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Woord vooraf
In september 1990 werd aan het voormalige raad-
huis van Zaandijk, Lagedijk 104, een bouw-
historisch onderzoek verricht door S. de Jong.
Het onderzoek werd gedaan ten behoeve van een
samen te stellen rapport "Een toekomst voor een
verleden". Dit rapport beoogt, een nieuwe bestem-
ming aan het gebouw te geven en een daarmee
samenhangend restauratieplan tot verwezenlijk-
ing te brengen. Een en ander op initiatief van
R. Sman, P. van Nugteren en J. Duyvis. Het
bouwhistorisch onderzoek beantwoordde wel veel
vragen met betrekking tot de geschiedenis van het
gebouw, maar veel /aken die tot meer begrip van
de motieven van de bouwers en verbouwers van
het pand konden leiden, bleven nog onbeantwoord.
Aanleiding genoeg om drs. Carla Rogge te verzoe-
ken, eens met kunsthistorische ogen ernaar te
kijken. Haar enthousiaste en bovenal uitvoerige
rapportage doet blijken, met welk een belangrijk
bouwwerk we hier te maken hebben. Naast haar
analyse van de verschillende kunstuitingen ver-
richtte zij eveneens archiefonderzoek in het
gemeentearchief te Koog aan de Zaan en kon ze
gebruik maken van de plaatselijke kennis en aan-
wijzingen van de heer S. Honig.
De resultaten van de beide onderzoekingen zijn in
dit vierde speciale nummer van ANNO 1961 vast-
gelegd. We hopen dat een toekomstige restauratie
van het gebouw en zijn aankleding met veel res-
pect voor de historie zal worden uitgevoerd.

Het bestuur en de redactie van
de Vereniging "Vrienden van het Zaanse Huis".
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Inleiding

Gevel aan de Lagedijk.

Aan de Lagedijk te Zaandijk bevindt zich aan de
Zaanzijde een dichte bebouwing van lage huizen.
Daaronder enkele zeer brede panden met aan de
straatzijde een zorgvuldig gemetselde gevel van
baksteen. De achtergevels van deze huizen en
soms ook de zijgevels zijn van hout. In de sobere
straatgevels vertonen alleen de ingangspartijen
enige versiering in de vorm van houtsnijwerk. Al
die vanaf de straat zo eenvoudig ogende huizen
werden eertijds gebouwd voor welvarende koop-
lieden, fabrikanten en walvisreders (vaak waren
die verschillende functies in één persoon verenigd)
uit de streek. Hun huidige verschijningsvorm stamt
in belangrijke mate deels uit de 18de eeuw, deels
uit de eerste helft van de 19de eeuw.

kon bovendien één of meer rijk gebeeldhouwde
marmeren schoorsteenmantels plaatsen en in één
of meer vertrekken een stucplafond laten aan-
brengen.
Het grote voorbeeld waar' de bewoners van de
Zaanstreek bij de aankleding van hun huizen naar
hebben gekeken, wordt gevormd door de rijke
koopmanshuizen in het nabijgelegen Amsterdam.
Daarnaast vertonen de interieurs regionale ken-
merken: zij hebben bij voorbeeld betegelde
schoorsteenmantels en smuigers, die men in de
18de en 19de eeuw niet op dezelfde wijze aantreft
in de grote steden, maar wel volop op het Noord-
hollandse platteland benoorden het IJ.
Tot de meest gave voorbeelden van zo'n groot

Zo sober als de huizen aan de straatkant ogen, zo
rijk waren zij van binnen aangekleed. Dit is overi-
gens niet typisch Zaans. Het exterieur van het
Noordnederlandse woonhuis wordt in de 18de
eeuw en in het begin van de 19de eeuw - vergeleken
met dat in andere Europese landen - gekenmerkt
door een grote mate van soberheid. Binnen kwam
men in ons land bij de aankleding van de huizen tot
een wat grotere uitbundigheid en rijkdom. Zo kon
men zijn gangen laten versieren met lijsten en
ornamenten van stucwerk of fraai houtsnijwerk
laten aanbrengen op deuren en aan trappen. In de
meest representatieve vertrekken werden langs de
wanden z.g. behangselschilderingen aangebracht:
kamerhoge schilderingen op doek. Het bekendst
zijn de grote landschapstaferelen, maar ook
behangselschilderingen met bloem- en vogel-
motieven kwamen voor. Wie er het geld voor had,

18de-eeuws Zaans koopmanshuis, met eenvou-
dige voorgevel en zeer rijk aangekleed interieur,
behoort het pand Lagedijk 104. Weliswaar is het
sinds 1855 geen woonhuis meer, maar gemeente-
huis, respectievelijk gemeentesecretarie en trouw-
zaal, doch het werd wel in 1752 als koopmanshuis
gebouwd. Dat geschiedde in opdracht van de zeer
rijke koopman en oliefabrikant Cornelis Florisz.
de Lange. Van de luxueuze aankleding, die te
oordelen aan de stijl deels nog uit de bouwtijd zal
stammen en deels uit het begin van de 19de eeuw,
is opmerkelijk veel bewaard, meer dan in soort-
gelijke woonhuizen in de Zaanstreek het geval is.
Alvorens nader wordt ingegaan op de aankleding
van het interieur van Lagedijk 104, wordt eerst iets
verteld over de bouwheer en de verdere bewoners
tot 1854 en wordt een uitgebreide bouwhistorische
beschrijving gegeven, daarna wordt de aandacht



Overzicht trouwzaal.

gevestigd op de rijk versierde ingangspartijen in de
overigens zo sobere voorgevel. Beide ingangs-
partijen vertonen nameli jk deuren en bovenlich-
ten, gevat in een monumentale omlijst ing van
Ionische pilasters. Eén en ander is uitgevoerd in de
stijl van het neoclassicisme, zoals dat aan het eind
van de 18de eeuw was ontstaan, maar ook nog in de
eerste jaren van de 19de eeuw werd toegepast.
Vermoedelijk dateren de deuren en de boven-
lichten uit dat laatste tijdvak. Terwijl de meeste
deuren in neoclassicistische stijl slechts versierde
lijsten, slingers e.d. vertonen, zijn de deuren van
Lagedijk 104 voorzien van medaillons met vrou-
wen in antieke kleding, die enkele attributen bij
zich dragen. De vrouw op de linkerdeur, met een
ol ie lampje en een boek bij z ich , s te l t de
waakzaamheid voor, de vrouw op de andere deur
waarschijnlijk de Romeinse godin Ceres. In de
bovenlichten ziet men tussen de symbolen van
Mercurius, de Romeinse god van de handel, en
Neptunus, de Romeinse god van de zee en van het
water in het algemeen, twee forse vogels. In de ene
herkent men de haan, hier afgebeeld als symbool
van de waakzaamheid; de andere is de kraanvogel,
eveneens een eertijds bekend symbool van de
waakzaamheid.
Er zijn in de Zaanstreek nog enkele van die deuren
en bovenlichten met fraai houtsnijwerk uit de-
zelfde tijd en in dezelfde stijl, gevat in een omlijs-
ting van pilasters. Maar alleen Lagedijk 104 heeft
twee van die even rijk versierde deuren en boven-
lichten, gezet in een even verzorgd afgewerkte
pilasteromlijsting (waarvan helaas het snijwerk op
sommige plaatsen iets te veel met verf is dicht-
gesmeerd).
Merkwaardig is overigens dat de beide vogels in de
bovenlichten niet van hout zijn, maar van ijzer.
Binnen zijn de grote behangselschilderingen in de

zaal, die thans tot trouwzaal dient, het meest spec-
taculair. Zij stammen uit dezelfde jaren als de
voordeuren en zijn alle voorzien van idyllische
landschapstaferelen. Deze zijn deels gesitueerd in
en nabij buitenplaatsen in neoclassicistische stijl,
deels op het pla t te land. Het merendeel der
plattelandsscenes draagt een Noordnederlands ka-
rakter, een enkel tafereel doet buitenlands aan. In
de taferelen met een Noordnederlands karakter
bemerkt men diverse motieven van Zaanse en
Westfriese herkomst. Uitzonderlijk is het grote
aantal personages in modieuze empire-kleding uit
circa 1805-1806, waarmee diverse taferelen z i jn
gestoffeerd.
Het is het meest rijk gestoffeerde behangsel-
schilderingenensemble in de Zaanstreek dat be-
waard is gebleven. Het is ook het ensemble dat de
meeste verschillende landschapstaferelen (totaal
dertien stuks) telt.
Evenals elders gebruikel i jk was, werden in de
Zaanstreek in dergelijke van landschapstaferelen
voorziene zalen bovendeurstukjes in een afwijkende
schildertechniek aangebracht: de z.g. wit jes of
grauwtjes. Ook daarvan heeft Lagedijk 104 er
meer dan alle andere Zaanse koopmanshuizen
gekregen: totaal liefst zeven stuks, die als het ware
in drie groepen te verdelen zijn. Overliet algemeen
gaat het bij de witjes of grauwtjes om allegorische
voorstellingen. In dit geval zijn op symbolische
wijze boven de enkele deuren de vier elementen
(hemel, aarde, water, vuur) verbeeld en boven de
dubbele deuren verschillende deugden (o.a. geloof,
hoop en liefde en trouw, kracht en voorzichtig-
heid). Het grauwtje boven de schoorsteenman-
stelspiegel is een i l lustrat ie van psalm 150, vers 2.
Deze spoort de mens aan om met muziek God te
loven, maar bevatte tevens voor de toenmalige
beschouwers een verwijzing naar de harmonie in



Zuidergang.

het leven. Ook in de Amsterdamse koopmans-
huizen komt een in symbolentaal verhulde verwij-
zing naar de harmonie in het leven meermalen
voor.
In dezelfde beginjaren van de 19de eeuw, waarin
de zojuist behandelde schilderingen in de zaal
werden aangebracht, werd ook het houten plafond,
voorzien van een vakkenbeschildering, vervaar-
digd. In de hoofdopzet van het plafond is een
zekere verwantschap te bespeuren met die van de
reeds behandelde bovenlichten boven de voor-
deuren. Beide vertonen de stijlkenmerken van het
neoclassicisme, dat in ons land mede door de
voorbeeldenboeken van de Luikse architect De
Neufforge verbreid werd. Evenals in de bovenlich-
ten zijn ook in het plafond symbolische voorstel-
lingen aangebracht, en wel in de hoeken. Daar
bevinden zich kleine tafereeltjes met voorwerpen,
bloemen, groente en vruchten. Elk tafereeltje ver-
beeldt één van de seizoenen.
Behalve de genoemde decoraties uit de eerste jaren
van de 19de eeuw, die uitgevoerd zijn in neo-

classicistische stijl, heeft het huis ook veel te bie-
den uit de bouwtijd in het midden van de 18de
eeuw. Op dat moment was de Lodewijk XV-stijl of
rococo stijl in zwang. In dit verband moet het fraaie
rococo stucwerk in de zuidergang en in het bij-
behorende trappehuis genoemd worden. Ook in
het kleine zuidergangetje op de verdieping en in de
lichtkoepel, die het trappehuis bekroont, treft men
dat mooie, fijn uitgevoerde stucwerk aan. Nog
meer rococo stucwerk kan men zien in de rechter-
voorkamer: daar bevindt zich een plafond, dat met
wolken, zonnestralen en veel kleine vogeltjes is
versierd. Voorts is er nog iets aan stucwerk in de
noordergang.
Er zijn geen andere voorbeelden van Zaanse hui-
zen aan te wijzen, waar zoveel stucwerk uit de
rococo periode aanwezig is. Wel heeft het allang
afgebroken huis van Pieter Gerritsz. Vis in Zaandijk,
waarmede twee jaar na de bouw van het huis van
Cornelis de Lange werd begonnen, over allerlei
stucwerkversieringen beschikt waarvan tekenin-
gen over zijn. Te oordelen aan de stijl zal voor
beide huizen een Amsterdamse ontwerper de stuc-

decoraties hebben getekend. Wie is niet met zeker-
heid te zeggen, maar er moet zeker worden gedacht
aan de gebroeders Huslij die in deze jaren in
Amsterdam tal van stucwerkdecoraties in een
verwante stijl hebben ontworpen.
Niet alleen het stucwerk vertoont de zwierige
rococo stijl der Hus l i j s , maar ook de marmeren
schoorsteenmantel. Marmeren schoorsteenmantels
met zi jstukken die de vorm van een langgerekte S
kregen, zijn in Amsterdam in diverse grachten-
huizen bewaard. Maar niet in de Zaanstreek. Daar
is de marmeren schoorsteenmantel in Lagedijk 104
het enige voorbeeld.
Opmerkelijk is de grote rijkdom aan houtsnijwerk
in rococo stijl. Men treft het aan op diverse deuren
op de begane grond en langs de trap; voorts aan de
schoorsteenboezem van de zaal. Deze laatste is
niet alleen zowel aan de bovenzijde als aan de
onderzijde versierd, maar vertoont bovendien
schitterend snijwerk rond de spiegel en rond het
schoorsteenstuk daarboven. Wat betreft de spiegel:
deze heeft een geslepen rand, die de contour van
het houtsnijwerk volgt. Zeer bijzonder zijn de bij
het huis horende horren, eveneens van fraai rococo
houtsnijwerk voorzien. Karakteristiek voor het
snijwerk van de horren, maar ook van de deuren
van Lagedijk 104, zijn de kleine bloemslingertjes.
Tot de bijzonderheden die men elders in de
Zaanstreek tevergeefs zal zoeken, behoort een
illusionistisch geschilderd plafondstuk, omgeven
door een rococo omranding, in de noordergang,
nabij de voordeur. Hier is op symbolische wijze het
element "lucht" verbeeld, en wel door de Ro-
meinse godin Juno. Men ziet haar hier, gezeten op
haar door pauwen voortgetrokken zegekar naar
Romeins model. Rondom haar enorme wolken en
boven haar een regenboog. Zij wordt omgeven
door diverse vrouwen en gevleugelde kinderen,
die allen een attribuut van de lucht bij zich hebben:
bliksem, donder (in de vorm van kleine trommel-
tjes), een kruik water (symbool van de regen), een
ster, een komeet.
Er is nog meer, dat te oordelen aan de stijl uit het
midden van de 18de eeuw zal stammen. Daaronder
twee soorten rococo behangsel in de zuider-
voorkamer (thans secretarie). Het ene treft men aan
tussen de ramen. Het is een behangsel dat bestaat
uit een jute-achtige ondergrond, waarop eerst een
grondering is aangebracht, vervolgens een blauw-
groenige verflaag. Daaroverheen is een zeer vrije
imitatie van een goudleer patroon geschilderd.
Over het imitatie goudleer patroon zijn ten slotte in
afstekende kleuren planten met rode bloemen,
vogels en rotspatronen aangebracht.
Elders inde kamer treft men een ander geschilderd
behang aan. Ook hier ziet men een jute-achtige
onderlaag, waarop een grondering is aangebracht
en vervolgens een blauwgroenige verflaag. Er is
hier echter geen sprake van een geschilderde, zeer
vrije imitatie van kostbaar goudleer, maar van een
zeer vrije imitatie van kostbaar Chinees behangsel.
Op de blauwgroenige verflaag zijn allerlei Chinese
en andere Oosters aandoende motieven geschil-
derd: vogels, bloemen, klauwmotieven. Voorts
grote schelpmotieven, hekwerkjes en ranken, zo-



