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Zowel in de oudheid, renaissance als tegenwoordig doet een leven in de stenen stad verlangen naar 
het groen buiten de stad. Zeker nu de relatie tussen stad en ommeland onder druk staat door de 
verstedelijking van het platteland. In de architectuur wordt deze relatie behandeld door de villa als 
buitenverblijf in een landschappelijke omgeving. De renaissancevilla in Venetië en Holland laat zien, 
dat  zij  pas ontstond bij  een hoge welvaart  en culturele ontwikkeling.  Ze bood ruimte voor de 
ontwikkeling van zintuigen en geest in een reflectieve relatie met de natuur, passend in het gangbare 
humanistische ideaal. De verbouw van voedsel bij de villa vormde vaak een goede exploitatie van 
bijbehorende gronden. De villa bevestigde zo de band tussen stad en land als eenheid van "otium" 
(arbeid) "et negotium" (en rust).

Het  verlangen blijft  hetzelfde,  maar elke tijd  kent  zijn eigen vorm. Destijds was de dominante 
overtuiging bij villa-opdrachtgevers dat stad en ommeland, maatschappij en natuur een hiërarchisch en 
harmonisch  geordende  goddelijke  eenheid  was,  die  slechts  ontbloot  diende  te  worden  in  de 
architectuur en andere kunsten. De villa representeerde de stad in vorm en beeld en verbond zich 
tegelijkertijd met de natuurlijke omgeving in compositie en sensitieve uitwerking. Na inperking van hun 
regionale macht werden de republieken teruggeworpen op hun achterland. De villacultuur en het 
productielandschap kwam hier vervolgens tot volle wasdom wat een sterk collectieve impact had. 

De villa maakt duidelijk dat de stad niet tegenover natuur hoeft te staan. De basis van het villa-idee 
ligt in het afwisselende ritueel van werk en rust, van doen en reflectie; otium et negotium. De 
uitwerking van het verlangen van naar buiten gaan geeft betekenis aan onze relatie met de natuur 
en die van de stad met haar ommeland.

Stad en ommeland
De stad is bezig de band met haar ommeland1 opnieuw te definiëren. Deze stad-landrelatie veranderd sinds de jaren 
zestig door een doorgaand proces van ontboering en verstedelijking.2 Boeren produceren inmiddels voor een wereld aan 
steden en de stad betrekt haar levensmiddelen uit een keur aan buitenlanden. Ommeland levert aan iedereen en 
daarom aan niemand speciaal; het is niemandsland geworden. En de stad? De stad is losgezongen van haar 
ommeland en bestaat slechts uit haar eigen stenen, wegzinkend in niemandsland.

De band met het ommeland is echter taai. De vergrootte afstand tussen stad en land versterkt het oerverlangen van de 
mens naar binding met de natuur waar zijn wortels liggen. Ideeën als guerrilla gardening, eco-jacht en stadslandbouw 
geven uitdrukking aan dit menselijk verlangen, net als slow food, Fairtrade en biologisch eten. Ook ambachtelijke en 
lokaal vormgegeven producten spelen in op deze hang naar binding met de omgeving, zoals sloophouten meubels en 
handgemaakte tichelstenen voor op gevels. Ideeën genoeg, maar ondertussen blijft de voedselproductie onderdeel van de 
wereldmarkt en verdwijnt het ommeland steeds verder achter de horizon van de stad. De vraag is hoe we die twee, 
stad en land, weer met elkaar kunnen verzoenen.

