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HISTORISCHE BADKAMERS

Jacob Nienhuys (1837-1927), rijk geworden in de

1 19e-eeuwse wellness. Het bad
is betegeld met crèmekleurige

handel in tabak en medeoprichter van de Delimaat-

geglazuurde vormtegels. De

schappij, gaf in 1888 aan architect Abraham Salm

bogen zijn los van de achter-

(1857-1915) de opdracht om een nieuw huis te ont-

wand geplaatst om het ruimte-

werpen aan de Herengracht in Amsterdam. Het enorme

lijk effect te vergroten.

huis werd ontworpen naar voorbeeld van de Franse
Loire-kastelen in de stijl van de neorenaissance. De interieurs van de binnenruimte werden, in de navolging
van het in de negentiende eeuw populaire Eclecticisme
in diverse historiserende stijlen ontworpen. Een groot
deel van het oorspronkelijke interieur van het huis is
nog intact, waaronder ook de badkamer op de tweede
verdieping die in een Moorse stijl werd ontworpen.
Nienhuys betrok het pand in 1891 en bleef er tot
1908 wonen. De badkamer is waarschijnlijk tot halver-

Moorse
WEELDE

wege de twintigste eeuw in gebruik gebleven. Inmiddels is het pand het onderkomen van het Nederlandse
Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
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Plattegrond – Het huis is georganiseerd rond een

wandtegels met opliggende gestileerde bloemen. De

vestibule in het hart van het huis op de begane grond,

wanden van de badkamer zijn afgewerkt met diverse

balkon wordt gevormd door drie

die op de verdiepingen overgaat in een vide waarom-

wandbetimmeringen. De achterwand en de wand naar

glas-in-looddeuren, waardoor

heen de verschillende ruimtes zijn gesitueerd. Aan deze

het balkon zijn voorzien van houten pilaren beëindigd

het mogelijk is om de hele wand

vide grenst een monumentaal trappenhuis. De badka-

door hoefijzervormige bogen die kenmerkend zijn voor

te openen.

mer ligt ingeklemd tussen twee slaapkamers en grenst

de Moorse architectuur. Het houtwerk is beschilderd

aan een balkon aan de vide dat alleen via de bad-

alsof het eikenhout is. De bogen zijn los van de achter-

kamer te bereiken is. De wand tussen badkamer en

wand geplaatst om het ruimtelijk effect te vergroten.

balkon wordt gevormd door drie glas-in-looddeuren,

Het houtwerk van wanden en plafond is rijk gedeco-

waardoor het mogelijk is om de hele wand te openen.

reerd met geometrische motieven. Rondom de achthoekige plafondnis zijn enkele Arabische tekens in het hout

Bad – De badkamer beschikte, net als de rest van het

gesneden. Het is bekend dat Jacob Nienhuys als han-

woonhuis, over moderne en uitgebreide installaties.

delaar in tabak op Sumatra is geweest rond 1862, en

Collectieve nutsvoorzieningen als riolering en elektrici-

hier contact heeft gehad met een aantal Islamitische

teit werden in Amsterdam pas vanaf de tweede helft

sultans. Wellicht vormden deze bezoeken een inspira-

van de negentiende eeuw aangelegd, en in 1888 be-

tiebron voor het ontwerp van de badkamer. Daarnaast

schikten nog maar weinig huishoudens over een aan-

was aan het eind van de negentiende eeuw in West-

sluiting hierop. Het enige sanitaire element in de

Europa het bezoeken van Oosterse badhuizen erg in

badkamer is het verzonken bad, dat via twee treden is

de mode.

te bereiken en geheel is betegeld met crèmekleurige
geglazuurde vormtegels. Waarschijnlijk is het bad een
stoombad geweest. In die zin is het geen traditionele
badkamer, bestemd voor een dagelijkse douche, het
poetsen van de tanden of het gebruik van een toilet.
De badkamer van Jacob Nienhuys is een van de vroeg-
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Architectuurhistorica Natasja Hogen portretteert in de komende edities van

ste nog bestaande voorbeelden waarin het wellnessdenken tot uiting komt en de nadruk juist ligt op luxe en

Sanitair Design een aantal historische badkamers. Dit najaar verschijnt bij uitgeverij

ontspanning.

Stokerkade het boek Baden in Weelde over de historie van badkamerarchitectuur in

Mozaïek – De vloer is betegeld met een veelkleurig

ons land. In deze eerste aflevering het 19e-eeuwse woonhuis van tabakshandelaar

mozaïek. In de voorzone voor het bad is dit mozaïek in

Jacob Nienhuys in Amsterdam.

een geometrisch patroon gelegd in de vorm van bloemmotieven. Achter het bad bevinden zich geglazuurde

www.natasjahogen.com

2 De wand tussen badkamer en

