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in

Bank 2063 en fauteuils 9865 
komen uit de Apta-collectie van 

Antonio Citterio voor Maxalto 
(Proton Design). Fauteuil Milana 

werd ontworpen door Jean Nouvel 
voor Sawaya & Moroni (Arosa 

Design). Rechts een cortenstalen 
beeld van Lon Pennock. Op de vloer 

ligt visgraatparket met een zijden 
kleed (Bachtiar) uit Kashmir. 
Linkerpagina De voormalige 

Openbare Bibliotheek met het 
opvallende nieuwe dakoverstek, 
ontworpen door Robert de Nijs. 

bibLiotheek
in het monumentale gebouw waar de Haagse openbare Bibliotheek 

decennialang zetelde, bewonen Robert de nijs en John Hall een 

ruim appartement. Markant omlijst door de immense ramen is het interieur 

een even opvallende als uitgebalanceerde mix van oud en nieuw.
Productie Rob Jansen     Fotografie Maarten Schets     Tekst Jan Willem Papo
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EH&I Paspoort 

Naam Robert de Nijs. Geboortedatum 19 april 1947, Rotterdam. Eerste werkervaring 
‘Vijf weken vakantiewerk als achttienjarige op de Rijndam (HAL).’ Grootste persoonlijke 
succes ‘Interieurontwerp van een oud pand uit 1750.’ Dé interieurtrend ‘Ingewikkelde 
mix van diversiteiten.’ Inspiratiebron ‘De natuur.’ Idolen ‘Frank Lloyd Wright, Charles 
en Ray Eames.’ Film ‘Remains Of The Day en Zwartboek.’ Boek ’De ontdekking van de 
hemel.’ Favoriete auto ‘Daimler 1991.’ Rijdt in ‘Daimler 1991.’ Muziek ‘Brahms, Bach, 
Beethoven, Biber.’ Grootste aankoop ‘Dit huis.’ 

Naam John Hall. Geboortedatum 2 januari 1947, Kentucky (USA). Eerste 
werkervaring ‘Aardbeien plukken op de boerderij als twaalfjarige.’ Projecten als 
galeriehouder ‘Hilton Benelux, Shell-SNI, vijftig-meterjacht voorzien van oude en 
hedendaagse kunst.’ Grootste persoonlijke succes ‘Acceptatie door Rita Verdonk.’ 
Inspiratiebron ‘Als tiener, een tentoonstelling met de Spaanse kunstenaar Tapies.’ 
Idolen ‘Mijn grootvader, Andrew Jackson Kirk.’ Film ‘The Pawnbroker.’ Boek ‘To Kill a 
Mockingbird.’ Favoriete auto ‘Klassiekers.’ Rijdt in ‘Fiat Spider uit 1981.’ Grootste 
aankoop ‘Mijn allereerste kunstwerk toen ik vijftien jaar was: een aquarel met een 
paarse koe van een kunstenaar die Weber heette, op een veiling voor twintig dollar.’ 

H

sfeeRBepalend ziJn 
kunst, antiek én design

Links John Hall (links) en Robert de Nijs met op de achtergrond een werk van Gerard Verdijk. Rechts De forse gegalvaniseerd metalen tafel op het dakterras – met 
Tom Vac-stoelen van Ron Arad voor Vitra en marmeren beeld van Gary Haven Smith – is een eigen ontwerp. Linkerpagina De commode – met verzilverde porseleinen 
kaasstolp van Ivan Jelinek – stamt uit circa 1850, het zeegezicht erboven uit begin negentiende eeuw. Het grote schilderij is van Jeroen Henneman. 

Het is niet onlogisch, zo’n interieur, als je de beroepen van de bewoners kent. Je mag best iets 
bijzonders verwachten wanneer een interieurarchitect annex eigenaar van een Rotterdams 
interieurbedrijf, Robert de Nijs, en een eigenaar van een Haagse galerie, John Hall, samen een huis 
inrichten. Dan kan het zomaar gebeuren dat er aan de ene kant van de kamer een cortenstalen 
beeld staat van Lon Pennock – van wie zich ook grote sculpturen in Den Haag en Rotterdam 
bevinden – en aan de andere kant een commode uit circa 1850 met een nog ouder zeegezicht 
erboven. Het pand waarin De Nijs en Hall een appartement van drie verdiepingen bewonen, 
inclusief indrukwekkende dakkamer, werd in de jaren twintig en dertig gebouwd als Openbare 

Bibliotheek. De architect van het deel met de hoge ramen is  
D.C. van der Zwart. De Nijs: ‘Nadat het die functie verloor,  
heeft het zeker tien jaar leeggestaan voordat het plan van 
architectenbureau Archipelontwerpers vorm kreeg, met onder 
meer 25 appartementen.’ Het opvallendst aan het gebouw zijn 
de enorme raampartijen, iets waar de bewoners nu ten volle 
van genieten. ‘Wij vonden dit het mooiste appartement, 
vanwege de verdiepingen, die fantastische grote ramen én 
vanwege de ligging: we kijken net mooi over de daken.’ De 
woonverdieping is 3,80 meter hoog, de andere verdieping 2,70 
meter. De dakkamer, tevens tv-kamer, is een voor bijna driekwart 
glazen blokje dat op het dakterras is geplaatst. 
Zo’n eigengereid gebouw dat tot appartementencomplex is 
omgetoverd, kent ook zijn beperkingen. De Nijs: ‘Zo hebben wij 
een open keuken. Heb ik helemaal niets mee, met open 
keukens. Maar voor iets anders was hier geen plaats.’ In een 
appartement van zo’n 220 vierkante meter? Hij lacht: ‘Dan 
hadden we een raam moeten opofferen. En die wil je toch 
allemaal kunnen zien.’ Hij heeft nog wel meer veranderd aan het 
basisontwerp. ‘Op de slaapverdieping was aan het enige raam 
met zicht naar buiten de badkamer gesitueerd. Dat vonden wij 
zonde en we hebben daar de hoofdslaapkamer gemaakt.   
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Links Om de eettafel met hardhouten blad uit Azië staan stoelen uit de EA-serie van Charles en Ray Eames (Vitra). Lamp Abat-Jour ontwierp Ettore Sottsass voor 
B&B Italia (Proton Design). De aquarellen op de met linnenvelours bespannen wand zijn van Eric de Nie. Rechtsboven De tuinstoel komt uit de Beauville-collectie 
van Dedon (Heliteak). Rechtsonder Stilleven onder een werk van Josephine Sloet. Kraan KV6 komt uit de collectie van Vola. Rechterpagina De keuken werd 
ontworpen door Robert de Nijs. De iets hogere wand van het rvs spoeleiland – met daarboven een omgedraaide vloerlamp Mir van Fontana Arte (MTB Agenturen) – 
neemt vanuit de kamer het gezicht weg op ‘troep’. 