De renaissancevilla
In ons vak architectuur wordt de relatie tussen stad en ommeland bij uitstek behandeld door de villa. Dan bedoelen we 
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niet luxe woningen die ook vaak wel villa worden genoemd, maar in feite een pover aftreksel van het archetype villa 
zijn. Het begrip "villa" kan hier goed uitgelegd worden aan 
de hand van de Nederlandse uitwerking hiervan, de 
"buitenplaats". De stad richt een "buiten" op en definieert 
haar omgeving tegelijkertijd als een "plaats". Het buiten 
wordt één met de plaats en zo wordt de stad één met haar 
omgeving. Ze is hiermee geen permanente woonplaats, maar 
eerder een wijkplaats.3 De villa is daarmee in stijl en 
gebruik uitdrukkelijk een stedelijk fenomeen4 en daarmee 
onderscheidt ze zich van vakantiehuisjes. In Rusland brengt 
een meerderheid van de families hun zomermaanden 
bijvoorbeeld door in hun "datsja". Waar datsja's en 
gelijksoortige vakantiehuisjes rurale kwaliteiten bevatten als 
eenvoud en opgaan in de omgeving, is de villa cultureel 
verfijnd en eigentijds in stijl. De villa biedt een interessant 
inkijkje in hoe architectuur kan bijdragen aan de band van de stad met het buiten. 

Een historische villa vertoont hierin een voor ons interessant gedrag. Tijdens de renaissance concentreerde grote rijkdom 
in West-Europa zich in Venetië (Cinquecento) en Holland (Gouden Eeuw). De dichtgroeiende steden trokken letterlijk 
naar buiten waar villa's met grote landgoederen ontstonden. Villa's kwamen voort uit een zich sterk veranderende stad-
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Illustration 2: Map of Amsterdam and country with clearly visible estates - J. Covens en Zoon, Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat 
Amsterdam, z.j. [ca. 1750], Rijksarchief in Noord-Holland.

Illustration 1: View from southeast loggia of villa Capra (Palladio) in 
Vicenza (Italy) - Reconstruction drawing of 16th century, Thomas 
Bergstra 2011



landrelatie ten gevolge van grote maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij lokale voedselproductie een belangrijke rol 
speelde. De geschiedenis van de renaissancevilla laat zien hoe haar architectuur een grote economische en culturele 
transitie reflecteert en verschaft inzicht in haar sterk collectieve impact.

Het ontstaan en ideaal
Tijdens de ontwikkeling van de renaissancevilla was het renaissance-humanisme de dominante intellectuele stroming. De 
middeleeuwen werden hierin veroordeeld en de oudheid gezien als bron van waarheid. De mens als "homo universalis" 
was het ideaal. Een totaal-mens die zich ontwikkelde op zoveel mogelijk vlakken, lichamelijk en geestelijk en die veel 
reisde en las om zich de verborgen goddelijke waarheid eigen te maken. Kunst was een afspiegeling van deze 
waarheid en die uitte zich in perfecte, rationele harmonische en hiërarchische verhoudingen. De villa was de ideale plek 
om deze levensstijl te vervolmaken. Ze bood ruimte voor de ontwikkeling van zintuigen en geest in een reflectieve 
relatie met de natuur. De belezen en reislustige humanisten verbreidden hun ideeën over de villa al snel van Venetië 
naar Holland.5

Voor hun villa-ideeën keken ze naar de stedelijke elite van het antieke Rome. Deze elite bouwde villa's buiten de stad 
om de dagelijkse beslommeringen voor even achter zich te kunnen laten. In de afwezigheid van natuur in het stedelijk 
leven ontstond een verlangen naar buiten, naar ruimte voor rust en reflectie. De villa diende tevens als verstandige 
belegging in tijden van economische tegenspoed. Tijdens de renaissance werd dit thema opnieuw opgepakt, onder 
andere in Venetië en Nederland. In beide republieken ontstonden na een expansieve periode met groei van welvaart, 
sterke verstedelijking en culturele ontwikkeling de eerste villa's. In de periode hierna nam hun macht af ten gunste van 
de opkomst van de grote zeventiende-eeuwse monarchenrijken van Europa. Dit ging gepaard met economische 
stagnatie. Met de bouw van villa's sloeg de heersende klasse nu twee vliegen in één klap. Ze breidden hun 
vrijetijdsdomein uit en stelden tegelijkertijd hun kapitaal veilig in deze onzekere tijd. De verbouw van voedsel bij de villa 
vormde vaak een goede exploitatie van bijbehorende gronden. In deze periode idealiseerde men dan ook het 
boerenplattelandsleven als aangenaam en deugdzaam. De boer werkte op eerlijke wijze, in eenheid met de natuur voor 
zijn voedsel was het idee. De overheid van Venetië, bestaande uit dezelfde stadsadel die de villa's oprichtten, 
stimuleerde daarom de agrarische ontwikkeling van haar achterland in de vorm van gewasverbetering, landdistributie en 
irrigatieprojecten. In Holland polderde het Amsterdamse burgerpatriciaat het moerassige ommeland droog. Een forse en 
risicovolle belegging, maar met behulp van de ingenieurskunsten van Jan Adriaanszoon Leeghwater een aangename en 
nuttige investering. De uitbreiding van de lokale voedselproductie ving in Venetië en Holland de afname van overzeese 
invloed en bijbehorende voedselleveranties op. De villa bevestigde zo de band tussen stad en land als eenheid van 
"otium" (arbeid) "et negotium" (en rust).