Voormalige secretarie in
de luidervoorkanier.

als men veel in de periode van de rococo stijl heeft
toegepast.
In 1916/1917 werd het vertrek naar achteren uit-
gebreid. Bij die gelegenheid vervaardigde de
Zaankanter Lucas van der Meer een knappe aan-
vul l ing bij het bestaande 18de-eeuwse behang,
waarbij niet rechtstreeks op een jute-achtige onder-
grond werd gewerkt, maar op papier.
Even uniek als de twee geschilderde rococo
behangsels in de /uidervoorkamer, zijn de drie
bedrukte linnen behangsels in de drie kamers
(waarschijnlijk eertijds slaapkamers) op de ver-
dieping. Alle drie zijn voorzien van 18de-eeuwse
patronen.
In de grootste kamer treft men een fijn linnen
behangsel aan, waarin in blauw grote bloem-
motieven zijn uitgespaard, terwijl over het blauw
vervolgens nog patronen in heel donkerblauw zijn
aangebracht. Zowel de vorm van de siermotieven
als de gehele compositie met haar zware symmetri-
sche opzet is nog geheel die van Lodewijk XIV-
stijl, die al ten tijde van de bouw van Lagedijk 104
wat ouderwets geworden was. Maar kennelijk was
dat voor een slaapvertrek geen bezwaar.
In de twee kleinere kamers ziet men een jonger
type behang. Hier zijn op een effen geschilderde
ondergrond siermotieven gedrukt, die ten tijde van
de rococo stijl gangbaar waren: diverse soorten
bloemen en bladeren. Ook de wijze waarop de
motieven losjes en op ruime afstand van elkaar
werden geplaatst, is die van de rococo stijl. Ver-
wante motieven komt men tegen op stoffen uit
dezelfde periode, o.a. bij de in die tijd geliefde
sitsen. Overigens zijn niet alleen de siermotieven
anders dan in de grote slaapkamer. Ook de ge-
bruikte stof is anders, nl. zwaarder.
Bij de ene kleine slaapkamer is sprake van een
lichtgele ondergrond met kobaltblauwe motieven,
waarover vleksgewijze nog twee tinten bruin zijn
aangebracht, bij de andere slaapkamer is sprake
van een lila ondergrond, waarop groene motieven
zijn aangebracht. Ook hier is over het groen nog
een andere kleur gezet: hier en daar zijn contouren
geaccentueerd met blauw.

Al even bijzonder is dat in de slaapkamers nog veel
van het oorspronkelijke verf werk overbleef, waarin
de in de 18de eeuw geliefde kleur blauw over-
heerst. Voorts was nog in 1979 veel van de gemar-
merde houten vloeren te zien, die thans echter
grotendeels onder vast tapijt zijn verdwenen. Wel
is de marmerschildering in de kasten nog waar te
nemen. Gemarmerd is ook de houten schoorsteen-
mantel in de grote slaapkamer.
Tot de belangrijke interieuronderdelen van het
huis behoren ten slotte de vele tegels. Zij zijn te
vinden in de schouw boven (witte tegels met blauwe
landschapjes, waaronder nogal wat met molentjes
en bruggetjes, omgeven door een rand van
mangaankleurig beschilderde tegels met Bijbelse
taferelen in dubbele cirkel) en in de geheel betegelde
smuiger beneden. Ook hier weer Bijbelscènes (hier
echter in blauw geschilderd). Voorts een omranding
van witte tegels met blauw siermotief. In de vuur-
nis tegels met z.g. Alkmaarder sitspatroon.
Het pand Lagedijk 104 is één van de drie panden in
de Zaanstreek met een tegeltableau met een voor-
stelling van de walvisvaart. Het heeft eertijds in
een schouw in het naastgelegen pand Lagedijk 106
gezeten, dat bij Lagedijk 104 behoorde. Bij de
grote wijzigingen die in 1917 in dat pand werden
uitgevoerd, verdween de schouw geheel, maar
werd het tegeltableau behouden en overgebracht
naar Lagedijk 104, waar het nu in de linkergang
hangt. Het tafereel, met z i jn grote zeilschepen die
de jaartallen 1754 en 1770 dragen, is verwant aan
soortgelijke walvisvaartvoorstellingen op tegel-
tableaus uit de 18de eeuw.
Een pand als Lagedijk 104, waarin zoveel bij-
zondere interieuronderdelen zitten, die elders allang
verdwenen zijn, verdient bijzondere zorg en aan-
dacht. Het mooiste zou zijn, als alles wat er nu nog
in zit, ook daadwerkelijk ter plekke behouden kan
blijven, zodat ook zij die na ons komen een indruk
kunnen krijgen van hoe onze voorouders hun
huizen van binnen hebben aangekleed. Daarbij
dient speciaal gewezen te worden op de kwetsbare
behangsels die nog in diverse vertrekken aanwezig
zijn. Mogen de makers van de plannen, die voor-
zien in een restauratie van het pand maar ook in
nieuw gebruik van de verschillende ruimtes, de
mogelijkheid vinden die behangsels in alle ver-
trekken te behouden (ook in de twee ruimtes,
waarin thans behoud onzeker is, te weten de
zuidervoorkamer (secretarie) en de noordervoor-
slaapkamer op de verdieping.



1. De bouwheer van Lagedijk 104 en
de verdere bewoners tot 1854

Op 23 december 1751 kocht de welgestelde
Zaandijker koopman en oliefabrikant Cornelis
Florisz. de Lange (1723-1761) van zijn tante Guurtje
Cornelis de Lange (1706-1771) een huis en erve,
gelegen aan de weg en de Zaan. Aan de noordzijde
grensde het erf aan dat van Adriaan Honigh
Cornelisz., aan de zuidkant aan zijn eigen erf. Kort
daarna zal Cornelis Florisz. de Lange de bestaande
bebouwing hebben laten slopen. Daarvoor in de
plaats liet hij het brede woonhuis neerzetten, dat
thans als adres heeft: Lagedijk 104 (zie G.J. Honig,
"De verzameling betreffende de Zaanlanden, ont-
worpen en bijeengebracht door Jacob Honig Jansz.
Junior, bewaard en ter bezichtiging gesteld in de
Zaanlandsche Oudheidkamer in het raadhuis der
Gemeente Zaandijk", Zaandijk 1892, p. l -2).
Deze Cornelis Florisz. de Lange was een zoon van
Floris Cornelisz. de Lange (1697-1729), koop-
man, oliefabrikant en walvisreder te Zaandijk. De
vader was lid van de Hervormde Kerk te Zaandijk
en bekleedde diverse openbare functies, zoals
schepen en vroedschap der banne van Westzanen,
burgemeester te Zaandijk en aldaar, kerkmeester,
diaken en ouderling der Hervormde Kerk aldaar.
Zijn zoon Cornelis Florisz., eveneens lid van de
Hervormde Kerk in Zaandijk, werd net als zijn
vader koopman en oliefabrikant en ook hij heeft
zich als reder beziggehouden met de walvisvaart.
Bovendien is hij baljuw en dijkgraaf geweest van
de Enge Wormer en diaken bij de Hervormde Kerk
te Zaandijk. Op 2 jul i 1751 was hij in het huwelijk
getreden met Marijtje Jacobs Speciaal (1720-1758),
dochter van Jacob Aartsz. Speciaal, die koopman
was te Oostzaan en tevens vroedschap en burge-
meester aldaar; voorts was hij ambachtsbewaarder
of sterfheer van de banne van Oostzanen. Eerder
was Marijtje getrouwd geweest met Cornelis
Symonsz. Appel (1721 -1748), een jong gestorven
koopman en fabrikant te Wormer, tevens burge-
meester aldaar en heemraad en schepen der Enge
Wormer (zie G. J. Honig en J.C. Vis, "Geschied- en
Stamboek der familie Vis", Zaandijk 1899, p. 54-
56). Uit haar huwelijk met Cornelis Appel waren
twee dochters geboren, Cornelia (1742-1797) en
Magteltje (1748-1809). Toen zij met Cornelis
Florisz. de Lange trouwde, nam zij haar dochtertjes
mee naar Zaandijk. Lang heeft Marijtje niet kun-
nen genieten van haar nieuwe grote huis in Zaandijk:
al op 18 mei 1758 is ze gestorven. Een week later,
op 25 mei, werd ze begraven in graf nr. 108 in de
Hervormde Kerk van Zaandijk. Haar echtgenoot,
Cornelis Florisz. de Lange, stierfin 1765 en werd
op 14 maart bij zijn vrouw begraven, in hetzelfde
graf 108.
Na zijn dood kwam het huis op 13 juni 1765 voor
f. 7100,- in handen van zijn schoonzoon, de doops-
gezinde Cornelis Gerritsz. Honigh, papierfabrikant
te Zaandijk ter firma Cornelis, Adriaan en Gerrit
Honigh. Vijfjaar eerder, op 18 september 1760,
was hij getrouwd met de oudste stiefdochter van
Cornelis Florisz. de Lange, Cornelia Appel. Er

bestaat van haar een ongedateerd en ongesigneerd
portret, afgebeeld in "Uit den Gulden Bijenkorf"
van G.J. Honig, Zaandijk 1952 (uit deze publikatie
zijn ook diverse gegevens ontleend over de bewo-
ners van Lagedijk 104, zie hoofdstuk "Het geslacht
Appel", p. 163-164).Aangenomen wordt dat het
echtpaar aan het pand Lagedijk 104, dat nog geen
15 jaar oud was toen zij het betrokken, geen in-
grijpende veranderingen heeft laten uitvoeren. Zij
kregen er verschillendekinderen. Cornelis Gerritsz.
Honigh heeft maar zeven jaar in het grote huis aan
de Lagedijk gewoond. Al in 1772 overleed hij. Op
27 september van dat jaar vond de begrafenis
plaats in dezelfde Hervormde Kerk in Zaandijk,
waar ook zijn schoonouders lagen. Rustten zij in
graf 108, hij kwam in graf 110 te liggen. Cornelia
Appel overleefde hem vele jaren: op 4 april 1797
werd zij in hetzelfde graf 110 begraven als haar
echtgenoot. Bij haar begrafenis werd een half uur
lang de klok geluid, zo staat aangetekend in het
begraafboek van de kerk.
Op 4 juli 1797 werd de jongste zoon van Cornelis
Gerritsz. Honigh en Cornelia Appel, Cornelis
Cornelisz. Honigh (1767-1802), de nieuwe eige-
naar van het huis. Hij was van beroep koopman en
oliefabrikant. Hij ging op Lagedijk 104 wonen met
zijn vrouw Grietje Jans Haremaker (1767-1854),
met wie hij op 3 jul i 1791 in het huwelijk was
getreden. Hun huwelijk is kinderloos gebleven. Al
op 27 jul i 1802 werd hij begraven in de Hervormde
Kerk van Zaandijk, en wel in graf 92. Net als bij de
begrafenis van zijn moeder, Cornelia Appel, werd
ook bij de zijne de klok een half uur lang geluid.
Korte tijd later, op 2 september 1804, is Grietje
Jans Haremaker hertrouwd met haar noorder-
buurman, de doopsgezinde olieslager Klaas
Adriaansz. Honigh (1762-1805). Ook dit huwe-
lijk, dat nog korter duurde dan het eerste, bleef
kinderloos. Op 12 ju l i 1805 werd Klaas Adriaansz.
Honigh begraven in graf 93 in de Hervormde Kerk
van Zaandijk. En opnieuw werd een half uur lang
de klok geluid.
Nog één keer trad Grietje Jans Haremaker in het
huwelijk, en wel op 17 juni 1810 met de hervormde
verffabrikant te Zaandijk, Claas Cornelisz. Kuyper
(1775-1830). Uit zijn eerste huwelijk met Clasina
Maria Kous Bos bracht hij een zoontje mee, Cornelis
Claasz. Kuyper (1802-1845). Andere kinderen zijn
er niet geboren.
Na zijn dood is Grietje alleen in het ruime huis aan
de Lagedijk gebleven, een huis waaraan in de jaren
dat zij er woonde diverse ingrijpende veranderin-
gen werden aangebracht. Daaronder de ver-
nieuwing van de ingangspartijen aan de voorgevel
en de wijzigingen aan de zaal (waarbij nieuwe
geschilderde wandbekleding werd aangebracht en
een nieuw veelkleurig beschilderd houten pla-
fond). Haar stiefzoon, Cornelis Claasz. Kuyper,
liet zich in 1831 een groot eigen huis bouwen in
Zaandijk, dat "het groote huis" genoemd werd (Zie
"Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht"



beschreven door Dirk Vis in samenwerking met koopmanshuis". Voor f. 5000,- werd de gemeente
Jacob Vis Je/, Zaandijk 1974, p. 190-193). Zaandijk er de nieuwe eigenaar van (Zie Zaanstad,
Op 17 april 1854 is Grietje Haremaker op 87-jarige Gemeentearchief, Notarieel Archief, notaris Dirk
leeftijd overleden. Het huis aan de Lagedijk, waar Donker te Zaandijk, map 16, stuk 129, Proces
zij /.o lang gewoond had, werd op 31 augustus van verbaal van Openbaren Verkoop van Onroerende
dat jaar verkocht. In de bij notaris Dirk Donker uit Goederen, Nummer één, folio 6, recto, onderaan -
Zaandijk gemaakte omschrijving leest men over een nadere beschrijving van het huis volgt op folio
een "kapitaal, hecht, sterk en weldoortimmerd 8 recto en verso).
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2. Bouwhistorische beschrijving
Inleiding
De vroegste beschrijving van het pand is van
G.J. Honig uit 1909. Hij beschrijft daarin de opeen-
volgende gebruikers en vermeldt daarbij jaartal-
len. Enkele jaren later, in 1912, schrijft Neeltje
Mulder in "Uit den goeden ouden tijd" vooral over
het interieur van dit en/of andere huizen. Latere
schrijvers, ook niet die van de Geïllustreerde Be-
schrijving van Monumenten (1953), hebben niets
toegevoegd dat ons meer over het huis zelf vertelt.
Maar aan een gebouw dat (nu) bijna 240 jaar in
gebruik is, kan veel veranderen. We willen een
poging doen om iets van de oorspronkelijke tot en
met de huidige toestand aan het bouwwerk af te
lezen. Dat is niet steeds gemakkelijk geweest of
geheel gelukt, want bij wijzigingen aan een bouw-
werk verdwijnen zaken en komen er andere voor in
de plaats. Naast de genoemde jaartallen van
G.J. Honig is de wijze van aankleding - de stijl van
de gebruikte versieringen - soms mede tijds-
bepalend.

