijs. Het heeft een goede verzoenende functie
Verzoenende grijs moet steeds dezelfde toonwaarde hebben als de andere kleuren.
De juiste kleurverhoudingen kun je niet vastleggen die moet je steeds zoeken. Je moet
dan rekening houden met de lichtomstandigheden, oppervlaktestructuur en
irradiatieverschijnsel.
En de kleurhoeveelheid speelt een rol.
Decoraties in het interieur,p.122
Geen decoraties in moderne architectuur. Want de kleur is een veelbetekenende ruimte
bepaalende factor en hierbij misstaan kleurige decoraties.
Schilder zal moeten leren de vormwil van de architect te volgen (en geen decoraties toe te
passen)
Het is slecht van architecten om de kleureigenschappen te gebruiken voor de ruimte
begrenzing, dus rood voor hoogte-factor, blauw voor diepte-factor en geel voor breedtefactor. Hij moet meer rekening houden met gelijke betekenis van licht.
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Bromberg, P., De kleine practische woning; het weekendhuis als voorbeeld van beknopt
en toch gerieflijk wonen, Amsterdam (ca 1938).
2 voorbeelden van een zitkamer afgebeeld in kleur. Deze voorbeelden zouden goede
kleurencombinaties weergeven!
In dit boek een aantal hoofdstukken over inrichting, en als laatste het een en ander over
kleurgebruik en aankleding. Vanaf p. 114.
Het gedeelte over inrichtingen laat heel veel tekeningen zien van het exterieur, plattegronden,
doorsnedes, details, 3-D van interieur etc. hij beschrijft heel nauwkeurig hoe je een vakantiehuisje
moet bouwen en inrichten. Waar spijkers geslagen moeten worden etc en welk materiaal je moet
gebruiken.
Voor inrichten van de kamers, moet je heel duidelijk voor ogen hebben welke functie die ruimte
moet krijgen. Ook een aantal foto‟s worden getoond van goede inrichtingen. Hij laat zien wat
voor soort verwarmingen er zijn en lampen. Tevens vermeld hij hoe je alles moet onderhouden
en schoon houden (gordijnen, houten vloeren etc.)
Welke meubels dien je toe te passen en waarom, bijvoorbeeld hoe hoog de rugleuning moet zijn
en de hoogte van kastjes en eettafel.
p.114 Aankleding
voor de inrichtingen van een ruimte gaat het om het ordenen van de elementen, wanden, vloeren,
plafond, meubels etc. Kleuren kunnen een geheel maken van de ruimte. Voor de kleurkeus
moeten we weten welke materialen zijn toegepast en hoeveel van de kleur moet worden
toegepast.
Je moet zorgen dat wandbekleding, gordijnen en tapijten in zelfde kleur zijn?
Werking van kleur en materiaal p. 116.
Rood: warm en feestelijk. Niet in de grote hoeveelheid gebruiken, dan is het te opdringerig.
Crème: geeft illusie van ruimte. Te veel geel erin maakt de kleur zoet en te veel grijs vuil.
Blauw: groots en voornaam. Grote hoeveelheden lichtblauw maken het een beetje slap. Te
krachtig blauw komt te koel over.
Geel: opgewekte zonnige kleur. Als er te weinig licht in de ruimte komt dan is geel een goede
kleur. De kleur wordt schreeuwerig als hij te hard is en er teveel van wordt gebruikt. Lichtgeel
kan een slappe indruk geven.
Groen: vooral grijsgroen is rustig en stil. Je imiteert de natuur teveel door teveel geel-groen toe te
passen.
Bruin: geliefkoosde „warme‟ kleur. Krijgt een gore indruk van teveel bruin.
Oranje: teveel werkt afstotend en grof. Maar bij spaarzaam gebruik is het een heel mooie kleur
om gloed te geven.
Paars: Mystiek. Heeft pretenties voor een rijk materiaal. Maar wordt snel onzuiver.
Wit en Zwart: zijn geen kleur, maar wel goed om een afscheiding mee aan te geven. Zwart
accentueert.
Voor de vloer en het ondergedeelte van de wand een donkerdere/ zwaardere toon gebruiken dan
voor bovengedeelten van de wand. Plafond ook licht houden, want dit weerkaats licht.
Kleurensamenstelling van interieur dient als geheel rustig te zijn, achtergrond en niet opvallend.