Cultuur- en lustlandschap
Grootschalige villalandschappen ontstonden in het zestiende-eeuwse Veneto en het zeventiende-eeuwse Holland met 
honderden buitenplaatsen zodat een eeuw later een meerderheid van het stedelijk patriciaat een buitenverblijf bezat. 
Door haar nabije ligging buiten de stad verzoende de villa het stedelijk leven met de natuur. Deze elite had, naast 
enkele bestuurlijke functies en het behartigen van haar eigen vermogen, vaak geen eigen beroep meer. De expansieve 
koopmansrepublieken ontwikkelden zich tot weldadige renteniertuinen.6

         Deze renteniers vlochten met de villa stad en ommeland 
sociaal en economisch aaneen. In Venetië bijvoorbeeld 
voorkwam de werkverschaffing op de landgoederen sociale 
spanningen tussen de heersende en onderdrukte klasse als 
gevolg van de afnemende macht op zee en het daarmee 
afnemende werk op de scheepswerven in de stad. Het 
patriciaat stelde haar sociaal-economische positie veilig met 
deze investering. Bedienden en arbeiders maakten deel uit 
van een grotere, strikt hiërarchische familie met aan het 
hoofd de eigenaar en pater familias. Economisch was de 
villa qua kapitaal en afzetmarkt helemaal op de stad van de 
eigenaar gericht. Stad en land vormden een sociaal-
economische eenheid.7
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Illustration 3: Uncovered divine order in villa 't Huis te Meerenstein in 
Beverwijk (Holland) - Reconstruction drawing of 17th century, Thomas 
Bergstra 2011



Ook ontstond een geheel nieuw cultuurlandschap door 
samenwerking tussen particulieren, technici, architecten en 
overheid. Op de Po-vlakte in Noord-Italië bijvoorbeeld 
richtten steden als Vicenza, Padova en Venetië hun relatief 
onontgonnen achterland in tot een productieve voedselmachine 
met een fijnmazige water- en weginfrastructuur en 
vroegmoderne waterstandbeheersing en bemalingstechnieken. 
De Hollandse droogmakerijen, duinranden en gronden langs 
riviertjes als de Vecht volgden zeventig jaar later8 als één 
grote lusthof van buitenplaatsen met daaromheen grote tuinen 
en landgoederen bestaande uit duizenden hectaren 
productielandschap.

Het boerenbedrijf was onderdeel van de villa haar stedelijke 
functie van het "naar buiten" gaan. Ze breidde de stad uit 

buiten de bebouwde kom, het liefst op een licht verhoogde plek met zicht op de stad, waarin de afstand tastbaar werd. 
In de villa kristalliseerde zich het ideaal van "otium et negotium"; het afwisselende ritueel van werk en rust, van doen 
en reflectie.

Vormgeving en stijl
Nergens werd de verbeelding van het villa-ideaal voor de Venetiaan en de Amsterdammer zo duidelijk als in de 
architectuur van de villa. De villa representeerde de stad in vorm en beeld en verbond zich tegelijkertijd met de 
natuurlijke omgeving in compositie, haar eigen terughoudendheid en sensitieve uitwerking.