Het oorspronkelijke huis
Het huis dat de koopman en tevens burgemeester
Cornelis Florisz. de Lange in 1752 liet bouwen,
kreeg de forse afmetingen van bijna 16 meter lang
en ruim l O meter diep. Het ligt met de nok evenwij-
dig aan de weg (en aan de Zaan). De gevels werden
rondom van baksteen gemetseld, l '/2 steen dik. Het
huis kreeg geen houtskelet, de zeven zware zolder-
balken werden in de muren gelegd. De voor- en de
achtergevel werden opgehaald tot circa 80 cm
boven de zoldervloer, de beide zijgevels tot de
vlieringvloer. Daardoor ontstonden een dak met
afgewolfde zijvlakken en tegelijkertijd enige
ruimtewinst op de zolderverdieping. De kap-
constructie bestaat uit spantjukken (overspanning
circa 10 meter!) met krommers en korbelen; daar
overheen - in de lengterichting - vlierbalken waarop
de driehoekige topspanten staan.
De plattegrond van dit stenen huis is symmetrisch
in twee helften verdeeld: een gang en een zaal links
en een zaal en een gang rechts. De rechterzaal werd
in tweeën verdeeld: een voorkamer van circa 3,5 x
5 meter en daarachter een vertrek dat naar alle
waarschijnlijkheid ook als keuken in gebruik is
geweest. In de voormalige voorkamer is het (ro-
coco) plafond nog aanwezig. De oppervlakte van
de keuken werd, behalve door de stook(kook)plaats
ook verkleind door de gebogen uitgebouwde
achterwand van de trap. Niet bekend is nog, hoe de
tussenwand er uit heeft gezien. Het feit dat deze er
was doet veronderstellen dat in de (stenen) achter-
gevel één of twee raamkozijnen moeten zijn ge-
weest en dat men vanuit de linkerzaal wellicht via
een stel dubbele (glas) deuren het Zaanerf kon
betreden of dat ook hier alleen maar één of twee
ramen waren aangebracht. In de linkerzaal, rug aan
rug met de eerder genoemde stook(kook)plaats,
werd de pronkschouw aangebracht; deze is thans
nog (in de huidige trouwzaal) aanwezig. De afwer-
king van de wanden en van het plafond kan thans

(nog) niet (meer) worden achterhaald. Nader on-
derzoek heeft geleerd dat de vloerdelen van de
zolder - ter plaatse van de voorslaapkamer - aan de
onderzijde in een doffe egale okergele kleur (+ een
grijswitte grondlaag) zijn geschilderd. De balken
waarop deze vloer is aangebracht, konden (nog)
niet worden bekeken. Deze hebben evenwel grote
waankanten aan de onderzijde. De veronderstel-
ling is daarom gewettigd dat, voordat het huidige
beschilderde houten plafond werd aangebracht,
ook daarvóór al een plafond van hout of stucwerk
aanwezig moet zijn geweest.

De rechtergang liep van voor naar achteren door en
had een buitendeur met een hoog bovenlicht in de
achtergevel (nu nog in dichtgemaakte toestand
zichtbaar boven het dak van de aanluiving). De
buitenmuur van de gang is gestukadoord en heeft
daarop drie rococo omlijstingen die aan de onder-
kant eindigen op een marmeren dorpeitje. De tegen-
woordige gemarmerde lambrizering is - evenals
die in de huidige linkergang - nep: deze bestaat uit
geschilderde (eternit?) platen. Langs de met mar-
mertegels belegde vloer is een marmeren plint
aangebracht. Het plafond in deze gang is gestuka-
doord met eveneens rococo ornamentiek. De gehele
wijze van versieren zet zich voort langs het gebo-
gen trappehuis, met de wel zeer fraaie Engelse trap
en eindigt met het dito gestucte plafond van de
rechterdakkapel, waardoor het bovendeel van het
trappehuis met de toegangsdeur naar de vliering
werd verlicht.

De linkergang heeft over een lengte van circa 3,2
meter een gestukadoord plafondgedeelte, waarin
een op linnen geschilderd plafondstuk is opge-
nomen. Verondersteld kan worden dat dit gedeelte
van het plafond zich in een portaal achter de
voordeur bevond. Symmetrisch ten opzichte van
de "statietrap" in het rechterdeel van het huis, was
achter dit portaal, maar nu in de gang, vermoede-
lijk eveneens een trappehuis met een eenvoudiger
trap. Dit trappehuis was toegankelijk vanuit een
tweede portaal aan de achterkant, waarin eveneens
een buitendeur met een hoog bovenlicht (nu nog
aanwezig). De bovenstaande veronderstelling met
betrekking tot de trap in de linkergang werd aan-
gewakkerd door veranderingen in de zoldervloer
boven de linkergang, de eveneens opgaande
linkerzijgevel met op vlieringhoogte een eendere
glazen dakkapel als rechts. Ook vinden we (nog)
op de zolderverdieping in de gangwand vier
deuren, die logisch vanuit het trappehuis toegang
geven tot de vertrekken en tegenover de fraaie
schoorsteenmantel in de linkerzaal, een porcelein-
kast was gemaakt op de plaats van de (nu) nutteloze
dubbele schuifdeuren. De deuren zullen in dat
geval glasdeuren zijn geweest en de trap kan er
gemakkelijk achterlangs hebben gestaan. In plaats
van deze kast kan men ook nog denken aan een
bedstede op deze plaats.
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De zolderverdieping van het oorspronkelijke huis
was als slaapverdieping ingericht. Beneden was er
weinig mogelijkheid om ruimte daarvoor te schep-
pen. Vandaar dat dan ook veel aandacht werd
besteed aan de inrichting ervan. In de rechterhelft
van het huis (met de statietrap) was een gasten-
kamer (ook wel ten onrechte kapiteins- of
kolonelskamer genoemd) gemaakt. In deze kamer
zijn een bedstede, kasten en een stookplaats, welke
laatste er overigens niet zo erg gebruikt uitziet. De
kamer heeft voorts aan de voorzijde een dakkapel
en aan de achterzijde een halve dakkapel. Ook hier
wordt de kamer enigszins verkleind door de ge-
bogen achterwand van de trap. Het lukte - mede
dankzij de grote diepte van het huis - door het
aanbrengen van schotwerk er kamers van te maken
met verticale wanden. Dit vereiste soms enig
knutselwerk van de timmerman, zoals bij de dak-
kapellen (voor), waar een spantbalk voor stond die
toch moest worden weggewerkt. Zo onstond direct
achter het raam van de dakkapel een soort nisje. De
huidige luiken van deze dakkapellen zijn later
aangebracht en vermoedelijk afkomstig van de
verdwenen ramen (beneden) in de achtergevel of
van de gewijzigde ramen in de voorgevel. De
gastenkamer heeft een beschilderde vloer (merk-
waardigerwijs komt ook een gemarmerde vloer
voor in sommige afgetimmerde ruimten onder het
schuine dak) en eveneens een met vakken be-
schilderd plafond. De kamer bezit nog het oor-
spronkelijke linnen behang.

De linkerhelft van de zolderverdieping werd in
beslag genomen door de slaapafdeling van het
huisgezin. Wanneer men een gast te logeren had,
konden de gezinsleden niet van de "statietrap"
gebruik maken: er moet dus een aparte trapopgang
zijn geweest om deze (gezins)vertrekken te kunnen
bereiken. Deze trap hebben we hiervoor beschre-
ven. Van de eerder genoemde vier deuren op de
overloop gaven twee toegang tot een slaap-vertrek
(voor en achter) en één tot de trap naar de vliering.
De vierde deur bevond zich tussen de achter-
slaapkamer en een zeer klein afgeschut hoek-
kamertje, dat waarschijnlijk heeft gediend om za-
ken als turf voor de winter op te hijsen en op zolder
op te slaan. Er was daartoe een luik in de zolder-
vloer achter de linker achterdeur. Aan het einde
van de overloop bevindt zich een bedstede, waar-
schijnlijk voor de inwonende dienstbode. Een
merkwaardige vloeraanheling in de vloer van de
voorste slaapkamer, waarbij de nieuwe vloerdelen
haaks liggen op de richting van de oude, blijft
vooralsnog een raadsel.

Behalve dat in de achtergevel, zoals we veronder-
stellen, raam- en/of deurkozijnen waren (zijn),
zagen ook de raam-/deurkozijnen en de dakkapellen
van de voorgevel er anders uit dan nu. De ramen
hadden een kleinere ruitverdeling: de plaats van de
oorspronkelijke wisseldorpels is in de kozijnstijlen
nog te zien. De pilaster omlijstingen van de voor-
deuren en de bovenlichten, die ook ramen met
ruiten hadden, ontbraken nog. Ook de huidige
deuren dateren van later dan 1752. In totaal waren

er op de dakvlakken zes dakkapellen: twee aan de
voorkant, twee aan de achterkant en aan ieder
zijdakvlak op vlieringhoogte één dakkapel, waar-
van de zijwangen met glasruiten, om zoveel moge-
lijk licht in de trappehuizen te verkrijgen.

Veranderingen aan het oorspronkelijke
woonhuis
De koopman De Lange overleed in 1765, waarna
het huis nog 90 jaar in andere particuliere handen
is geweest. Nieuwe bewoners hebben andere
(gebruiks)wensen en deze zullen in de loop van die
jaren successievelijk zijn verwezenlijkt in het be-
staande huis. Wat de indeling betreft veranderde er
niet zoveel. Het waren meer moderniseringen op
het gebied van de aankleding en de versieringen.
Veel is er niet van bekend geworden, behalve van
het jaar 1804. Honig vermeldt dan de restauratie
van de Lodewijk XV-zaal, waarbij een (nieuw)
plafond, alsmede de geschilderde behangsels wer-
den aangebracht. Naar alle waarschijnlijkheid was
dit toen niet d^ enige "restauratie" aan het gebouw,
want gewettigd is te veronderstellen dat het huis
toen een "grote beurt" heeft gehad, waarbij wellicht
ook de haakse uitbouw aan de achtergevel werd
gemaakt. Omdat men daarbij een bepaald concept
voor ogen had (getoogd plafond met de smuiger in
de benedenruimte, dubbele (glas) buitendeuren
recht tegenover de deuren van de zaal), kwam de
bereikbaarheid van de zolder van deze uitbouw in
het gedrang. In de achterslaapkamer werd, via de
dakkapel daarvoor nog net een mogelijkheid ge-
vonden. Daardoor werd de kap van de uitbouw (op
een hoogst ongelukkige manier) aangesloten aan
het bestaande dak en moest de aanwezige dakkapel
letterlijk worden "doorboord". Boven de zolder-
vloer van de uitbouw zijn korbelen aangebracht.
Denkbaar is ook dat deze vergroting van het huis al
in een eerder stadium (1765?) werd gemaakt. Dit
deel van de oorspronkelijke achtergevel veranderde
daarmee in een tussenwand. Op de zolder van de
uitbouw met de klokgevel en kuif is nog het oor-
spronkelijke gevoegde metselwerk van de achter-
gevel zichtbaar. Wellicht is achter het geschil-
derde behang van de zaal of achter de betimmering
van de uitbouw (hier zit nu een servieskast) nog iets
terug te vinden van de oorspronkelijke (raamkozij-
nen in de) achtergevel. Naar alle waarschijnlijk-
heid werden in 1804 ook de ramen en deuren in de
voorgevel veranderd en "aangekleed".

Veranderingen bij en na het in gebruik
komen als raadhuis
Op 27 juni 1856 werd het toen ruim honderd jaar
oude huis als raadhuis in gebruik genomen, nadat
de gemeente Zaandijk het pand in 1854 had ge-
kocht, na de dood van de laatste bewoonster, Grietje
Jans Haremaker. Zowel bij deze gelegenheid als in
de loop van zijn bestaan als gemeentehuis werden
veranderingen aangebracht. Er is daarbij weinig
overzicht van wat er eerst en later is gebeurd.
In de linkergang verdwenen het portaal en de
mogelijke porceleinkast en tevens werd de trap
verplaatst. Naderhand werden onderde verplaatste
trap twee toiletten gemaakt. De linkerzaal werd in
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Gevels aan de Zaan.

eerste instantie ook de kamer voor de burgemees-
ter. In de rechterzaal werd de wand tussen de
voorkamer en het achtervertrek (keuken) weg-
gehaald en de stook(kook)plaats werd gesloopt,
toen er een centraal verwarmingssysteem kwam.
De kelder onder de keuken - we noemen deze nu
pas voor het eerst - verloor eveneens zijn functie .
Waarschi jnl i jk behoorde bij het inrichten van het
pand tot raadhuis in 1856, ook de bouw van de
af lu iv ing aan de achterzijde. Men kan h ie rb i j niet
van een "afluif spreken, omdat het dak "ver-
keerd", dat wil zeggen naar het hu i s toe, afwatert.
Hoewel dus niet een erg Zaanse wijze van aanbou-
wen, had men er wel een bedoeling mee. Op deze
manier was het mogelijk de drie, o zo nodige,
bovenramen in de oorspronkelijke achtergevel te
kunnen inhakken. Daardoor kreeg men in de
secretarieruimte, die later aan twee zijden glas-
puien en loketten kreeg, rechtstreeks daglicht
binnen. Op de zolder werd naast de "statietrap" een
spreekkamer gemaakt. Daarvoor werd het nodig
om in de achterdakvlak nog een dakkapel bij te
plaatsen. Op de vliering werd het gemeentearchief
ingericht. Blijkbaar was er ruimte voor, want van
1892 tot 1940 werd een deel van de vertrekken (in
de a a n l u i v i n g en op de zolderverdieping) als
oudheidkamer gebruikt. In 1907 werd door de
burgerij voor de raad- en trouwzaal een gaskroon
geschonken.

Verder is in de loop van deze periode ontstaan de
wachtruimte (na 1940) met glaspuien en loketten,
werd naast en onder de statietrap een k lu i s aan-
gebracht en werden successievelijk gas-, electra-
en waterleidingen aangebracht.

Restauraties vonden plaats in 1967 (secretariekamer
= Ie uitbouw); 1968-'69 (raadzaal: schilderwerk,
plafond, behangsel). Bij de laatste bleek de zolder-
balk ter weerszijden van de rococo schoorsteen-

mantel te worden ondersteund door secundair
verwerkte, eiken stijlen.

In 1979 werd door de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg een uitvoerig rapport gemaakt van de
linnenbehangsels in de achterslaapkamer en de
gastenkamer op de zolderverdieping (rapport
H.H.J. Kurvers, nr 79-23). In 1984 werd door de-
zelfde dienst een rapport gemaakt over de beelden
in de beeldentuin, die oorspronkelijk bij dit huis
hoorde (rapport Querido, nr. NTN 84-55).

Recent is ook de aanbouw van de pantry en volière.
welke laatste weer moest plaatsmaken voor een
nieuw uitbouwtje ten behoeve van de ketel voorde
centrale verwarming.
Tijdens de raadhuisperiode is het naastgelegen
voormalige koetshuis annex paardestal verbouwd
tot woning voor de gemeentebode. Met name de
aansluit ing en doorverbinding hiervan met de
linkergang in het raadhuis bracht een aantal wijzi-
gingen met zich.
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3. De twee voordeuren en hun bovenlichten

Linkerdeur voorgevel.