een dicHte keuken 
was Helaas geen optie
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woonkamer

keuken hal

patio

slaapkamer

logeerkamer

bad-
kamer

In de glazen dakkamer staan bank George, ontworpen door Antonio Citterio, salontafel Sina van ontwerper Uwe Fischer, beide uit de collectie van B&B Italia (Proton 
Design). Links op de achtergrond leeslamp Daphine van Tommaso Cimini voor Lumina (Eikelenboom). Het olieverfschilderij is van Sydney Gross. Linkerpagina Het 
metalen kruis voor het raam is een windverband voor de constructie van de glaskamer, om de oktoberstormen uit zee te doorstaan. 

zeestoRMBestendig,
zicHt oveR de Binnenstad

De badkamer kreeg daardoor een betere plek en het dakterras werd royaler. Louter voordelen dus. 
Maar dat komt doordat de architect van buiten dacht toen hij die indeling maakte, ik denk vanuit 
het interieur.’ Alles in dit huis werd nieuw aangeschaft, ‘op de kunst en de goede stukken die we al 
verzameld hadden na.’ Naast eigentijds design, zoals een bijzondere fauteuil van de Franse architect 
Jean Nouvel, staan er ook oude meubels, zoals twee bedtafeltjes van de Holland-Amerika Lijn of 
vondsten van ver, zoals een massief hardhouten eettafelblad uit Azië. 
In het interieur is de hand van een meester te herkennen. Neem nu de locatie van de haard. De Nijs: 
‘De haard is schuin en iets los van de muur gezet. Die schuine kubus wordt zo opvallender, maar 
oogt tegelijkertijd minder zwaar.’ Nog zo’n kleine ingreep/groot effect: in de keuken-woonkamer 
wordt een verlaagd plafond benadrukt door een matglazen plaatje aan de zijkant met daarachter 
een lichtelement. In de woonkamer werden de wanden bespannen met een linnen veloursstof 
van Lelièvre. De Nijs: ‘De gangbare kleuren zijn donkerrood en donkergroen, maar dat zou het hele 
interieur meteen een klassiek karakter geven, dus kozen wij voor lichtgrijs.’ Het grasweefselbehang 
in de hoofdslaapkamer is zelfs antraciet, maar de vrij lichte ruimte ‘waar je je toch terugtrekt en je 

rust zoekt’ kan het goed hebben. En als het dan nog even over 
kleur mag gaan: de dakkamer is een mengeling van felle kleuren 
met een blauwe wand. ‘Hier vertoeven we zomers het meest 
en staat ook de televisie. Met drie glazen wanden kon dit ook 
het vrolijke, zonnige, meest luchtige vertrek worden.’ Het dak 
van de kamer steekt als een duikplank boven het pand uit, 
volgens De Nijs een mooi bewijs dat deze moderne, gedurfde 
toevoeging heel goed samengaat met de statige architectuur 
van het door Monumentenzorg tot beschermd stadsgezicht 
benoemde pand, ‘iets wat we binnen ook na hebben willen 
streven’. Dat kan ook gerust een specialiteit van zijn interieur-
architectenbureau kan worden genoemd. Men put het liefst uit 
‘een zo breed mogelijk scala aan combinaties, liefst met een 
grote diversiteit uit de moderne kunst, antiek, etnografica. Alles 
wat goede schoonheid inhoudt, daar gaat het om.’ ≤
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Links Badkamer werd betegeld met glasmozaïek in turkoois en bruintinten. Rechtsboven Een schilderijtjestentoonstelling in de slaapkamer met grasweefselbehang 
van Fausel & Biskamp. Rechtsonder In de badkamer hangt een kastje met scheepsmodellen, waarmee Robert de Nijs altijd iets heeft gehad, omdat zijn familie 
vroeger schepen van de Holland-Amerika Lijn inrichtte. Rechterpagina Helemaal rechts nog een laatste vondst van de bewoner/interieurarchitect: door een 
vitrinekast in een gat in de muur te schuiven staan stofvrij foto’s en andere herinneringen tentoongesteld. Wandlamp Zed werd ontworpen door Tommaso Cimini voor 
Lumina (Eikelenboom).

eyecatcHeRs BiJ Bad & Bed 
ziJn scHepen en scHildeRiJen 

Robert de Nijs interieurarchitecten-decorateurs
(010) 436 14 02, www.robertdenijs.nl

Seasons Galleries
Toussaintkade 70, Den Haag

(070) 345 48 81, www.seasonsgalleries.nl
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