De oprichting van monumentale op stadhuizen lijkende bouwwerken op het platteland maakten de villa en de met haar 
verbonden landgoederen volwaardig onderdeel van de stad. De humanistische zestiende-eeuwer was overtuigd van een 
goddelijke ordening in alles die blootgelegd diende te worden. Stad en land was hierin een strikt hiërarchisch en uiterst 
rationele eenheid. Zichtlijnen en assen, vaste ritmes en eenheden integreerden de villa via haar tuin in de omliggende 
landerijen en verbonden haar met de stad. Op het achterland van Venetië ontstonden bijvoorbeeld blokvormige 
monumenten met even "perfecte" symmetrische als harmonische verhoudingen.9 Haar loggia's openden axiale 
verbindingen met haar landgoed en integreerde zo de natuurlijke omgeving in haar interieur. Populierenlanen op deze 
assen leidden van buitenaf gezien van het land naar de villa die zo een hiërarchische climax in het landschap 
vormden. 

Haar theatrale stijl vloeide tevens voort uit verwijzingen naar de mythologie en tempelbouw van de oudheid, de periode 
die humanisten op hun tijd projecteerden.10 Ruïneschilderijen op de wanden van villa's in Veneto suggereerden de 
vergane glorie waarop doorgebouwd moest worden. Het idee was dat Griekse tempels gebouwd waren naar analogie 
van Griekse woningen.11 Bekende tempelmotieven zoals zuilenorde en timpaan in de ontwerpen verwezen hiernaar. Zo 
ook de villa's die daarmee in uitdrukking een stedelijk feit vormden en zich in een geïdealiseerde traditie plaatste.

Naast deze relatie met de stad ontbraken op het natuurlijk vlak verwijzingen naar het rurale leven niet. Vogel- en 
jachttaferelen op schilderijen versierden samen met attributen als speer en boog rijkelijk de interieurs van zeventiende-
eeuwse Hollandse buitenplaatsen. Het boerenbedrijf was daarnaast een vanzelfsprekend onderdeel in deze rurale 
villamoraal en vond plaats in en rondom de villa. In de villaliteratuur idealiseerde men het deugdzame plattelandsleven 
en verafschuwde men de met machtsstrijd, corruptie, materialistische verlokkingen, stank en stress geassocieerde stad.

Soberheid was het rurale devies voor de buitenzijde. Stadswoningen in Venetië kenden een veel hogere mate van 
versiering op het exterieur dan villa's die als relatief eenvoudige "dozen" op het platteland stonden. Het calvinistische 
Holland gebruikte in het algemeen nog minder versiering in de "strakke stijl". Uiteraard waren kubusvormige stenen 
buitenplaatsen van twintig meter (bijgebouwen daargelaten) op het Noord-Italiaanse platteland verre van sober te 
noemen, maar de relatief teruggehouden versieringen en het licht gepleisterde baksteen in plaats van natuursteen gaf 
voor de Venetiaanse koopman het idee weer van een ingetogen leven. Zeker in een tijd waar materiaal en versieringen 
relatief duurder en luxer dan arbeid en kubieke meters waren in vergelijking met nu.

De architectuur van de villa is die van verlangen naar verbinding met het natuur, een erotische architectuur. Niet alleen 
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Illustration 4: Interior of villa Driemond (Holland) - Reconstruction 
drawing of 17th century, Thomas Bergstra 2011



in vormen en verhoudingen of assen worden verbindingen gelegd, maar ook in haar meer zinnelijke kwaliteiten, zoals 
zon, wind, kleur, beeld, verhulling en oppervlakken. Beschutte loggia's, gaanderijen en tuinen lokten bewoners al gauw 
naar buiten om de wind te voelen, de geur van het seizoen te ruiken, de vogels te horen en over de landerijen te 
kijken. Door hoge ramen en soms zelfs koepels zag men het zonlicht binnenstromen op warm gekleurde fresco's en rijk 
beschilderd stucwerk vol verwijzingen naar de natuur. Hoge hagen creëerden in Holland intieme tuinen waarin men 
wandelend tot zichzelf kwam.