Wie het pand Lagedijk 104 wil betreden, kun
kiezen uit twee voordeuren, één links en één rechts.
Beide voordeuren /ijn voorzien van een bovenlicht
en beide deuren en bovenlichten zijn gevat in een
monumentale omlijsting. Links en rechts van de
beide deuren met hun bovenlichten ziet men
gecanneleerde pilasters, bekroond door Ionische
kapitelen. Pilasters en kapitelen zijn uitgevoerd in
hout, maar werden beschilderd in zandsteenkleurige
verf'. Om het geheel nog natuursteenachtiger te
doen lijken, werd de verf bovendien gezand. Beide
ingangspartijen stammen niet meer uit de bouw-
tijd, maar werden aangebracht bij een latere ver-
bouwing, die vermoedelijk omstreeks 1800 heeft
plaatsgevonden. De stijl van de versieringen van
de deuren en de bijbehorende bovenlichten is die
van het neoclassicisme. Kenmerkend voor die stijl
is o.a. de symmetrische opzet van de versieringen
en een voorkeur voor motieven, die aan de klas-
sieke oudheid zijn ontleend.
Het was in de tijd van het neoclassicisme heel
gebruikelijk om deuren en bovenlichten te voor-

zien van snijwerk. Maar
meestal werden alleen de-
coratieve lijsten toegepast
en allerlei blad- en bloem-
motieven. Ook vazen en
hoorns des oversvloeds
kwamen regelmatig voor.
Maar de deuren en de bo-
venlichten van Lagedijk
104 laten meer zien, nl.
een medaillon met een
vrouw in antieke dracht
met daarbij diverse attri-
buten op beide deuren, en
een grote vogel in de beide
bovenlichten, omgeven
door attributen van de be-
kende Romeinse goden
van de handel (Mercurius)
en de zee (Neptunus).
Zowel die antieke dames
op deuren als die vogels in
de bovenlichten zijn uit-
zonderlijk. Maar juist in
de Zaanstreek zijn er nog
een paar koopmanshuizen
uit de periode rond 1800
bekend, die vergelijkbare
decoraties op deuren en
bovenlichten laten zien. Te
denken valt aan het be-

kende huis De Mol, dat thans op de Zaanse Schans
staat, maar voorheen te vinden was aan de Lagedijk
te Zaandijk, en wel op nr. 238. Dit pand, in 1795
ontworpen door Samuel Daesdonck, heeft een
voordeuren bovenlicht met vergelijkbaar snijwerk
(zie S. de Jong en J. Schipper, "Gebouwd in de
Zaanstreek", Vereniging Vrienden van het Zaanse
huis en Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1987,
p. 44-45). Wellicht was deze Samuel Daesdonck

ook betrokken bij de verbouwing van Lagedijk
104. waarbij de nieuwe deuren en bovenlichten
werden aangebracht.
Bekijken we eerst de bovenlichten nader. Zij tonen
een indeling in een groot rechthoekig middenveld
met daaromheen een brede rand. In de rand zijn o.a.
ranken aangebracht. In het middenvak is een rond
medaillon, waarin zich een forse vogel bevindt.
Vanachter het medaillon komen attributen van
Mercurius (in het rechterraam) en Neptunus (in het
linkerraam) te voorschijn. Voor Mercurius is o.a.
de bekende gevleugelde staf afgebeeld, voor
Neptunus zijn drietand en een soort lat waarop drie
(verstelbare) dwarslatjes: een z.g. Jacobsstaf waar-
mee men op zee zijn positie kon bepalen aan de
hand van de stand van de sterren.
De vogels die we zien, zijn een haan (links) en een
andere vogel met een steen aan zijn poot (rechts).
Deze laatste is voor de hedendaagse beschouwer
niet zo makkelijk te herkennen, maar onze 18de en
19de eeuwse voorouders zullen daar minder moeite
mee gehad hebben: soortgelijke vogels met een
steen in hun poot werden regelmatig afgebeeld en
stelden steeds kraanvogels voor. De haan is nog
altijd een bekend symbool van de waakzaamheid,
de kraanvogel werd ook als zodanig beschouwd,
aldus kan men o.a. in het destijds veel geraad-
pleegde boek "Iconologia" van de Italiaan Cesare
Ripa lezen. De eerste druk verscheen in Rome in
1593. In 1644 kwam de Nederlandse vertaling uit
van Dirck Pietersz. Pers.
De waakzaamheid wordt nog een keer symbolisch
verbeeld, nl. op de linkerdeur, onder het bovenlicht
met de haan. En wel door de in antieke kleding
gestoken vrouw met het antieke olielampje in de
ene hand en het grote boek in de andere hand. De
vrouw op de rechterdeur, met het koren in de arm,
stelt de Romeinse godin Ceres voor. Zij werd in de
18de eeuw en ook nog in het begin van de 19de
eeuw verschillende malen in de Zaanstreek afge-
beeld, vaak in combinatie met motieven van de
goden Neptunus en Mercurius. Te denken valt in
dit verband aan het huis Ceres aan de Zuider-
hoofdstraat in Krommenie. Beide medaillons zijn
omgeven door hoorns des overvloeds en takjes met
bladeren.
Er werd in het voorgaande steeds gesproken over
houtsnijwerk. Het is curieus dat de twee vogels in
de bovenlichten niet in hout zijn uitgevoerd, zoals
men zou verwachten, maar in zwaar gietijzer. Of
dat van begin af aan zo geweest is of dat er
oorspronkelijk sprake is geweest van houten
vogels, zou nog eens nader uitgezocht moeten
worden. (Over de voorstelling op deuren en in de
bovenlichten werd door de auteur eerder gepubli-
ceerd in "Anno", nl. in december 1989, nr. 112,
p. 617 en in maart 1990, nr. 3, p. 625).



4. Het stucwerk
Inleiding
In het pand Lagedijk 104 bevindt zich op verschil-
lende plaatsen stucwerk. Het fraaiste stucwerk treft
men aan in de zuidergang en in hel aangrenzende
trappehuis. Voorts in het zuidervoorvertrek, dat
aan de zuidergang grenst. Daarboven is er wat
stucwerk in het voorste deel van de noordergang.
Al het stucwerk in de genoemde ruimtes vertoont
deelegancevanderococoofLodewijkXV-stijkde
uit Frankrijk afkomstige stijl, die men kort vóór
1740 voor het eerst aantreft in de versiering van
voorname gebouwen in de Noordhollandse steden
(Amsterdam. Haarlem). Tot circa 1775 werd de
rococo stijl veelvuldig toegepast, zowel inde steden
als op het platteland. Karakteristiek voor de stijl is
o.a. het gebruik van een asymmetrisch, grillig
krullend ornament.
Er waren in Noord-Holland in de rococo tijd
diverse stucwerk-ateliers actief, waaronder die van
de gebroeders Huslij, die hun werkplaats hadden in
Amsterdam. Informatie over het werk van deze
Hans Jacob Huslij (1702-1766) en zijn broer
Hendrik (l706-1788) iso.a. te vinden in het proef-
schrift van C.C.G. Quarles van Ufford, "Catalogus
van overwegend Amsterdamse architectuur- en
decoratieontwerpen" (Amsterdam-Utrecht 1972)
en in diverse afleveringen van "Bouwen in Am-
sterdam" (Amsterdam 1975 e.v.) van H.J. Zuntkijl.
In de "Geïllustreerde beschrijving van Nederlandse
monumenten van de geschiedenis en kunst", deel
"Waterland en omgeving" ('s-Gravenhage 1953)
van J.J.F.W. van Agt, wordt op p. 138 medegedeeld
dat beide broers betrokken zijn geweest bij de
bouw van de Hervormde Kerk van Westzaan in
1741.
Het stucwerk in Lagedijk 104 vertoont enige over-
eenkomst met stucwerk dat de gebroeders Huslij in
Amsterdam uitvoerden in de jaren '50. Maar of zij
inderdaad betrokken zijn geweest bij de totstand-
koming van het stucwerk in Lagedijk 104, valt op
dit moment bij gebrek aan gesigneerde ontwerp-
tekeningen of schriftelijke bewijsstukken niet met
zekerheid vast te stellen. Aangenomen mag wor-
den dat het stucwerk in Lagedijk 104 is aangebracht
in opdracht van Cornelis de Lange, kort na de bouw
van het pand in 1752.
Er werd reeds gewezen op het stucwerk dat in
Amsterdam in de 18de eeuw werd aangebracht.
Het was daar te vinden in tal van gebouwen,
waaronder vele koopmanshuizen. Bij hun talrijke
bezoeken aan de hoofdstad zullen de Zaanse koop-
lieden het Amsterdamse stucwerk ongetwijfeld
hebben leren kennen. Kort na de bouw van het pand
Lagedijk 104 werd in Zaandijk opnieuw een rijk
koopmanshuis gebouwd, en wel voor PieterGerritz.
Vis. Ook daar kwam stucwerk in, dat verwant-
schap vertoont met dat van de gebroeders Huslij.
Het kolossale huis van Vis, het grootste dat in die
jaren in de Zaanstreek werd gebouwd, is geen lang
leven beschoren geweest. Al in 1796 werd het weer
afgebroken. Tekeningen, bewaard in de Zaanlandse
Oudheidkamer, geven evenwel nog een indruk van

o.a. het stucwerk. Informatie over dat huis en
afbeeldingen van enkele ontwerptekeningen zijn
o.m. te vinden in "Vis a Saandyk. kroniek van een
Zaans geslacht", beschreven door Dirk Vis in sa-
menwerking met Jacob Vis Jcz. (Zaandi)k, 1974)
p. 92-95 en 129.

De zuidergang (foto p. 5)
Zoals in de 18de eeuw gebruikelijk was, werd het
stucwerk aangebracht langs de wanden en tegen
het plafond. Bij zo'n stucwerkgang hoorde een
vloer met witte marmeren platen belegd. Ook in
Lagedijk 104 is zo'n marmeren gangvlocr aan-
wezig. Gebruikelijk was dat ook de lambrizcring
van marmer was. In Lagedijk 104 is op dit moment
echter sprake van gemarmerde (eterniet?)platen.
Wel is er een marmeren plint en zijn er marmeren
randjes aan de onderzijde van de blinde siervakken.
De hoofdopzet van de stucwerkdecoratie van de
gang is symmetrisch; dat geldt zowel voor de
wanden als voor het plafond.
Aan de rechterwand zijn door middel van slanke
profielen - van het type dat ten tijde van de rococo
stijl gebruikelijk was - drie vakken aangebracht,
die aan de bovenzijde boogvormig zijn. De twee
buitenste vakken corresponderen met de fraai
bewerkte rococo deuren aan de linkerzijde, die
worden bekroond dooreen boogvormig afgesloten
"bovendeurstuk". De boogvormige beëindigingen
van de vakken zijn versierd met rococo ornament.
Het rijkst gedecoreerd is de boogvormige beëindi-
ging van het middelste wandvak, tegenover de
trap.
Ook het plafond van de gang is op symmetrische
wijze in drie vakken verdeeld. Naast allerlei rococo
ornamenten die langs C- en S-vormige krullen zijn
aangebracht, treft men in de buitenste twee vakken
enkele fijn gedetailleerde bloem- en plantmotieven
aan; voorts diverse kleine vliegende vogeltjes.
Evenals bij de rechtergangwand het geval was, is
ook bij het gangplafond het middenvak het rijkst
gedecoreerd.

Het zuidertrappehuis met daarbij
aansluitend het zuidergangetje op de
verdieping en de zuiderdakkapel.
Niet alleen de gangen, maar ook de trappehuizen
werden in de 18de eeuw voorzien van stucwerk. In
het pand Lagedijk 104 werden tussen begane grond
en verdieping langs de wanden van het halfronde
trappehuis rechthoekige vakken aangebracht,
omgeven door elegant lijstwerk. Aan de boog-
vormige afgesloten bovenzijde bevindt zich rococo
ornament (een ander dan in de gang beneden). De
trap voert eerst naar een klein gangetje op de
verdieping, waar weer stucwerk langs de wand is te
vinden en gaat vervolgens naar een dakkapel, die
enerzijds dient als een soort lichtkoepel boven het
trappehuis, anderzijds wellicht ook de functie had
van uitzichtkoepel.
Tegen het plafond van de dakkapel is een stucwerk -
omranding, waarbinnen men de symbolen van de
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Plafond dakkapel
'iiidi'i'trappchuis.

vierjaargetijden xiet: bloemen voorde lente, koren
voor de zomer, druiven voor de herfst en hulst voor
de winter.

De zuidervoorkamer (foto p. 6)
Terwijl het gebruikelijk was om in de gangen en
trappehui/en stucwerk aan te brengen langs wan-
den én tegen plafonds, bracht men in de tijd van de
rococo stijl in de kamer meestal alleen stucwerk
aan tegen de plafonds. Ook in Lagedijk 104 was dat
het geval. Het meest gangbare type stucwerk-
plafond was in kamers een koofplafond. Bij een
dergelijk plafond wordt dikwijls door middel van
lijstwerk een groot middenveld afgeperkt van de
rest van het plafond. Daar bevindt zich dan het
belangrijkste tafereel. In dit geval is aan de ene kant
een groep wolken en aan de andere kant een groep
wolken, waarachter zonnestralen te voorschijn
komen. Verder zijn er allerlei vliegende vogeltjes
in reliëf aangebracht.
In de hoeken van het plafond treft men een soort
medaillons aan, gevormd door twee C-vormige
lijsten met rococo ornamenten. Ook halverwege de
hoeken is nog een viertal van dergelijke rococo
medaillons te vinden. Alle medaillons zijn leeg.

De noordergang
Wie meteen bij het binnenkomen (vanaf de straat-
zijde) omhoogkijkt, ziet in het voorste deel van
gangplafond een fraaie stucwcrkomlijsting in
rococostijl. Aan twee kanten wordt de omlijsting
geflankeerd dooreen leeg rococo medaillon.