Hij geeft een aantal voorbeelden waarbij de grondkleur, grijs, zandkleur, lichtgroen, geel en bruin
en blauw is.
Grijs:
1: wanden, vloer, karpet, verf en lijsten om deuren en ramen, plinten grijs. Vloer en lijsten donker
grijs, het overige grijs licht. Accenten: gordijnen en bekleding der meubelen rood.
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2: inplaats van voor accent rood te kiezen, kan ook groen worden genomen (voor gordijnen en
lijsten). Een enkele toevoeging van geel in de kamer (b.v. kussens , pullen) zal aardig doen.
3: als accent in het totale kleurengamma van grijs kan ook alleen geel genomen worden (zacht
geel voor de verf en geprononceerder geel voor gordijnen en lijsten).
Zandkleur:
1: wanden, vloer en meubelen met bekleding zandkleur. Verf, omlijsting en karpet geel als accent.
Gordijnen metaal-zilver glanzend (of wit).
In dezelfde kleurencombinatie kan het karpet negerbruin, of groen of blauw zijn.
2: wanden zandkleur. Vloer, meubelbekleding, verf, grijs. Accenten: geel voor omlijsting en
gordijnen. Karpet blauw of groen.
3: wanden zandkleur, evenals verf en lijstwerk. Vloer negerbruin (ook karpet). Behalve dit
negerbruin als accent wordt geel gekozen voor de gordijnen en bekleding.
Het plaatsen van verschillend materiaal in dezelfde kleur dicht bij elkaar is practisch niet
uitvoerbaar, omdat de kleur door het materiaal wordt beïnvloed en men het risico loopt, dat de
kleuren, die als dezelfde bedoeld waren, niet met elkaar harmoniëren.
Licht groen:
1: behalve de wanden wordt ook de verf, lijstwerk en bekleding lichtgroen gekozen. Vloer en
karpet grijs. Bij deze kleurstelling is maar weinig accentuering nodig om het aspect levendig te
houden. Zilverachtige gordijnen zijn reeds voldoende.
2: in hetzelfde gamma van lichtgroen en grijs kunnen gele gordijnen gebruikt worden of donker
groene gordijnen en gele bekleding (of gele meubelen).
Geel en bruin:
Wanden, karpet, verf en bekleding lichtgeel, vloer en gordijnen bruin, lijstwerk en karpet
geprononceerder geel.
Blauw:
Het is aan te bevelen blauw alleen toe te passen voor de wanden (zeer licht) voor het lijstwerk en
voor de gordijnen. Daarmede is reeds bereikt, dat het totaalbeeld blauw wordt. Vloer, verf en
karpet grijs. De meubelbekleding geel. Goed zal ook voldoen, in plaats van blauwe omlijstingen
te kiezen, hiervoor zilverkleur toe te passen.
(gebroken) Wit:
Wit kan in talrijke nuanceringen worden toegepast. Mooi (maar besmettelijk!) is een gamma van
witte tinten voor de wanden, verf, bekleding, met grijs voor de vloer en het karpet. Accenten zijn
te vinden in geel voor de omlijstingen en blauw voor de gordijnen.
Geeft aan welke invloed materiaal op kleuren heeft. P.117.
Wol: grotere intensiteit
Kunstzijde: metaalachtig, kouder, maar met veel opvallend licht levendig.
Linnen en jute: grote nuanceringen, en is dus decoratief.
En zo nog wat voorbeelden
Aantal voorbeelden voor vloeren die je waar moet gebruiken, voor wandbekleding en voor de
bedekking van de ramen, welke materialen voor de meubelbekleding, voor karpetten, voor
vensterbanken en waar moet je je schilderijen ophangen etc.
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Bromberg, P., Doelmatig bouwen en wonen, New York 1945.
Beschrijven hoe Amerika en zweden op ons voor lopen in de bouw. Waarom prefabricage een
logische ontwikkeling is in de bouw. En wordt een beetje de geschiedenis van de Nederlandse
bouw uiteen gezet. Verder worden een aantal details afgebeeld van houtskeletbouw en
betonsystemen etc.
Dan wordt uitgelegd hoe je in systeem bouw moet bouwen, wat doe je eerste etc. in welke
volgorde.
Dan een hoofdstuk over systemen die voor ons land in aanmerking komen.