De architectuur reflecteerde het dubbelideaal van otium et negotium en droeg bij aan het ontstaan van een 
vrijetijdsdomein van ongekende proporties. De renaissancevilla in Venetië en Amsterdam representeerde de "gedroomde" 
goddelijke harmonie tussen stad en land en tussen mens en natuur. 

Otium et Negotium
Wat kunnen we leren van de renaissancevilla? Zowel in de oudheid, renaissance als tegenwoordig doet een leven in 
de stenen stad verlangen naar het groen buiten de stad. Het toegankelijk maken van de buitengebieden met fiets- en 
wandelroutes is een voorbeeld hiervan. Als we echter inspiratie in de architectuurgeschiedenis zoeken, komt de villa om 
de hoek kijken. Ze verbindt stad en ommeland niet door het platteland te verstedelijken, maar door het groene buiten 
te verbinden met de stad. Zoals de geschiedenis van de renaissancevilla laat zien, werd zij pas mogelijk bij een hoge 
welvaart en culturele ontwikkeling. Ook al werd ze ontwikkeld door een selecte machtige groep, de villa betrok sociaal-
economisch en cultureel het ommeland bij de stad wat een sterk collectieve impact had. Versterking van de stad-
landrelatie via een architectonische ingreep behelst de gang naar buiten.

Het verlangen blijft hetzelfde, maar elke tijd kent zijn eigen vorm. Het huidige natuurbeeld en de sociaal-economische 
omstandigheden verschillen met die van de renaissance. Destijds was de dominante overtuiging bij villa-opdrachtgevers 
dat stad en ommeland, mens en natuur een hiërarchisch en harmonisch geordende goddelijke eenheid was, die slechts 
ontbloot diende te worden in de architectuur en andere kunsten. De sociaal-economische geschiedenis van de 
middeleeuwse stad bestond uit een sterke wederzijdse afhankelijkheid van haar ommeland, maar dit gegeven leidde niet 
tot villabouw. Die ontwikkeling ontstond pas tijdens de economische groei in de renaissancesteden Venetië en 
Amsterdam. Hun regionale macht vergrootte zich via de Middellandse en Baltische zee waar ze hun graan en andere 
producten betrokken. Na inperking van hun overzeese handel door andere Europese grootmachten werden de rijk 
geworden en cultureel ontwikkelde renaissancesteden teruggeworpen op hun achterland. De villacultuur en het 
productielandschap kwam hier vervolgens tot volle wasdom.

Tegenwoordig is de maatschappij en het natuurbeeld12 niet zo eenduidig, het is voor iedereen iets anders. Europa is 
democratisch georganiseerd om dit in te bedden. Een hedendaagse vorm van de villa, die juist in ondemocratische 
omstandigheden gedijt, zul je in deze omstandigheden niet snel tegenkomen. Wel maakt de villa duidelijk dat een 
stedelijke ingreep ons leefomgeving juist kan verbinden met zijn omgeving. Op het moment heerst een sociaal-
economische situatie waarin veerkracht belangrijker is dan groei. Dit duurzaamheidsstreven sluit aan op de 
renaissancistische villacultuur waarin behoud van de status quo centraal stond. Het naar buiten gaan kan bijdragen aan 
een breder gedragen duurzaamheidsideaal. Niet alleen als rendabele investering, maar ook door de bewustwording van 
de omgeving, het groen, onze wortels. Verbinding van mens en natuur is de verduurzaming van haar relatie. Het 
realiseren dat de stad niet de tegenpool van natuur hoeft te zijn, zou zowel de culturele (natuur-mensrelatie) als 
sociaal-economische (duurzaam) ontwikkeling reflecteren.

De basis ligt in het genieten en de reflectie, in wederkerige relatie met werk en productie. Otium et negotium. De 
uitwerking van het verlangen van naar buiten gaan geeft betekenis aan onze relatie met de natuur en die van de stad 
met haar ommeland.
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1 Achterland, periferie, minder ontwikkelde platteland, tegengesteld aan het centrumgebied met de stad met voorzieningen.
2 Geert Mak, "Het Friese landschap interesseert ons geen bal", In Friesch Dagblad, 30 april 2013, p. 23.
3 Marc Glaudemans, Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2000, p13.