5. Het plafondschllderstuk in de noordergang
Tot de bijzonderheden in Lagedijk 104 behoort een
kleine plafondschildering in het voorste gedeelte
van de noordergang. De schildering, gevat in een
rococo omlijsting, lijkt wat iel in de lange gang.
Maar in de tijd dat ze werd aangebracht, was er
waarschijnlijk nog helemaal geen sprake van een
lange gang, maar van een klein portaaltje dat dood-
liep op de wand van de grote bedstede van de zaal,
waarin de kleine plafondschilderingen uitstekend
paste (mondelinge mededeling Simon Honig).
Het kwam in de l Hde eeuw wel vaker voor, dat men
plafonds voorzag van een schildering (rechtstreeks
op het plafond of op doek aangebracht), gevat in
een stucwerk omlijsting. Doorgaans treft men der-
gelijke schilderstukken aan in de kamers; in gan-
gen komen ze minder vaak voor. Het Zaandijker
plafondstuk is op doek geschilderd. In de loop van
de tijd is het erg donker geworden, zodat het
moeilijk is om vanaf de grond precies te zien wat er
uitgebeeld is, maar bij enig turen ontdekt men
steeds meer.
Het gaat om een z.g. illusionistische schildering,
waarbij de figuren zo op het doek gezet zijn, dat het
lijkt, of je er vanonder tegenaan kijkt. Wie de
schilder van het illusionistische tafereel is ge-
weest, is vooralsnog niet bekend. Mogelijkerwijze
komt bij schoonmaken van het doek een signatuur
tevoorschijn. In ieder geval zal de schildering er bij

de bouw van het pand of kort daarna zijn aange-
bracht (het is dus geen schildering uit het begin van
de 17de eeuw, zoals vernield staat in de "Geïllus-
treerde beschrijving van Nederlandse monumen-
ten van geschiedenis en kunst", deel "Waterland en
omgeving" van J.J.F.W. van Agt. ('s-Gravenhagc
1953), p. 167.
Over het algemeen kan men tegen een plafond een
"tafereel in de wolken" verwachten. Ook het
plafondstuk in Lagedijk 104 stelt zo'n tafereel in
de wolken voor. In de wolken wordt het hoofd-
motief gevormd door een vrouw - de Romeinse
godin Juno -, gezeten op een Romeinse zegekar,
die wordt voortgetrokken door twee pauwen. Zij
gold in de 17de en l Xde eeuw als het symbool voor
de lucht, zoals o.a. te lezen is in het eerdergenoemde
boek van de I ta l iaan Cesare Ripa, getiteld
"Iconologia". dat in 1644 in het Nederlands werd
vertaald door Dirck Pietersz. Pers. Hoe men Juno
het beste kon uitbeelden, is eveneens bij Ripa te
lezen. Zo dient zij om het hoofd een "windel" te
dragen, die bezet is met edelstenen. Inderdaad
draagt Juno zo'n hoofddeksel op ons tafereel.
Verder kan men bij haar afbeelden (Ripa geeft
geen bindende voorschriften, maar draagt diverse
mogelijkheden aan, waaruit opdrachtgever en kun-
stenaar konden kiezen) de bliksem (men ziet deze
in de hand van een jonge vrouw links van de



PlafondschilderstHk in de
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zegekar). trommels (symbool voor de donder, /e
worden gehanteerd door twee kleine gevleugelde
kindertjes onder de /.egekar), kometen en sterren
(een komeet en een ster worden als een soort
hoofddeksel gedragen door twee kindertjes rechts
van de /.egewagen). Een bekend luch tmot ie f i s ook
de regenboog, die het tafereel overspant.
Overigens is Juno niet zomaar een symbool van
alle lueht . maar speeiaal van de "suyvere en
volmaeckte loeht", aldus Ripa. Het uitbeelden van
een nobel streven of een hoger ideaal (in dit geval
de /uivere en volmaakte lueht ) op allerlei plaatsen
in het woonhuisinterieur was in de 18de eeuw heel
gebruikel i jk . Het feit dat de eigenaar van het huis
/o'n nobel thema liet aanbrengen in zi jn huis, wil
overigens nog helemaal niet /.eggen, dat /.i j n eigen
leefwijze daar daadwerkelijk mee in overeen-
stemming was.
We zagen reeds dat in het plafondstuk als centraal
thema de lueht was uitgebeeld. Nu was de lucht een
van de vier elementen, waaruit naar men vroeger
meende de kosmos was opgebouwd. De andere
drie waren vuur , wateren aarde. Ook /.ij zijn in het
luchttafereel opgenomen. De bliksem, reeds ge-
noemd als attribuut bij de lucht, is na tuur l i jk een
symbool voor het element vuur . Links van de
vrouw met de bliksem is een vrouw die een kruik
water leeggooit: symbool voorde regen, maar ook
voor het element water in het algemeen. Daar
schuin onder /.iet men een vrouw, die in elke hand

een blote borst ophoudt. Zij symboliseert het vierde
element, de aarde. Nu heeft zij, zoals zoveel van dit
soort allegorische f iguren, nog een tweede symbo-
lische betekenis, namel i jk die van de "goeddadig-
heid en liefde".
Bl i j f t tenslotte over de grote naakte man met z i jn
opwapperende mantel rechts. Hij moet Jupiter
voorstellen, de echtgenoot van Juno. Hij gold, zo
meldt Ripa ons, o.a. als symbool van goeddadigheid
en behulpzaamheid. Hij is afgebeeld bij een grote
open deur, een toepasselijk motief in een plafond-
stuk dat /.o dicht bij een buitendeur te vinden is. De
vier bolle kinderkopjes aan de andere zijde van de
deur stellen waarschijnl i jk de vier winden voor.
Een uitbeelding van de vier winden komt men
vaker tegen in de buurt van personificaties van het
element lucht. Bij voorbeeld op een van de grisaille
bovenstukken in de zaal van Lagedijk 104, die later
nog aan de orde komen.
Een plafondstuk, waarin de vier winden zijn ge-
schilderd, zal zeker op prijs gesteld zijn door de
eerste bewoner van het huis, Cornelis de Lange.
Als oliefabrikant (de olie werd vervaardigd in de
bekende Zaanse windoliemolens). was hij immers
afhankelijk van de vier winden, waarvoor Jupiter
op het plafondstuk zo behulpzaam de deur open-
houdt. Ook de bewoners na Cornelis de Lange
waren voor hun inkomsten van windmolens - en
dus van de vier winden - afhankel i jk .
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6. Het houtsnijwerk in het interieur

Hoofübaluster trap.

Inleiding
Het huis Lagedijk 104 bevat niet alleen mooi
stucwerk in rococo stijl, maar er is tevens op
diverse plaatsen mooi houtsnijwerk aanwezig in
dezelfde stijl. Ook dit houtsnijwerk /al bij of kort
na de bouw van het huis zijn vervaardigd. Het
fraaiste snijwerk is te vinden in de zuidergang en in
het zuidertrappehuis. Voorts in de grote zaal. Wat
voor het stucwerk is gezegd, geldt ook hier. Er is
zowel wat betreft de hoofdopzet als wat betreft de
detaillering overeenkomst met houtsnijwerk in
Amsterdam uit dezelfde periode. De kwaliteit van
het snijwerk is hoog. Maar helaas zijn geen namen
overgeleverd van de mensen die aan dit houtsnij-
werk hebben gewerkt, niet van de ontwerper(s) en
niet van de uitvoerder(s).

De zuidergang
De beide deuren aan de linkerzijde van de zuider-
gang zijn aan de bovenzijde voorzien van een lage
segmentvormige beëindiging. Deuren met zo'n
boogvormige beëindiging ziet men in de jaren '50
van de 18de eeuw ook in Amsterdam. De twee
gangdeuren van Lagedijk 104 zijn uitgevoerd als
éénpaneelsdeuren. Langs de lange zijden is lijst-
werk te vinden, het rococo ornament treft men
langs de onderzijde en aan de bovenrand. Het
ornament aan de bovenzijde wordt aan de linker-
en rechterkant omgeven door kleine bloem-
slingertjes.

Het zuidertrappehuis
Wie een indruk wil krijgen, van wat er zoal aan
mogelijkheden was op het gebied van de construc-
tie en vormgeving van de trap, kan terecht in het
'Theatrum Machinarum Universale of Nieuwe
Algemene Bouwkunde", geschreven door Tieleman
van der Horst, met gravures van Jan Schenk. Uit-
gever was Petrus Schenk in de Warmoesstraat in
Amsterdam (1739). Men treft er diverse afbeeldin-
gen aan van trappen, die ook daadwerkelijk in
hoofdlijnen in Amsterdam werden uitgevoerd, zoals
blijkt uit "Bouwen in Amsterdam" van H.J. Zant-
kuijl , afl. 46 'Trappen, deel 2" (1984). Ook de trap
in het zuidertrappehuis van Lagedijk 104 toont
overeenkomsten met een afbeelding in voornoemd
trappenboek (zie Zantkuijl, op .cit. i l l . 1564 en
tekst op p. 452). De desbetreffende trap, door Van
der Horst een slingertrap genoemd, wordt in het
boek uit 1739 getekend in een achtkantig trappe-
huis. Daar was in Zaandijk geen ruimte voor. Maar
men beperkte zich tot een veel kleiner halfrond
trappehuis.
Niet alleen de hoofdaan leg, ook de detaillering
toont overeenkomsten. Zo is bij beide sprake van
traptreden die aan de zijkanten als het ware rusten
op mooi gesneden krullende ornamenten (men
noemde die in 1739 kardoezen). Bij beide is sprake
van een forse eindbaluster, versierd met snijwerk,
terwijl de overige balusters heel slank en sober zijn
uitgevoerd. Ook de hoofdvorm van de eindbaluster
is nagenoeg gelijk: eerst is er een zware S-vormige
krul, daarop rust een eveneens forse C-vormige
krul. Aan de onderzijde van de baluster is een
spiraalvormige beëindiging. Ook aan de boven-
zijde treft men een spiraalvorm aan.

De zaal (foto p. 4)
De zaal bezit rococo snijwerk aan de verschillende
deuren en aan de houten schoorsteenboezem.
De schoorsteenmantel bevindt zich in het midden
van een van de lange wanden. De schoorsteen-
boezem is van hout. Langs de bovenzijde loopt een
lijst, waartegen bij de hoeken en aan de zijkanten
rococo consoles zijn aangebracht. Aan de onder-
zijde, waar de boezem zich voluutvormig ver-
breedt, zijn bij de hoeken en aan de zijkanten
rococo bladvormen gesneden.
Tegen de voorzijde van de boezem is een spiegel
aangebracht, waarboven een geschilderd schoor-
steenstuk. Beide zijn omgeven dooreen rijk gesne-
den omranding die in- en uitgezwenkte vormen
vertoont. De spiegelomranding heeft aan de onder-
zijde fraai gesneden voluten, terwijl men meer naar
boven kleine bloemslingertjes bemerkt. De spiegel
zelf is speciaal voor deze omlijsting gemaakt en
laat een geslepen rand zien, die de contour van de
houten omranding volgt.
De zaal heeft liefst vier gewone deuren en twee
dubbele. De gewone deuren bevinden zich aan de
lange wanden, niet ver van de hoeken. Zij zijn naar
de smaak van de 18de eeuw steeds op symmetri-
sche wijze twee aan twee tegenover elkaar ge-
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plaatst. Het zijn eenpaneelsdeuren. Zowel hun
hoofdvorm (met de segmentvormig gebogen bo-
venzi jde) als hun decoratie is vergelijkbaar met de
reeds behandelde deuren van de /uidergang. Al-
leen is de uitvoering minder rijk (het snijwerk
bevindt zich alleen aan de bovenzijde, aan de
onderzijde is geen snijwerk).

Enkele deur trouwzaal.

Foto rechts: raanihor

Dubbele deuren trouwzaal
(in de korte wand).

De beide dubbele deuren zijn hoger opgetrokken
dan de gewone deuren. Zij zijn aangebracht binnen
een getoogde omlijsting, met in het midden een
forse rococo kuif van houtsnijwerk. De deuren zelf
tonen een rococo versiering van twee omlijste
vakken met s i e r l i j k gebogen omtreklijnen. Langs
de omlijsting is snijwerk aangebracht. In de top
weer kleine bloemslingertjes.

De dubbele deuren in de lange wand (tegenover de
schoorsteen) zijn op een gegeven moment gewij-
zigd in schuifdeuren. Oorspronkelijk zullen zij
gewoon scharnieren gehad hebben (en zal, aldus
Simon Honig, achter de deuren een bedstee geweest
zijn). De dubbele deuren in de korte wand zijn op
dit moment voorzien van spiegelglas. Toen het
huis in 1892 door G.J. Honig werd beschreven, zat
er matglas in (zie "De verzameling betreffende de
Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door
Jacob Honig Jansz. jr, bewaard en ter bezichtiging
gesteld in de Zaanlandsche Oudheidkamer in het
raadhuis der Gemeente Zaandijk", p. 21).

De horren
Toen het huis in 1854 te koop werd aangeboden,
werd bepaald dat de koper de bij het huis horende
horren moest overnemen (zie het desbetreffende
stuk in het Notarieel Archief, bewaard in het
Gemeentearchief van Zaanstad, opgemaakt door
notaris Dirk Donker te Zaandijk, op 31 augustus
1854). Men duidde de horren aan met de term
sassinetten (een verbastering van chassinetten).
Het huis had er toen nog zes. Tegenwoordig zijn er
nog maar vier van over: twee in de zuidervoorkamer
(secretarie) en twee in de zaal. Opmerkelijk is dat
zij nog niet voorzien z i jn van gewoon gaas (dat
werd pas in de 19de eeuw gebruikelijk), maar van
een fijn rasterwerk (papierzeef), zoals men destijds
toepaste bij de papierfabricage. Het zijn de enige
van dit type die in de Zaanstreek (zo goed) bewaard
bleven.

Alle horren zijn aan de bovenzijde voorzien van
fraai rococo snijwerk, waarvan de motieven ver-
want zijn aan die van het andere rococo snijwerk en
van het stucwerk in Lagedijk 104. Ook hier weerde
karakteristieke kleine bloemslingertjes.
Aan de uiteinden van de horren bevinden zich uit
hout gesneden vogels van verschillend model. Eén
van de vogels is afgebroken en ligt nu los in de zaal.
Ook aan de andere horren zijn beschadigingen.
Zorgvuldig herstel van de bijzondere horren wordt
dringend aanbevolen.
Zij zijn al eens eerder gerestaureerd. In het 26ste
jaarverslag van de Zaanlandsche Oudheidkundige
Verzameling etc. dat gaat over de periode 1916/
1917, noteerde G.J. Honig "Ook de raamhorren
aan den voorgevel, met hun mooi gesneden lijsten,
die in den loop der jaren in treurigen toestand
waren geraakt, zijn nu tegelijk verdiensteli jk
gerestaureerd".
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7. De marmeren schoorsteenmantel
Zoals de deuren en de houten schoorsteenboezem
in de zaal van snijwerk in rococo stijl werden
voorzien, zo kreeg ook de marmeren schoorsteen-
mantel in de zaal een gebeeldhouwde decoratie in
dezelfde stijl (foto p. 4).
Het marmer dat werd gebruikt is lichtgrijs en toont
bruinachtige en witte aders.
De hoofdvorm die men aan de schoorsteenmantel
gaf is heel beweeglijk, zowel wat betreft de zij-
stukken als wat betreft het dekstuk. Zo kregen de
zijstukken de vorm van langgerekte S-vormige
consoles. Schoorsteenmantels met een vergelijk-
bare beweeglijke hoofdvorm werden in Amster-
dam regelmatig ontworpen en uitgevoerd in de
periode tussen circa 1745 en circa 1765. Henk
Zantkuijl beeldt een vroeg voorbeeld af van de
gebroeders Huslij, uit 1746 (zie "Bouwen in Am-
sterdam", afl. 38, "De warmte beschouwd", deel 2,
1982 ill. 1245). Het betreft een ontwerptekening
van de broers, wier namen al eerder genoemd
werden. Een foto van een in 1752 daadwerkelijk
uitgevoerde marmeren schoorsteenmantel van
eenzelfde type wordt in dezelfde aflevering van
"Bouwen in Amsterdam" afgebeeld (ill. 1255).

Soms zijn de marmeren schoorsteenmantels
gesigneerd en gedateerd, maar in Lagedijk 104 is
dat niet het geval. Te oordelen echter aan de stijl
moet de schoorsteenmantel uit de bouwtijd van het
huis stammen en gemaakt zijn door een ontwerper,
die kennis had van het werk van de gebroeders
Huslij.
Tot de bijzondere kenmerken van de schoorsteen-
mantel in Lagedijk 104 behoort het in reliëf weer-
gegeven riet met omgeknakt blad onderaan op
beide zijstukken. Dergelijk riet met één of meer
omgeknakte bladeren was een geliefd versierings-
motief ten tijde van de rococo stijl, en komt o.a. al
voor op prenten met decoratiemotieven uit de
jaren '20 van de 18de eeuw van de beroemde
Franse kunstenaar Juste Aurèle Meissonnier (1695-
1750). Door zijn invloedrijk prentwerk werden
rococo motieven over heel Europa verspreid.

Er zijn in de Zaanstreek nog enkele andere huizen
met marmeren schoorsteenmantels uit de 18de
eeuw. Maar niet één heeft er zulke zwierige rococo
vormen en zoveel ornamenten, als de schoorsteen-
mantel in Lagedijk 104.