„het is noodzakelijk de nieuwe bouwtechniek zoodanig te hanteren, dat wij ons, als Hollanders, in
de nieuwe woningen thuis voelen. Om dit te bereiken moeten wij hoge architectonische normen
handhaven‟. P.109.
Dan nog een hoofdstuk over welke materialen wij moeten gebruiken voor de prefabricage, want
baksteen, wat het Nederlandse materiaal is, is niet snel genoeg.
Voor het interieur:
Economie zorgt ervoor dat bouwkosten laag moeten zijn/blijven.
Inrichting moet doelmatig zijn en voldoen aan levenseisen van deze tijd.
Men krijgt met nieuw bouw meer licht in huis en minder geluid. Ook meer bewegingsvrijheid
(dus meer ruimte). Technische verbeteringen. Betere ventilatie mogelijkheden.
Men moet loslaten aan dat een huis „moet dienen om de bezoekers te imponeeren‟. P.139.
De verschillende woonfuncties, zoals werken, slapen, lezen, ontspannen etc. moeten goed
uitgevoerd kunnen worden. Genoeg bergruimte moet er ook zijn.
In een doelmatig interieur moeten wij de verschillende woonfuncties op een bevredigende wijze
kunnen uitoefenen.
Kinderkamer moet op het zuiden gelegen zijn, want al wat moet groeien heeft zonlicht nodig.
P.148)
Alles in huis moet snel en makkelijk schoon te maken zijn.
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Bromberg, P., Amerikaanse Architectuur, 1946.
Eerste hoofdstukken gaan over geschiedenis van Amerika.
Daarna enkele belangrijke architecten zoals Frank Lloyd Wright.
Niet nuttig. Alleen als je wil weten hoe het in Amerika is gegaan met moderne uiting. Gaat meer
over publieke gebouwen en villa‟s van Wright.
Bromberg, P., Bouwen in nieuwe banen, Amsterdam 1947.
Normalisatie van bouwmaterialen moet zorgen voor goedkopere bouwkosten. Alles moet
geprefabriceerd worden voor snelle woningbouw mogelijk maken.
Industrialiseren van bouwen hoeft geen nadeel te geven. Dat is boodschap wat dit boekje moet
geven als je het helemaal gelezen hebt.
Dit is meer een boekje voor zijn eigen vakgenoten. Hoe zij tegenover standaardisatie staan. Dus
geeft niet echt advies aan burger, maar legt situatie uit hoe het dan is. Gezien vanuit de architect,
aannemer, overheid en buitenland.
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Kuyper, W., De Kunst van het wonen, Bussum 1947.
Naast dat hij heel nauwkeurig aangeeft hoe we de ruimte moeten inrichten geeft hij ook advies in
welke kleuren men dient toe te passen en hoe we de ruimte het beste kunnen oriënteren op de
zon.
p. 27, entree, gang of hal, trappenhuis
 Entreegedeelte zo groot mogelijk houden door gebruik van lichte kleuren.
 Voor vloer tegels of terrazzo, wanden ook wel tegels
 Op vloer cocosmatten, of linoleum in de goede kleurencombinaties
p. 39, Keuken
 Juiste ligging voor de keuken is op het noorden of noord-oosten, en in de directe
nabijheid een buitendeur, etage- of liftdeur.
 Wanden betegels tot ongeveer 1,5m hoog erboven stucverf eventueel behandeld met
olieverf
 Vloeren, granito, tegels en hout- granietvloeren, eventueel linoleum en rubber
 Aanrechtblad van granito (kan in verschillende kleuren)
 Voor kleine keuken zijn lichte kleuren als parelgrijs, gebroken wit of roomgeel het beste.
Schilderwerk glanzend afwerken
 Overgordijnen dan in een frisse kleur, b.v. brabantsch bontje. Kleur van vloer beetje
gedekter houden.
p. 55, Eetkamer
 Eetkamer liefst op zuiden met een raam op het oosten
 Overgordijnen kunnen uitbundiger dan bij slaapvertrek
 Wanden kan je van luxere eetkamers voorzien van bespanning
 Parketvloer of linoleum
 Belangrijkste eisen aan een eetkamertafel: blad van tafel moet vergroot kunnen worden, in
uitgeschoven toestand moet men overal ongehinderd plaats kunnen nemen, scherpe
kanten mogen niet voorkomen aan onderstel.