Villa is geen vlucht uit de stad, maar juist verbinding van stad en land. 
Johan G. Wallis de Vries, "Bonte Menigte Lusthoven in Wljde Delta. Nieuwe Landgoederen in Nederland." Blauwe Kamer 5, 
1995, p. 9.
Villa niet als ontsnapping aan het stedelijk leven, maar als wijkplaats om "ons hachelijke bestaan op deze aarde te 
verhelderen".

4 James S. Ackerman, The villa. Form and Ideology of Country Houses. Princeton University Press, 1990, p. 9.
5 Koen A. Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678) architect. Zutphen: De Walburg Pers, 1989. 

Bij hogere klassen hoorde een flinke Europese reis bij de opvoeding. Ook architecten reisden mee voor inspiratie. Vertalingen 
van villaliteratuur en -traktaten van Italiaanse architecten als Vincenzo Scamozzi en Andrea Palladio kwamen enkele decennia 
later uit in Nederland.

6 Marc Glaudemans, 2000. 
Uitstekend definiëring van het territorium van de stad. Het idee van het ommeland als onderdeel van de stad is door hem 
verder uitgewerkt met als voorbeeld Amsterdam. Op pagina 136 citeert hij Elias dat in de periode van 1702 tot 1748 81% 
van de Amsterdamse elite een buitenverblijf bezat (Elias In: Van Dijk en Roorda, Sociale mobiliteit onder regenten van de 
Reupbliek. 1971, p. 325) Op pagina 184 telt Glaudemans 600 buitenplaatsen.

7 Reinhard Bentmann en Michael Mueller, The villa as hegemonic architecture. London: Humanities Press, 1992.
8 Peter Burke. Venice and Amsterdam: a study of seventeenth-century elites. Temple Smith, 1974, p. 108.
9 Het oeuvre van Andrea Palladio (1508-1580) vormt in de villa-architectuur een absoluut ijk- en hoogtepunt. Hij ontwierp 

enkele tientallen villa's in Noord-Italië en werd onderwezen door de humanistische en adellijke elite van Vicenza.
10 Reinhard Bentmann en Michael Mueller, 1992.

Johan G. Wallis de Vries. "Glans van het landgoed gebroken." In: H. Cornelissen, W. Reh, K. Vollemans, & G. Wallis de 
Vries, Concept NL. Nederland als thema voor onderzoek en ontwerpexperimenten. Uitgeverij Thoth, 2001, p156.
Bentmann en Mueller onderbouwen met hun onderzoek dat de villa-architectuur verbonden is met machtsaanspraken. Ze gaan 
hierin zelfs zover dat de esthetiek met historische aanspraken en nobele idealen van de villa de schijn hoog zou houden, maar 
ondertussen een situatie van pseudofeudalisme rechtvaardigt. 
Wallis de Vries stelt hiertegen - en daar zijn wij het mee eens - dat er natuurlijk uitbuiting plaatsvond van de maatschappelijke 
onderlaag en de statigheid van de villa onderdeel was van die pikorderlijke bevestiging, maar ook dat deze "schijn" niet de 
enige basis voor de esthetiek van de renaissancevilla was. Het doel van de villa's was voor de heersende klasse niet enkel het 
koest houden van de onderklasse, maar ook het "naar buiten" gaan. Beide kanten, machtsvertoon en ideaal, worden 
weerspiegelt in de architectuur.

11 Een idee die zijn oorsprong vindt bij Andrea Palladio. Alle klassieke gevels in Europa en de wereld zijn dus het resultaat van 
deze aanname, die historisch gezien waarschijnlijk niet correct is.

12 Arjen E. Buijs. Public Natures. Social representations of nature and local practices. Wageningen Universiteit, 2009, p. 37. Drie 
ideeën over de natuur zijn dominant. 1) De onaangetaste natuur als tegenpool van de mens 2) de gebruiksnatuur voor 
productie, recreatie en esthetisch genot en 3) de gecultiveerde natuur met als ijkpunt het pre-industriële landschap. 