8. De beschildering van het houtwerk in het interieur
Inleiding
In de 18de eeuw werd veel houtwerk in de woon-
huizen van een kleurige afwerking voorzien, en
wel op een veel ruimere schaal dan in de vooraf-
gaande eeuwen gebruikelijk was geweest. In prin-
cipe kwam alle houtwerk wat binnen was voor
beschildering in aanmerking, variërend van wan-
den, plafonds en vloeren tot kleinere onderdelen
als schoorsteenmantels en schoorsteenboezems,
deuren en ramen. In de praktijk beperkte men zich
echter tot de ruimten, die daadwerkelijk werden
bewoond of voor representatieve doeleinden
werden gebruikt. Het houtwerk op zolders en in
kelders werd niet van beschildering voorzien.
Een kleur die men in de 18de eeuw veel toepaste
voor het houtwerk, was blauw. In de meer luxueuze
vertrekken werd het in verschillende tinten aan-
gebracht (zie over oude verven en kleuren afl. 11 en
12 van "Bouwen in Amsterdam" van H.J. Zantkuijl,
Amsterdam 1975 e.v; voorts S. de Jong en
J. Schipper, "Gebouwd in de Zaanstreek", Vere-
niging "Vrienden van het Zaanse huis", Stichting
Uitgeverij Noordholland, 1987, p. 191-192).
Veel van het houtwerk, dat in de 18de eeuw be-
schilderd is, werd in de loop van de tijd van nieuwe
beschildering in andere kleuren voorzien. Het pand
Lagedijk 104 behoort tot de schaarse voorbeelden
van een woonhuis uit het midden van de 18de
eeuw, waar nog een aanzienlijk gedeelte van het
kleurige schilderwerk uit de bouwtijd of van kort
daarna te zien is. Men treft het desbetreffende
schilderwerk aan op de verdieping, en wel in de
drie slaapvertrekken. De rijkste uitmonstering is te

vinden in de grootste slaapkamer.
Van de benedenvertrekken is aan het schilderwerk
van het hout in later tijd veel gewijzigd. Tot de
meest opmerkelijke onderdelen behoort hier het
rijk beschilderde houten plafond van de zaal uit het
begin van de 19de eeuw.

De zuiderslaapkamer
In de grote slaapkamer treft men op verschillende
plaatsen houtwerk aan, dat naar men kan aan-
nemen nog voorzien is van de originele beschil-
dering uit het midden van de 18de eeuw. Het gaat
om een dure beschildering, waarbij met drie kleuren
blauw werden gewerkt: lichtblauw, een midden-
kleur blauw en donkerblauw. Alle drie de kleuren
zijn toegepast aan het plafond: de balken een
middenkleur blauw, de vakken ertussen lichtblauw.
Bovendien werden de ruimten tussen de balken
voorzien van een eenvoudige indeling in symme-
trische vakken, in vormen die al in het eerste kwart
van de 18de eeuw gangbaar waren. De omranding
van die vakken is uitgevoerd in donkerblauw. Ook
de deuren werden in drie kleuren blauw beschil-
derd, voor de ramen werd één kleur gebruikt.
Onder de ramen blauwe vakken, voorzien van
eenzelfde soort omranding in donkerblauw als ook
voor de plafondvakken werd toegepast.
De houten schoorsteenmantel is voorzien van een
fraaie marmerimitatie, waarin roodbruinachtige
tinten overheersen. De bedstede heeft een smalle
rand met blauwe marmerimitatie. Gemarmerd werd
ook de vloer. Daarvan is thans niets meer te zien
vanwege de vaste vloerbedekking. Een rapport van
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De zuiderslaapkamer
(naar het oosten).

Huub Kurvers (Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg in Zeist, nr. 79-23) uit 1979 maakt evenwel
melding van de vloermarmering. Wel bleef de
marmering zichtbaar op de vloer van een van de
grote kastruimten in de kap.

De noorderslaapkamers
Ook de kleine slaapkamers hebben beschilderde
balkenplafonds. Hier zijn echter slechts twee
kleuren blauw gebruikt: een lichte kleur blauw

Plafondrozet in de
trouwzaal. voor de vakken tussen de balken, een middenkleur

blauw voor de balken zelf. Dezelfde kleur werd
gebruikt voor de vensters. In de voorste kleine
slaapkamer werd bovendien het houtwerk onder

het raam lichtblauw geschilderd, waaroverheen
een donkerblauwe omranding werd aangebracht.
Ook hier is nog een marmerimitatie te zien op de
vloeren van de kasten.

De deuren in de zuidergang en de
trapbalustrade
De deuren in de rechtergang werden voorzien van
een mahoniehoutkleurige schildering, evenals de
balustrade van de trap. De omranding van de
monumentale gangdeuren werd donkergroen ge-
marmerd.

De zaal
Terwijl de marmeren schoorsteenmantel en het
houtsnijwerk aan de deuren en de houten schoor-
steenboezem in de zaal duidelijk de rococo stijl
vertonen, draagt de kleurige afwerking van het
houtwerk een 19de-eeuws karakter.
Dat is niet toevallig. In 1804 kwam het oorspronke-
lijke plafond gedeeltelijk naar beneden (aldus deelt
G.J. Honig ons mede in "Van een Noord-Hollandsch
dorp Zaandijk" in Het Huis Oud en Nieuw, VII,
1909). Dat er daarna daadwerkelijk schilders bezig
zijn geweest in de zaal, blijkt uit een papiertje, dat
op 6 oktober 1931 achter de spiegel boven de
schoorsteenmantel gevonden werd. Daarop stond
in potlood geschreven:

"Albert Roelofsz. Kramer
en

Tennis Willemsz. Maas
Hebben Anno 1805 deze
schoorsteen geschilden"

Op een ander papiertje dat werd aangetroffen,
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Hoekversieringen
plafond trouwzaal.

stond in potlood de naam van Hendrik Schoone Hz.
geschreven en op de ommezij: H.A....(?) (een en
ander genoteerd volgens gegevens, aanwezig in
het dossier Grietje Haremaker in het familie-ar-
chief Honig(h)). In dezelfde tijd zal ook de huidige
vlakke zoldering zijn voorzien van een veelkleu-
rige beschildering. Ook kwam er in die jaren nieuwe
wandbekleding in de vorm van geschilderde be-
hangsels, waarover later meer. Het houtwerk van
schoorsteenboezem, lambrizeringen, deuren, ramen
en binnenluiken werd van een nieuwe kleur voor-
zien: groen, afgebiesd met goud.
Bekijken we het plafond nader, dan zien we dat het
door middel van een beschildering op symmetri-
sche wijze in rechthoekige vakken verdeeld is. De
vakken zelf zijn in een l ichtehoutkleur geschilderd,
de omrandingen in donkerder tinten waarlangs (bij
wijze van schaduwlijnen en lichtlijnen) deels don-
kere, deels lichte biezen lopen. In het grote recht-
hoekige middenveld zijn drie forse bloemrozetten
aangebracht, de grootste in het midden. Deze laatste
is op enige afstand omgeven door geschilderde
lijsten, waarop een witte parel rand is geschilderd.
Tussen de twee parellijsten is een veelkleurige
bloemenslinger aangebracht. Op het eerste gezicht
lijkt het om naturalistisch weergegeven bloemen

en bladeren te gaan, maar bij nadere beschouwing
is toch van sterke stilering sprake. Er z i j n a l ler le i
rode, gele, witte en blauwe bloemen te zien. De
bloemenslinger maakt een vrolijke, bonte indruk,
t e rwi j l het grootste deel van het beschilderde pla-
fond in meer ingetogen kleuren is geschilderd.
Rond het grote, rechthoekige middenveld is een
geschilderde l i jst , waarop weer een parelrand is
aangebracht. Deze volgt in de vier hoeken een
meanderachtig patroon met daarin een geschilderd
bladrozet. De buitenrand is geheel in kleine com-
partimenten verdeeld. In de hoeken z i j n deze vier-
kant van vorm, overigens rechthoekig. In de vier-
kante hoek velden zijn op onopvallende wijze (en
in onopvallende kleuren, zoals bij een grisai l le
schildering) de symbolen van de vier jaarget i jden
aangebracht, een thema dat we ook tegenkwamen
bij het stucwerkplafond van de zuiderdakkapel. De
uitbeelding is als volgt: voor de lente een mandje
met bloemen, voor de zomer een parasol, een
sikkel, een hooivork, een hark. een veldflcsje.enz...
voorde herfst een mandje met f ru i t , dat o.a. druiven
bevat, en voorde winter wat kale takken, een grote
kool, uien en wortelen.
De rechthoekige vakken van de plafondrand zijn
bijna allemaal zonder versiering gelaten, met u i t -
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zondering van de middelste. Daarin /itten iden-
tieke s t i jve slingers, samengesteld uit kleine blad-
motieven, die elkaar in een soort amandelpatroon
kruisen.
Voorbeelden voor vakkenplatbndsen voorde orna-
menten daarin waren in omloop gekomen in de
sti j lperiode, die op hel rococo volgde en die wordt
aangeduid met de term neoclassicisme. De/e stijl
die net als de rococo stijl in Frankrijk was ontstaan,
werd in ons land in de jaren '70 van de 18de eeuw
voor het eerst toegepast. Een in ons land veel
geraadpleegd boekwerk, met tallo/e gravures van

neoclassicistische gebouwen en onderdelen van
gebouwen, was de meerdelige ui tgave van de
"Recueil Élémentaire d 'Archi tecture" van de Lui-
kenaar J.F. de Neufforge. verschenen van 1757 tot
1780. Nog in het begin van de 19de eeuw heeft het
de ontwerper van het geschilderde vakkenplafond
van de/aal Lagedijk 104 tot inspiratiebron gediend.
Het verdient aanbeveling, eens uit te /oeken. hoe-
veel van dit soort beschilderde vakkenplal 'onds er
nog in de Zaanstreek en elders in Noord-Holland
/ij n.

9. De tegels
Inleiding
In vele 18de-eeuwse Noordnederlandse woon-
hui/en hebben witte tegels, vaak voor/.ien van een
blauwe of mangaankleurige beschildering ge/e-
ten. Tegels werden o.a. toegepast als bekleding van
schouw en smuiger. In Lagedijk 104 bevindt /ich
in de noorderachterkamer op de begane grond een
betegelde smuiger en in de grote slaapkamer op de
verdieping een betegelde schouw. Voorts is er een
los tegeltableau, voorstellende een tafereel uit de
walvisvaart, dat thans te vinden is in de noorder-
gang van Lagedijk 104, maar dat tot 1917 heeft
ge/eten in een schouw in het belendende pand
Lagedijk 106 (zie 26ste Jaarverslag van de Zaan-
landsche Oudheidkundige Verzameling, p. 13)

De schouw in de zuiderslaapkamer
Het was in de Zaanstreek in de 18de eeuw en ook
nog in het begin van de 19de eeuw gebruik om de
vuurnis van de schouw van tegels te voorzien. In
Lagedijk 104 bezit de grote slaapkamer boven zo'n
betegelde vuurnis. Opmerkelijk is dat er zowel
sprake is van mangaankleurig beschilderde tegels
(langs de rand) als van tegels die met blauw be-
schilderd zijn (de overige). Nu was een dergelijke
tweekleurigheid bij de betegeling van de schouw
of smuiger in de Zaanstreek geen regel. Met uit-
zondering van het dorp Oostzaan, waar men dit wel
toepaste (zie S. de Jong en J. Schipper, op cit.
p. 193). Wellicht hangt de tweekleurige afwerking
van de vuurnis in Lagedijk 104 samen met het feit,
dat de bouwheer, Cornelis de Lange, sinds 1751
getrouwd was met een vrouw (Marijtje Speciaal),
die in Oostzaan geboren was.
De mangaankleurig beschilderde tegels van de
rand (waarvan er één, nl. rechtsonder, bijna geheel
verdwenen is) stellen Bijbelse taferelen voor, ge-
tekend binnen een dubbele cirkel. In de hoeken een
schetsmatig opgezet ornament in de vorm van een
z.g. ossekop. Men herkent allerlei taferelen, zoals
"de toren van BabeT aan de rechterkant, "de dans
om het gouden kalf ' aan de linkerkant en een
reusachtige walvis die klaar ligt om Jonas te ver-
slinden ergens midden onderaan. Al le overige
tegels zijn in blauw beschilderd, met landschaps-
motieven en zonder hoekornamenl. Men ziet o.a.
diverse typen molentjes (standerdmolen en boven-
kruier), bruggen (boogbrug en houten ophaalbrug).

bootjes (roeiboot en zei lboot) , waterput ten ,
huis jes , e.d. (foto p. 20).

De smuiger in het noorderachtervertrek
Naast de gewone schouw on twikke lde /ich in
Noord-Holland boven het IJ de smuiger (zie S. de
Jong en J. Schipper, op.cit. p. 192-194). Vaak
werden ze geheel betegeld. Diverse exemplaren
bleven in de Zaanstreek bewaard, waaronder de
smuiger in het noorderachtervertrek van Lagedijk
104. Voorde/e smuiger zijn andere tegels gebruikt
dan voorde schouw in de grote slaapkamer boven.
Het grootste gedeelte is voorzien van bijbelse
taferelen, in blauw geschilderd, zonderomranding.
Op elk tafereel is de plaats van een passage uit de
Bijbel aangegeven.
Langs de randen zijn speciale randtegels toege-

Dc snnii^cr in de v./n. secretariskamer
(noorderachtervertrek).



past, met een blauwe ornament beschildering,
waarin diverse soorten bloemen te onderscheiden
zijn en een putto met lauwerkrans. De vuurnis
kreeg een aparte betegeling. Hier vormen telkens
vier tegels samen een repeterend patroon. Het
patroon in kwestie is dat van de /.g. "Servet-Star"
of" Alkmaarder Sits" (/ie dr. C.H. de Jonge, "Neder-
landse tegels" Amsterdam 1971, illustratie nr. 94a
en p. 333).
Ook aan allerlei andere Zaanse smuigers vindt men
vaak verschillende soorten tegels. Daarbij is steeds
het sterpatroon van de Alkmaarder sits terug te
vinden in de vuurnis (/ie bijvoorbeeld S. de Jong
en J. Schipper, op.cit. i l l . 205, 206 en 210).
Terwijl de betegeling van de vuurnis van de schouw
boven een gave indruk maakt, is die van de smuiger
in het noorderachtervertrek veel rommeliger. Zo
zijn de randtegels, waarin diverse patronen zijn te
onderscheiden, die in een bepaald verband kunnen
worden aangebracht, tegen de schouw gemetseld,
zonder veel acht te slaan op de verschillende mo-
tieven.
In de vuurn is is de uitvoering van de tegels met het
Alkmaarder sits patroon nogal verschillend (soms
heel fijn, soms grof). Daarenboven ontbreken er
Alkmaarder sits tegels aan de beide zijwanden van
de vuurnis . Links zijn die aangevuld met tegels met
een grof blauw sterpatroon, rechts met tegels met
diverse landschapjes.
Opmerkelijk is een slechts gedeeltelijk zichtbare
rand van mangaankleurige randtegels langs de
bovenzijde van de vuurnis. Was wellicht oor-
spronkeli jk de gehele omranding van de vuurnis in
mangaan uitgevoerd, net als bij de reeds besproken
schouw op de verdieping?