p. 67, Zitkamer
 Zitkamer liefst op het zuiden met een raam op het westen
 Dessins mogen op textiel
p. 99, Slaapkamer
 Ideale ligging van slaapkamer is op het oosten, vanwege ochtendzon
 Wanden beplakken met naadloos doek ; „zwitsersche doek‟ p. 103
 Vloer, parket, linoleum of rubber
 Plaatse bed liefst tegenover raampartij (tocht, uitzicht), gezicht en toegangsdeur vanuit het
bed, slapende op de rechterzijde moet men niet in het licht kijken, bedrichting (van
hoofdeinde naar voeteneinde) liefst noord-zuid, toegangsdeur moet zoo draaien, dat men
bij binnenkomst niet direct op de bedden kijkt.
p.119, Badkamer
 Geen speciale voorkeur voor ligging op windrichting, maar hij grenst wel aan de
slaapkamer
 Betegelde wanden
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Vloerbedekking, granito, vloertegels, houtgranietvloeren, linoleum rubber

p.125, Babykamer
 Zonnige kamer, ligging op oosten meest geschikt
 Vloer van rubber
 Plafond iets temperen met lichtgele, rose of zachtgroene kleur
p. 135, Kinderkamer
 Beste ligging is op het oosten
 Speelkamer op het zuiden
 Vloer van kurklinoleum of riftvloer
p.147, materialen
 Kleuren weerspiegelen gemoedstoestand van bewoners
 Van heel veel materialen, hout tot linoleum tot stof geeft hij aan wat voor soort materiaal
het is, welke kleuren, en hoe gebruiken, waar is het geschikt voor en waarvoor niet.
 Misschien een paar voorbeelden opnemen.
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Bromberg, P., Meubels en Mensen, Amsterdam 1948.
Het psychologische aspect bepaald waar mensen zich prettig bij voelen. Dus psychologie is heel
belangrijk bij inrichten van huis.
Geeft een heel aantal voorbeelden van moderne meubels. En combinatiemeubels. Wij willen nu
niet alleen maar massaproduct?
Woninginrichting
p.86. ruimte moet meerdere functies kunnen huisvesten, dus meubilair moet verplaatst kunnen
worden. Want we moeten nu eten, werken ,ontspanen en soms ook slapen in 1 ruimte.
Eettafel bij het raam heeft voordelen; kamer blijft ruimte en men heeft meer licht en uitzicht.
Veel bergmeubelen, ingebouwde kasten etc.
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Simons, E., Gerieflijk wonen in beperkte ruimte, Amsterdam 1948.
Als men eindelijk een woning gevonden heeft, komt de vraag hoe moeten we deze vaak kleine
ruimte goed inrichten zonder hinder te hebben van de kleine ruimte. En genoeg bergruimte te
hebben bijvoorbeeld.
Doel van boekje voor burger is krijgen van een meer gezelliger en praktische huisinrichting.
p.9. gevolg van woningnoodomstandigheden is dat veel mensen bij elkaar in huis zijn gaan
wonen.
p.10. we hebben niet zoveel ruimte nodig om gezellig en praktisch te kunnen wonen, maar de
onkunde van huisinrichting maakt dit gezellig en praktisch wonen onmogelijk.
p.11. handig om een ruimte goed in te richten met je eigen meubels is door een plattegrond te
maken 1:20 en daar dan met kartonnetjes die je eigen meubels voorstellen op gaan schuiven
totdat het goed is.
p.13. Lage meubels kunnen dichter bij elkaar staan dan hoge meubels. Belangrijk om zitmeubels
zo te plaatsen dat je er achterlangs kan lopen. Meubels die het meest gebruikt worden moeten de
beste plek krijgen.
Zit-slaapkamers:
p.14. opklapbed is het makkelijkst. Proberen om een ombouw te maken die net een kast lijkt. Als
je een erg grote kamer hebt kun je ook je bed als bank gebruiken. Voor en tweepersoonsbed is dit
niet echt praktisch. Worden heel veel voorbeelden gegeven van wat voor soort verbergbaar bed je
kan plaatsen.
Boekenkastjes onder de bank en onder ramen. Tafel en stelen bij het raam, niet in het midden
van de ruimte in ieder geval, zo hou je meer ruimte.
