Inspiratiebrief 9: jaren 30 huis
Doel: Wat zijn de typische kenmerken van een jaren 30 huis.

Inleiding
Welkom bij inspiratiebrief 9.
Deze inspiratiebrief is gemaakt als voorbereiding op de lessen die straks weer gaan komen en om je
alvast wat enthousiast te maken voor alles wat je nog gaat leren.
Je kunt het zien als een eerste kennismaking met dit vakgebied en vervangt niet de lessen die je
straks gaat volgen.
De boeken die je nodig hebt bij de lessen zijn soms als basis genomen voor deze lesbrieven.
Per inspiratiebrief staat, indien nodig, vermeld welk van de twee boeken de bron is.

Inspiratiebrief 9 gaat over het jaren 30 huis.
We wensen je veel plezier met deze lessen.
Je maakt de opdrachten voor jezelf, je hoeft ze niet in te sturen.

Team Interieuracademie.
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De jaren 30 bouwstijl is populair. En dat is niet voor niets. Het geeft een tijdloze uitstraling waarop je
niet snel uitgekeken raakt. Ook zijn de details simplistisch en strak daardoor voor elk budget
mogelijk. Verder heeft de bouwstijl alle comfort van moderne nieuwbouw woningen en toch zijn de
kenmerken van een jaren 30 woning heel karakteristiek. De combinatie van strakke en vloeiende
lijnen, de horizontale goten, de grote geveloverstekken en de warme gevelkleuren typeren de stijl.

EEN GESCHIEDENISLESJE
De jaren 30 bouwstijl komt in de literatuur ook voor onder diverse andere namen. Zo heeft het ene
boek het over de Amsterdamse school en praat een ander over Art Deco of Jugendstil. Ook zijn er
veel gelijkenissen met de architectuur van Frank Lloyd Wright, het traditionalisme of de Delftse
School. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat de stijl geboren is in de jaren dertig van de vorige
eeuw. In deze tijd was er enerzijds een behoefte aan decoratieve kunsten, terwijl anderzijds de
calvinistische, sobere architectuur zijn te herkennen.

De jaren 30 bouwstijl kenmerkt zich door de nadruk op horizontale belijningen. Deze zijn terug te
vinden in de dakgoten, de hoekige erkers en de forse kozijnen van deuren en ramen. Verder heeft
het uiterlijk van een jaren 30 woning royale dak overstekken, een bijzondere entreepartij, mooie en
gedetailleerd metselwerk en omlopende dakgootconstructies. Ook hebben de huizen vaak een
hellend dak en langwerpige ramen. Aan de binnenzijde wordt er gebruik gemaakt van paneeldeuren
en glad-in-lood ramen.
Bron: https://www.huisbouwen.nl/de-jaren-30-bouwstijl/

1: De kamer en suite
Een voor- en achterkamer waren vroeger een praktische must. Tegenwoordig is een en suite alleen
een moeten in de zin van sfeer en gezelligheid. In deze tijd waar wonen, leven, koken en eten vaak in
1 lijn doorlopen heeft een kamer en suite naast de warme uitstraling ook nog steeds de praktisch
kant van roomdivider. Best handig soms als de kinderen weer eens het aantal decibel trachten te
overschrijden terwijl jij net weer eens een goed gesprek met jezelf hebt ;).
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2. Granito vloeren
Het eerste wat je doet in een oud huis van een oude oma is het zeil in de hal in een hoekje
lospeuteren. Zit het er nog onder? Het granito? Vaak met een barst halverwege maar die maakt hem
juist nog mooier. Hier is op geleefd. Ooit vertelde een aannemer dat het granito vroeger de
makkelijkste en goedkoopste oplossing was, gemalen grind door cement. Dat goedkoop niet altijd
duurkoop is, blijkt wel. Een granitovloer rules!

3. Erkers
Een huis met oude erker trekt altijd meteen de aandacht. Het geeft iets knus binnen en tegelijkertijd
iets chique als je eraan voorbij loopt buiten.

4.Bakelieten deurklinken
Een deur met een bakelieten handgreep opent vanzelf al een stuk statiger. Hoeveel handen hebben
die klink al aangeraakt om de deur te openen. Bakeliet straalt een en al ‘vroeger’ uit met zijn
degelijke kwaliteit zonder in te boeten op schoonheid.

Inspiratiebrief 9: jaren 30 huis

Interieuracademie

Pagina 4 van 6

5.Wandtegels in de hal
Het verrast binnenkomen in een jaren dertig huis met tochtportaal wordt nog eens extra versterkt
door de lambrisering van de authentiek tegels op de muur met zijn specifieke kleuren en patronen.
Vooroorlogse kunst aan de muur.

6. Hoge plinten van 20 cm
Ruimtes van minimaal 2.80 hoog vragen om een mooie hoge plint. Het geeft de muur als het ware
een extra hoogte. De platte plinten mogen van mij direct naar de brandstapel. Eigenlijk verdient
iedere ruimte een mooie hoge plint.

7. Plafond ornamenten
Strak plafond met ornamenten, mooie(design)lamp en de jaren 30 herleven.

8. Paneel- en ronde deuren en rijke deurkozijnen
Ergens in de jaren 70 is iemand begonnen de oude paneeldeuren af te timmeren met spaanplaten.
Strakke deuren waren het device. Geen stofnesten meer. Gelukkig zijn de oude deuren en kozijnen
prima te restaureren en zijn ze voor iedere kamer een blikvanger, vooral met het glas in lood raampje
bovenin voor een speelse lichtinval. De kozijnen kennen vaak vele verflagen die de kleurvoorkeur van
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verschillende generaties laat zien maar met een goede verfbrander en krabber krijg je ze vaak weer
strak in de originele staat.
9. Lest best: De glas in lood ramen
Ook deze sfeermakers in een jaren 30 woning behoeven weinig uitleg. Het kleurenpalet bij
binnenvallend zonlicht is tijdloos. Ze maken zelfs een grauwe dag weer vrolijk als er 1 straaltje
binnenvalt en een patroon op de muur tekenen.

Bron: Obly.com

Opdracht:
Zou jij in zo’n huis willen wonen?
Zoek meubels die jij vindt passen in zo’n interieur.

Feedback
Graag horen we wat je van deze lesbrief vindt.
Klik hier om dat in te geven.
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