Het tafereel van de walvisvaart
Het grote tafereel van de walvisvaart telt 6x5
tegels, met daaromheen een omranding. Zoals
gebruikelijk bij walvisvaarttaferelen zijn er een
paar grote zeilschepen afgebeeld en een paar kleine
sloepen. Een aantal mannen is bezig een walvis te
vangen. Rechts ziet men op de achtergrond een
paar spitse bergen, op de voorgrond een stukje land
waarop een ijsbeer staat.
De omranding bestaat uit speciale randtegels,
waarin motieven in wit zijn uitgespaard in een
blauwe beschildering. Er is sprake van een door-
lopend patroon, opgebouwd uit telkens twee tegels,
waarop ranken en bloemen te zien zijn.
Er zijn in de Zaanstreek nog twee tegeltableaus met
een walvisvaarttafereel bewaard, allebei nog gro-
ter dan dat in Lagedijk 104. Daarop ziet men
verwante voorstellingen. Maar alle drie de tegel-
tableaus vertonen onderling ook verschillen. Zo
heeft het tableau uit het huis De Mol (v.h. Lagedijk
238 te Zaandijk) geen spitse bergen en op het
voorgrondje rechts staan een paar mannen, geen
ijsbeer. Op het tegeltableau in het voormalige
raadhuis van Wormer (dat in de 18de eeuw, toen
het tegeltableau ontstond, nog woonhuis was) treft
men rechts wel spitse bergen aan, maar het voor-
grondje waarop twee ijsberen zijn, is linksonder te
vinden.

Tegeltableau van üe walvisvaart.

Behalve verwantschap met walvisvaarttaferelen
op andere tegeltableaus moet ook worden gewezen
op verwantschap met walvisvaarttaferelen ge-
schilderd in olieverf.
Op het tegeltableau in Lagedijk 104 komen ver-
schillende namen en jaartallen voor. Zo draagt de
rechterboot de naam "D'BYEKORF", het jaartal
1754 en de naam van C.C. Honing. Daarbij een
sloep met de naam J. Springer en letters C.C.H. De
linkerboot toont de naam "D'ZEEVAART", het
jaartal 1770 en de letters K.H. In zijn boek "De
laatste bloeiperiode van de Nederlandse Arctische
walvis- en robbevangst 1761-1775" (Zaltbommel
1971) behandelt P. Dekker het tableau uitgebreid
op p. 293 en p. 316 (noot 53). Hij wijst erop dat met
de naam J. Springer de commandeur Jan Springer
uit Den Helder wordt bedoeld, die sinds 1767 het
commando voerde op het schip D'Bijekorf. Dat
schip heeft, zoals de naam al doet vermoeden,
inderdaad gevaren voor leden uit het geslacht
Honigh, en wel voor de Zaandijkse rederij van
Gerrit en Cornelis Honingh. Dekker veronderstelt
dat de naam C.C. Honing op het schip D'Bijekorf
wellicht gelezen moet worden als G.C. Honigh.
Met deze naam zou dan de rederij van Gerrit en
Cornelis Honigh. aangeduid kunnen worden. Een
andere mogelijkheid is om C.G. Honing te lezen,
waarmee dan Cornelis Gerritsz. Honigh bedoeld
kan zijn, de schoonzoon van de bouwheer Cornelis
Florisz. de Lange, die in 1765 het huis gekocht had
en in 1772 overleed. Uitsluitsel kan echter niet
gegeven worden. En er zijn meer raadsels waar
Dekker op wijst . Want wat doet het schip
D'Zeevaart op dit voor een van de leden van de
familie Honigh vervaardigde tafereel? En wat
beduiden de letters K.H. op dit schip?
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10. De bedrukte linnen behangsels met bloem-
motieven in de slaapkamers op de verdieping

Behangsel
noorderachter slaapkamer

Inleiding
Het hu i s Lagedijk 104 bevat diverse vertrekken,
waarin nog een oude wandbekieding zit. Daar-
onder drie vertrekken op de verdieping met be-
drukte l innen behangsels, die daar bij of kort na de
bouw /uilen zijn aangebracht. Elk behang vertoont
een ander 18de-eeuws bloemmotief. Ook de toege-
paste kleuren zijn voor elk behang weer anders. Bij
de vervaardiging werd bovendien gebruik gemaakt
van verschillende procédés.
De bedrukte l innen behangsels, zoals Lagedijk 104
er nog drie telt, / i jn thans uitermate /eld/aam.
Eertijds waren /e wat goedkoper dan de beschil-
derde behangsels. Vandaar dat men die bedrukte
niet aantreft in de representatieve vertrekken zoals
de zaal (daar paste men beschilderde behangsels
toe), maar in de slaapvertrekken. In de meeste
huizen z i j n juis t de wat goedkopere behangsels in
de loop der t i jden opgeruimd. Dat geldt zowel voor
de behangsels uit de 18de eeuw, als voor die uit het
begin van de 19de eeuw. Maar in Lagedijk 104
bleven ze in liefst drie vertrekken nagenoeg com-
pleet behouden.

De zuiderslaapkamer (toto p. 20)
Het behangsel van de grote slaapkamer bestaat uit
banen l innen van circa 67-75 cm breed, die met de
hand met kleine steekjes aan elkaar genaaid zijn.
Ze zijn bedrukt met een symmetrisch opgezet
patroon in Lodewijk XIV-sti j l , een stijl in architec-
tuur en kunstnijverheid die vanaf omstreeks 1700
veel in ons land werd toegepast, maar die ten t i jde
van de bouw van Lagedijk 104 al wat ouderwets
was geworden. Karakteristiek voor de stijl is het
gebruik van symmetrisch opgezette siermolieven,
waarin o.a. ruitpatronen voorkomen.

Het meest in het oog springend in het behangsel
van Lagedijk 104 zijn de symmetrisch tegenover
elkaar geplaatste grote bloemen, die op de linnen
ondergrond zijn uitgespaard, terwijl rondom de
stof blauw gekleurd is. Ook vele kleine bloempjes
en takjes met fijne blaadjes zijn - eveneens symme-
trisch opgezet - in het blauw uitgespaard.
Over de eerste kleur blauw heen werd een veel
donkerder blauw aangebracht, o.a. voor de karak-
teristieke Lodewijk XlV-stijl ornamenten en voor
een gedeeltelijke contour van de grote bloemen.
Het vele blauw maakt dat de kamer een vrij don-
kere indruk maakt (donkerder dan de twee kleine
slaapkamers die hierna aan de orde komen).
Het linnen behangsel heeft geleden, omdat er in de
19de eeuw een papieren behangsel overheen werd
geplakt, dat in 1903-1904 weer verwijderd is (zie
13de Jaarverslag van de Zaanlandsche Oudheid-
kundige Verzameling p. 5).
Wat betreft de fabricage valt nog het volgende op
te merken. Er is sprake van een combinatie van
twee drukmethoden: reservedruk en opdruk. Zo-
wel bij de reservedruk als bij de opdruk werd
gebruik gemaakt van stempels. Aangenomen wordt
dat de stof eerst werd bedrukt met een reserve
(waarvan de samenstelling niet bekend is). Vervol-
gens werd de aldus bewerkte stof gedompeld in een
bad met blauwe verfstof; welke verfstof dat was,
zou nog eens moeten worden uitgezocht). Het
resultaat was een blauwe stof ("spijkerbroek-
kleurig" blauw zouden we nu zeggen), waarin, na
verwijdering van de reserve, bloem- en blad-
motieven waren uitgespaard. Overhel spijkerbroek-
kleurige blauw werden vervolgens met behulp van
stempels zeer donkerblauwe motieven aangebracht.
Een nader onderzoek naarde vervaardiging van dit
bijzondere behang en de gebruikte kleurstoffen
wordt aanbevolen.

De noorderachterslaapkamer
In de beide kleinere kamers boven bevindt zich
eveneens een behangsel dat bestaat uit banen lin-
nen die aaneengenaaid zijn. De banen zijn echter
breder dan die in de grote slaapkamer, nl. circa 85
cm breed en ze zijn op een wat grovere wijze met
de hand aan elkaar genaaid (met een doorgaand
slingerende touwachtige draad, informatie ont-
leend aan rapport nr. 79-23 van Huub Kurvers,
Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist). De
kwaliteit van de stof is ook veel zwaarder dan die
in de grote slaapkamer. Bovendien werd de stof,
alvorens van bloem- en bladmotieven in kleur
voorzien te worden, eerst voorzien van een witte
grondlaag, waarover een dikke verflaag werd aan-
gebracht in een effen glanzende kleur. Daarop
werden in een afstekende kleur bloem- en blad-
motieven gezet en wel van het type dat in de tijd van
de rococo stijl op Westeuropese zijdestoffen voor-
komt.
Niet alleen de motieven zijn die van de rococo
periode. Ook de wijze, waarop zij op enige afstand
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Behangsel
noordei'Yoorslacipkiinier.

van elkaar en zonder symmetrie over het vlak
verspreid z i jn , is kenmerkend v oor die stijlperiode.
Hei geheel ademl tevens de wat luchtiger en vrolij-
ker atmosfeer van de rococo periode na de wat
/waardere strengere en donkerder vormgeving van
de Lodewijk XlV-stijl-periode.
Voor de ondergrond van het linnen behang in de
noorderachterslaapkamer werd een lichte gele
(beige) kleur gekozen, voor de bloem- en blad-
motieven kobaltblauw. De motieven zijn waar-
schijnlijk met behulp van een rol op de stof ge-
drukt, en wel in een rapport van circa 107 cm.
Daaroverheen zijn nog"vleksgewijzc"een tweede
en een derde kleur met de hand aangebracht, name-
lijk in donkerbruin en in lichtbruin. Waar de/e
kleuren aangebracht werden over het blauw, ver-
kleurde dat tot respectievelijk donkergroen en
lichtgroen. Op het eerste ge/icht lijkt het of de

donkere en lichtbruine kleuren volgens een be-
paald patroon zijn aangebracht. Bij nadere bestu-
dering blijkt echter dat er wel in hoofdlijnen een
bepaalde indeling is aangehouden, maar dat er
vooral bij het opbrengen van de kleinere kleur-
vlekken van een grote mate van vrijheid sprake is
geweest.

De noordervoorslaapkamer
Het linnen behangsel in de linkervoorkamer is van
hetzelfde type als dat van de linkerachter-
slaapkamer. Stofmaat en wijze van vervaardiging
zijn gelijk, maar de kleuren en de gebruikte motie-
ven zijn anders. Op een lila geverfde achtergrond
zijn donkergroene takjes met donkergroene blaad-
jes en bloempjes aangebracht, en wel in een rapport
van 39 cm. Over het groen zijn met de hand in
blauwe verf een soort van contourlijnen geschilderd.
De wijze van "over het doek strooien" van de takjes
is zodanig, dat er een soort van ruitvormig patroon
ontstaat, echter niet strak en stijf van karakter.
Zowel de takjes als de bloemetjes en blaadjes die
daaraan ontspruiten, ziet men in de rococo periode
geregeld op stofontwerpen toegepast. Ook de wijze
van de motieven ruitvormig over het vlak versprei-
den, komt in die tijd vaker voor.
In dit verband kan worden gewezen op de destijds
populaire sitsen uit India en hun Europese imitaties
in z.g. hlokdruk. Door Simon Honig te Doesburg
(zelf afkomstig uit de Zaanstreek) wordt een ka-
toenen kamerjas bewaard, die in de periode 1750-
1800 in de Zaanstreek is gedragen. Deze is met
motieven bedrukt die verwant zijn aan die op het
bedrukte linnen behang in de noordervoorslaap-
kamer van Lagedijk 104 (zie: "Sits-Oost-west
relaties in textiel", red. Ebeltje Hartkamp-Jonxis,
uitgever Waanders in Zwolle, 19K7, catalogus 29,
daar ten onrechte vermeld als in bezit van het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem).

Behangsel tussen de ramen
van de zmdervoorkamer
met staande honingraat-
motief.

11. Een zeer vrij geschilderde imitatie van goudleer-
behang en een zeer vrij geschilderde imitatie van
Chinees behangsel in de zuidervoorkamer

Niet alleen de bovenvertrekken van Lagedijk 104
bevatten bij/onder behangsel, dat het behouden
waard is vanwege de grote zeldzaamheid. Ook het
reehtervoorvertrek beneden is met behang be-
kleed, dat de opmerk/aamheid verdient en het
behouden waard is vanwege de grote zeldzaamheid.
Al heeft dat behang de laatste jaren niet de aan-
dacht gekregen die het verdient en is er in het
recente verleden door de gebruikers nogal zorge-
loos mee omgesprongen, zodat heren der kleinere
en grotere beschadigingen z i jn ontstaan, bij voor-
beeld door paperclips die in het behang werden
gestoken om er wat aan op te hangen.
Alle wanden van het vertrek z i j n voor/ien van een
blauwgroenig behang, waarop bloemen, vogels,
rotsjes en andere motieven werden aangebracht.
Bij nauwkeuriger kijken b l i j k t het echterom twee

verschillende gedecoreerde behangsels te gaan,
beide uit de stijlperiode van de rococo. Het ene
tussen de vensters is een zeer v r i j e , geschilderde
imitatie van het destijds geliefde en zeer kostbare
goudleer, het andere is een al even vr i j e imitatie
van de al even geliefde en kostbare wand-
bekledingen, die men uit het Oosten (o.a. China)
had leren kennen.
Bekijken we eerst de twee smalle behangselbanen
aan de raamzijde nader. Op een jute-achtige, grof
geweven stof is een (wit te) kalklaag aangebracht
bij wijze van grondering, daarna een l ichtblauwe
laag. Daaroverheen is een blauwgroenige olieverf-
laag gezet. Vervolgens werd een imitatie goudleer
patroon, bestaande uit een langgerekt honingraat-
motief waarin een steeds terugkerend sterpatroon,
geschilderd, waarbij deels een donkere t in t werd



Behangsel naast linkerraam
in de zuidervoorkamer met
liggend honingraatmotief.