Er worden heel veel getekende voorbeelden gegeven van inrichtingen. Wat voor soort kasten er
mogelijk zijn etc. en veel plattegrondjes van hoe je de meubels kan plaatsen in de ruimte.
p.34 het is belangrijk dat men zijn meubels zo plaatst dat je je zo gemakkelijk mogelijk kan
bewegen. dus nooit een meubel schuin in de hoek plaatsen.
p.48. proberen om alle wastafels, kapstokken en bedden te verbergen, door er kasten omheen te
maken. hier worden veel voorbeelden voor gegeven.
Veel combinatiemeubels dus, bijvoorbeeld een schrijftafel met wasgelegenheid p.56.
p. 58. Kleuren van meubels in meisjeskamer liefst zachte kleuren. Heel zacht groen is dan een
goede keus. Verder blank houten meubels ook altijd goed.
Vb. p.63!! „Stellen we ons even voor: het houtwerk van blank gespoten eikenhout, op de vloer
een donkerbruine mat, voor de ramen oranje kleurige gordijnen, wanden van crème of grijsachtig
en op de bank enkele kleurige kussens. Verder als wandversiering een paar eenvoudige, maar
goede etsen.‟
Ook wordt er vertelt wat voor soort lampen men moet gebruiken.
Vaak wordt er een plattegrond gegeven en vervolgens een tekening in 3d van die plattegrond.
p.85 de meeste gewone meubels zijn niet geschikt voor een goede huisinrichting. Je moet zorgen
dat de meubels in overeenstemming komen met de afmetingen van de ruimte.
p.90. Keukens:
p.94 beste om keukens te schilderen met poreuze verf, dan kan water in muur trekken.
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Ingebouwde meubels hebben de minste ruimte nodig, dat blijkt ook weer voor de keuken. En
veel opklapbare dingen (tafelbladen, bedden, aanrechtbladen etc.)
p.98. werkruimten:
uit alle beschrijvingen en afbeeldingen blijkt dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van
combinatiemeubels. Hier nog een paar voorbeelden van geven.!!
p.109. aankleding van werkkamer moet rustig zijn. Want onrustige inrichting kan vermoeiend
werken op onze geest. Sommigen menen dat je het beste koele kleuren kunt toepassen, deze
hebben namelijk geen enerverende werking op onze zenuwen.
p.110. Bijzondere meubels:
ook is meubel dat op verschillende manier in elkaar gezet kan worden heel handig, uit
verschillende elementen kan worden opgebouwd.
„het grootse voordeel van schakelmeubels is echter dat we meubelgroepen kunnen vormen, die zo
goed mogelijk op de kamer zijn afgestemd en daardoor een minimum aan ruimte vergen‟.
Vorm van schakelmeubels dient zoveel mogelijk rechtkantig gehouden te worden, dan heb je de
meeste plaatsingsmogelijkheden.
Ander handig iets voor kleine ruimten is combinatiemeubel, deze zijn zodanig van constructie en
indeling dat ze voor meer dan 1 doel gebruikt kunnen worden. Misschien een paar voorbeelden
van hem opnemen? Hij geeft ook afmetingen van meubels.
p.148.
voorbeelden van hoe je wanden moet versieren en hoe ook zeker niet!
Bij versieren van de ruimte komt het er op neer: weinig, maar goed en rustig geplaatst.
p.152: materialen:
linoleum is vooral te verkrijgen voor utiliteitsgebouwen, parketvloeren zijn nog wel te verkrijgen.
Maar parketvloeren zijn lastig te combineren met meubels, want met houten meubels heb je vaak
te weinig contrast. Hij geeft nog een paar voorbeelden voor vloerbedekking.
Voor wanden behang.
Voor het interieur is van belang de kleur-combinatie van verf (lak), meubelstoffering, gordijnen,
vloerkleed en eventuele losse kussens. Veel meer dan ornamentatie van de meubels.
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Achtergrond en biografische gegevens van enkele belangrijke (binnenhuis)architecten en
auteurs uit de jaren dertig en veertig
Paul Bromberg
Amsterdam 1893-1949
Hij was binnenhuisarchitect, meubelontwerper en publicist
Stroming; Rationalisme, Amsterdamse School, Nieuwe Bouwen
Hij volgde de gangbare stijlen van zijn tijd, dus uiteindelijk het functionalisme. Zijn ideeën over
woninginrichting zijn dankzij zijn publicaties verspreid onder een groot publiek. Hij heeft onder
andere veel geschreven voor Het Landhuis, De Vrouw en haar Huis, Het Binnenhuis en Thuis.
Vanaf 1933 werkte hij zelfstandig en heeft hij veel voor particuliere opdrachtgevers gedaan. In de
oorlog heeft hij in opdracht van de regering een studiereis gemaakt naar de VS om daar
montagebouw te bestuderen. Na de oorlog heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting
van Goed Wonen. Ook heeft hij een aantal boeken geschreven over binnenhuisarchitectuur en
Amerikaanse ontwerpen. 180
Willem Retera
Den Haag 1890-1955
Hij was binnenhuisarchitect, kunstenaar en publicist
Stroming: Nieuwe Bouwen
Hij was naast binnenhuisarchitect ook beeldhouwer, schilder en graficus en heeft onder andere
les gegeven aan de Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag. Verder was hij medewerker
voor woninginrichting van het tijdschrift Het Landhuis/ Op de Hoogte.
De interieuren die hij ontwierp in de jaren ‟30 zijn transparant, simpel en helder. aangezien hij een
belangrijke propagandist was voor het moderne interieur heeft hij tot lang na de oorlog nog veel
invloed gehad.181
Rietveld
Utrecht 1988-1964
Hij was meubelmaker en architect
Stroming: De Stijl en Nieuwe Bouwen
Na de bouw van Rietveld-Schröderhuis wordt zijn stijl steeds zakelijker en sluit hij zich aan bij
Het Nieuwe Bouwen. Hij heeft hoofdzakelijk voor particuliere opdrachtgevers gebouwd, maar
had uitgesproken ideeën over de woningbouw voor de arbeider.
Willem van Tijen
Wormerveer 1894 – 1974
Hij was architect en publicist
Stromingen: Nieuwe Bouwen
In 1917 is hij naar Nederlands Indie gehaan. Daar was hij werkzaam in de irrigatie en mijnbouw
op Sumatra. In 1926 kwam hij in Amsterdam en ging zich verdiepen in de volkshuisvesting. Hij
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hield zich bezig met planvorming wederopbouw Rotterdam en Vlaardingen en grootschalige
woningbouwprojecten. Hij leerde het liefst uit de praktijk. En was pionier van de
volkswoningbouw in Nederland. Vanaf de jaren dertig gaat hij zich ook met interieurs bezig
houden. Hij heeft een grote invloed gehad op het na-oorlogse bouwen.182
A.V. Hartogh
Hij was architecten heeft in 1954 een boekje geschreven Het zien en toepassen van kleuren in de
praktijk. Deze publicatie is te vinden in de universiteitsbibliotheek van Utrecht.
Otto van Tussenbroek
Hij heeft een aantal boeken geschreven over woninginrichting
E. Rijgersberg
Hij heeft in 1938 een boekje geschreven speciaal over kleuren in de woninginrichting
Ep Simons
Hij was publicist, meubelontwerper en binnenhuisarchitect.
Stoming: Modern
Zijn publicaties zijn bekender dan zijn werk als meubelmaker en binnenhuisarchitect. Hij heeft
met name in de jaren vijftig veel gepubliceerd over moderne woninginrichtingen. Zijn meubelen
waren over het algemeen niet bedoelt voor serieproductie en op maar gemaakt. De meubels zijn
eerder gemaakt omwille van het comfort dan omwille van ruimtebesparing.183
Elmar Berkovich
Boedapest 1897-? (1967)
Hij was meubelontwerper, publicist en binnenhuisarchitect.
Stromingen: Nieuwe Bouwen, Goed Wonen
Vanaf 1922 was hij werkzaam als hoofd van de afdeling meubelwerkplaats van Metz & Co in
Amsterdam. Hij maakte meubels en ontwierp ze, onder andere voor productie. Tevens hield hij
zich bezig met het inrichten van tentoonstellingstands en woningen. Na de Tweede Wereldoorlog
was hij als interieurontwerper werkzaam bij Lichtadviesbureau Philips.
Zijn meubelontwerpen en interieurs zijn eenvoudig en zonder overbodige elementen. Het
vertoont invloeden van het Bauhaus en Scandinavië.184
W. Kuyper
Hij was meubelontwerper, publicist en binnenhuisarchitect.
Stromingen: modern
Zijn meubelontwerpen tonen invloeden vanuit Scandinavië en zijn voornamelijk uitgevoerd in
licht hout. Hij ontwierp ook wel hele ameublementen op maat.185
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