Behangsel in uitbereiding
(±1917) van de
zuidervoorkamer.

gebruikt, deels een lichte t int (o.a. voorde sterren).
Opvallend is dat de honingraatmotieven op de baan
behangsel tussen de twee vensters in de lengte
lopen, terwijl die op de baan behangsel tussen
zijwand en venster in de breedte zijn aangebracht.
Helemaal bovenaan ontbreekt overigens het
honingraatmotief op de middenbaan. Het gevolg
van een latere restauratie? Over het honingraat-
patroon zijn in afstekende kleuren planten met
bloemen (o.a. rode klokjes), een rode vogel en
blauwe rococo ranken aangebracht; voorts kleine
bruine rotsmotieven.
Op de zijwanden van het rechtervoorvertrek (dat in
1916/1917 werd samengetrokken met de daarachter
gelegen ruimte) is een ander rococo behangsel te
vinden. Ook dit is geschilderd op een jute-achtige,
grof geweven stof, die eerst van een witte grond-
eringslaag werd voorzien waaroverheen een licht-
blauwe laag volgde. Daaroverheen kwam een licht
blauwgroenige olieverflaag. Op de blauwgroenige
ondergrond werd een beschildering aangebracht,
die qua opzet en keuze van de motieven doet
denken aan Chinese behangsels, echter zonder dat
er sprake is van een directe imitatie. Daarvoor zijn
er teveel motieven aanwezig, die op deze wijze niet

voorkomen op de echte Chinese behangsels. Som-
mige zijn bij voorbeeld wél te vinden op de uit
India geïmporteerde sitsen.
Op de wijze, die men van Chinese wandbekledingen
had leren kennen, werd de onderrand van het
behangsel in Zaandijk voorzien van een door-
lopende waterpartij. Zowel in het water als erbij
groeien planten. Boven de waterpartij zijn allerlei
andere motieven over de blauwgroene ondergrond
gestrooid; daaronder diverse bloemmotieven, maar
ook grote vogels, in goud en zilver geschilderd, en
reusachtige schelpenmotieven. Voorts dezelfde
soort bruine rotsen en blauwe rococo ranken, die
we ook aantroffen op het imitatie goudleer tussen
de ramen. Andere motieven die veel op het oosters
aandoende behangsel voorkomen, zijn grote
"klauwachtige" motieven, die men ook op Indiase
sitsen ziet, gebogen rococo "hekwerkjes" en een
soort van slingers, die als het ware uit reeksen aan
elkaar gezette ruitjes (met gaten erin) bestaan.
Toen er in 1916/1917 een verbouwing plaatsvond,
waarbij het rechtervoorvertrek naar achteren toe
werd uitgebreid, is het "oud geschilderd 18-eeuwsch
behang, met rococo schelpversiering en vogel-
decoratief' gedeeltelijk overgebracht, gedeeltelijk
in dezelfde trant bijgeschilderd door onzen kunst-
vaardigen plaatsgenoot Lucas van der Meer, oud-
leerling van de Kunstnijverheidsschool te Amster-
dam" (zie 26ste Jaarverslag van de Zaanlandsche
Oudheidkundige Verzameling, p. 11-12.) Dat bij-
schilderen is zo knap gebeurd, dat men bij het
betreden van de ruimte niet onmiddellijk opmerkt,
wat nu 18de-eeuws is en wat uit 1916/1917. Bij
nadere beschouwing b l i jk t echter dat de wand-
bekleding in het achterste deel van het vertrek niet
bestaat uit een beschildering op grof geweven stof,
maar op papier, dat op jutebetengeling is aan-
gebracht. Voorts zijn er kleine verschillen te
bespeuren, met name bij de kleuren goud en zilver.
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12. De grisaille schilderingen in de zaal
Inleiding
In de 18de eeuw, en ook nog in het begin van de
19de eeuw, bracht men in ons land dikwijls tegen
het muurvlak boven de deur een versiering aan: een
z.g. bovendeurstuk (Italiaans: sopra porte, Frans:
dessus-de-porte). Bovendeurstukken konden zijn
vervaardigd van stucwerk, maar ook geschilderd
op linnen. Voor dergelijke schilderingen kon men
vele kleuren gebruiken, net als voor bij voorbeeld
gewone losse schilderijen gebruikelijk was, maar
dikwijls gaf men de voorkeur aan een imitatie van
beeldhouwwerk, geschilderd in enkele grijze of
bruine tinten. Men noemt ze wel (met een Frans
woord) grisailles of (met een oud Nederlands
woord) grauwtjes. Ook de term "witjes" is in
zwang, naar de schilder Jacob de Wit (1696-1754)
die een specialist was om het desbetreffende genre.
Vaak ziet men in de grisaille taferelen kleine naakte
kindertjes, vergezeld van bepaalde attributen, die
bepaalde begrippen (de vier seizoenen, de drie
christelijke deugden, handel en nijverheid enz.
voorstellen. Maar in plaats van naakte kindertjes
kon men ook kindertjes, gekleed in een eigentijds
(of juist een wat ouderwets) kostuum toepassen, of
dames in klassieke gewaden. Bij veel grauwtjes is
geen sprake van een geheel origineel ontwerp,
maar werd teruggegrepen op voorbeelden van
beroemde kunstenaars - soms uit het eigen land,
maar vaak ook van elders - die in prentvorm circu-
leerden.
De grauwtjes in de zaal kan men wat de hoofdopzet
en wat de inhoud betreft in drie groepjes verdelen:
de vier achthoekige grauwtjes boven de vier enkele
deuren, de twee langgerekte grauwtjes boven de
dubbele deuren en het grauwtje boven de schoor-
steenmantel. Zij lijken echter allemaal door één
hand geschilderd te zijn. Door wie, is onbekend.
Het moet iemand geweest zijn die enige ervaring
met het imiteren van beeldhouwwerk in grijze
tinten op het platte vlak had. Zo heeft hij bij het
aangeven van licht en schaduw rekening gehouden
met waar het licht in de zaal vandaan komt. Een
heel begaafde kunstenaar was hij niet: daarvoor
zijn de figuren te onhandig en plomp weergegeven.
Het vermoeden bestaat dat hij bij het vervaardigen
van de witjes gebruik heeft gemaakt van prenten
naar kunstwerken van andere (waarschijnlijk bui-
tenlandse) kunstenaars.
De vraag doet zich voor, wanneer deze grisailles
zijn gemaakt. Aangenomen wordt dat er in het
begin van de 19de eeuw, na het naar beneden
komen van een gedeelte van het oude plafond in
1804, ingrijpende vernieuwingen hebben plaats-
gevonden, en dat niet alleen het plafond, maar ook
de landsschapsschilderingen toen zijn aangebracht
(zie over het plafond in 1804 G.J. Honig, "Van een
Noord-Hollandsch dorp Zaandijk", in "Het Huis
oud en Nieuw" VII, 1909). Het lijkt niet onaanne-
melijk dat ook de grisailles toen zijn vervaardigd.
Qua stijl zou men ze wat eerder dateren dan de
landschapsschilderingen. Een datering kort na de
bouw van het huis (zoals Hendriekje Bosma geeft

in haar boekje "Behangselschilderkunst in Noord-
Holland", Amsterdam-Hoorn 1985, p. 27) dient
echter van de hand gewezen te worden, o.a. in
verband met de achtkantige vorm van de boven-
deurstukjes (die hier in de periode van de rococo
niet werd toegepast, echter wel in de daaropvol-
gende stijlperiode van het neoclassiscisme, met
name vanaf circa 1790; zie hierover uitgebreider
bij de behandeling van de desbetreffende boven-
deurstukjes).
Er werd reeds opgemerkt dat de grisailles in Lage-
dijk 104 wel eens vervaardigd zouden kunnen zijn
naar prenten van kunstwerken elders. Het gebruik
van prenten van al wat oudere kunstwerken kan
een verklaring zijn voor het wat ouderwetse karak-
ter van de grisailles, vergeleken met dat van de
landschapstaferelen.
Een kunstenaar die verschillende malen dergelijke
enigszins plompe en in onhandig perspectief ge-
schilderde grisailles heeft gemaakt, is Andries
Warmoes geweest. Van hem zijn grisaille schilde-
ringen bekend uit Almelo (1778) en Den Burg op
Texel (1787) (zie hierover "Van Almelo tot Texel,
twee werken van decoratieschilder Andr. War-
moes nader bekeken" van Carla Rogge in het
tijdschrift Monumenten, februari 1990, p. 4-7).
Verder zijn van hem alleen enkele portretten be-
kend, nl. pastoorsportretten in Akersloot en Wormer
uit 1785 en een portret van Pieter Gerritsz. Vis uit
Zaandijk uit 1789 (afgebeeld op p. 86 van "Vis a
Saandyk, kroniek van een Zaans geslacht, be-
schreven door Dirk Vis in samenwerking met
Jacob Vis Jcz (Zaandijk 1974). Kennelijk beschikte
deze Warmoes over een collectie prenten, waaruit
hij naar believen kon putten.
De maker van de ongesigneerde en ongedateerde
grisailles in Lagedijk 104 zou in het begin van de
19de eeuw wel eens dezelfde werkwijze gehad
kunnen hebben als Warmoes in 1778 en 1787.
Mogelijk hebben zij elkaar gekend.

De grisailles boven de enkele deuren
Over het algemeen zijn de bovendeurstukken in
ons land rechthoekig van vorm. Soms is de boven-
zijde boogvormig afgesloten, maar de opzet in
Lagedijk 104 is een andere. Hier bevinden zich de
hoofdtaferelen in een achtkantige geschilderde,
brede lichtgroene omraming, voorzien van een
geschilderde gele parelrand. In de vier hoeken die
buiten de achtkant zijn overgebleven, werden kleine
tafereeltjes gezet, die betrekking hebben op de
hoofdtaferelen in het midden. Deze kleine tafereel-
tjes zijn uitgevoerd in een donkere kleur groen, die
donkergroene steen imiteert.
Het idee om taferelen te plaatsen in een achtkantige
omraming is ontleend aan Romeinse voorbeelden.
Ten tijde van het neoclassicisme in de tweede helft
van de 18de eeuw werd de achtkant door diverse
architecten en andere ontwerpers toegepast. De
vroegst bekende voorbeelden van achtkanten in
bovendeurstukken in Amsterdam uit deze periode
bevinden zich in de /.g. antichambre van het mo-
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numentale huis Herengracht 502. Ze werden aan-
gebracht bij een verbouwing van omstreeks 1792
in opdracht van mr. Cornelis Deut/. van Assendelt't,
en wel naar het ontwerp van de stadsarchitect
Abraham van der Hart. Ook hier bevatten de acht-
kanten allegorische voorstellingen (echter andere
dan in Lagedijk 104), ook hier is sprake van een
parelrand en van een brede omkadering van het
achtkantige middentafereel. Ook hier zijn de over-
bli jvende hoeken buiten de achtkant gevuld (echter
niet met /.aken die betrekking hebben op het
middentafereel, maar met rozetten). De boven-
deurs tukken in het hu i s Herengracht 502 in
Amsterdam zijn uitgevoerd in kostbaar stucwerk
en vertonen zeer elegante composities. De boven-
deurstukken in Lagedijk 104 zi jn uitgevoerd in een
minder kostbare techniek, die van de grisaille-
schildering, en de stijl is zonder meer plomp.
Zonder het grote voorbeeld van Herengracht 502
zijn de bovendeurstukken van Lagedijk 104 even-
wel niet denkbaar.
Elk bovendeurstuk bevat in het midden een tafereel
met een moll ig kindje, dat één van de vier elemen-
ten voorstelt. De personificaties van de lucht en het
water zijn gedeeltelijk naakt , de twee andere
kindertjes zijn geheel gekleed.

landse waterval zit een vissersjongetje. In het wa-
ter liggen kleine stenen, terzijde groeit riet. Het
jongetje dat een hoed draagt en verder slechts
gehuld is in een mantel(doek) die wein ig bedekt,
heeft een hengel bij zich en is bezig een vis in een
mand te doen. In de verte z i jn drie naakte jongetjes
aan het baden.
In de donkergroene hoektaferelen ziet men schel-
pen (boven), een ooievaar die een k ikker heeft
gevangen ( l inksonder) en een eendemoeder met
haar kroost (rechtsonder).
Voor de uitbeelding van de aarde werd gekozen
voor de traditionele voorstel l ing van een meisje,
met in de arm een bos koren in de andere een sikkel.
Zij is gekleed in een lange jurk en draagt een kleine
luifelhoed. Aan haar voeten enkele forse planten
en vruchten. Links een bos. rechts een ommuurde
stad.
In de donkergroene hoektaferelen ziet men o.a.
vruchten en bloemen (boven), een konijn dat wor-
telen eet ( l inksonder) en een poes en een mol
(rechtsonder).
Voorde uitbeelding van het element vuu r werd niet
gekozen voor het gebruikelijke thema van het
kindje dat zijn handen warmt aan een vuur t j e , maar
vooreen andere oplossing: een jongetje, dat opeen

Grisailles boven de enkele
deuren.

Boven de deuren ter weerszijden van de schoor-
steenmantel zijn de lucht en het water uitgebeeld,
aan de overzijde de aarde en het vuur .
Eén van de vele mogelijkheden die men had om het
element lucht op symbolische wijze uit te beelden,
was een kindje met een wapperende mantel te
plaatsen op een wolk. Daarbij konden bij voor-
beeld winden worden afgebeeld, of vogels.
Ook in Lagedijk 104 ziet men voor het element
lucht een kindje met een wapperende mantel,
gezeten op een wolkenpartij. Vanachter de wolken
komen zonnestralen te voorschijn. De vier winden
zijn weergegeven door middel van kleine, bla-
zende cherubi jnenkopjes (kinderkopjes met kle ine
vleugeltjes). Het kind in de wapperende mantel is
bezig met bellen blazen, een ac t iv i te i t die voor
ieder in de 18de eeuw en in het begin van de 19de
eeuw een duidelijke toespeling bevatte op de ver-
gankelijkheid van het leven.
In de donkergroene hoektaferelen z i j n o.a. diverse
vogels te zien.
Het element water is vele malen uitgebeeld door
een waterpartij, waarbij één of meer vissers. Ook in
Lagedijk 104 is vooreen dergelijk tafereel gekozen
om het water uit te beelden. Bij een forse, onneder-

versierde kanonloop zit. Het jongetje draagt een
openvallend jasje en een lange broek. Op zijn
hoofd heeft hij een merkwaardig vlammend hoofd-
deksel.
Op de achtergrond is een brandende stad weerge-
geven. In de donkergroene hoektaferelen zijn o.a.
wapens afgebeeld (l inks- en rechtsonder); voorts
een salamander ( l inksboven) , een dier waarvan
men eertijds meende dat het in het vuur kon leven.

De grisailles boven de dubbele deuren
Niet alleen bij de bovendeurstukken boven de
enkele deuren, maar ook bij die boven de dubbele
deuren is sprake van een ge l i jke hoofdopzet. Hier
echter geen achtkanten maar een tafereel dat het
hele vak boven de deur v u l t . Wel is er weer sprake
van eenzelfde brede, lichtgroene omranding.
Was in de bovendeurstukken boven de enkele
deuren steeds één hoofdpersoon te vinden, hier zijn
er steeds vier per tafereel. Het z i j n alle dames ineen
lang gewaad, dat op antieke voorbeelden is geïn-
spireerd. Elke dame heeft een at tr ibuut bij zich,
waardoor bepaald kan worden, wie zij voorstelt.
Het gaat om destijds populaire zinnebeeldige voor-
stellingen. Zo zijn in het tafereel tegenover de
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Grisaille boven de dubbele
deuren in de korte wand.

Grisaille boven de latere
deuren in de lange wand.

ramen drie christelijke deugden (geloof, hoop en
liefde) afgebeeld, en vindt men in het tafereel
tegenover de schoorsteen o.a. de kracht, de voor-
zichtigheid en de trouw. De vier dames zijn steeds
op symmetrische wijze gegroepeerd. Op de achter-
grond is enige antieke architectuur te zien in de
verte. Aan de bovenzijde zijn links en rechts forse
draperieën geschilderd.

Bekijken we eerst het bovendeurstuk tegenover de
ramen nader. Links ziet men een zittende vrouw
met in de ene hand een vogel, de andere arm steunt
op een anker. Zij symboliseert de hoop. Naast haar
een vrouw met een kruis: het bekende symbool van
het geloof. Daarnaast zit de liefde, gesymboliseerd
door een vrouw met twee kleine kindertjes. In de
rechterhoek zit een dame bij een brandend altaar:
symbool van o.a. de godvruchtigheid.

In het bovendeurstuk tegenover de schoorsteen-
mantel ziet men links van het midden een vrouw
meteen grote sleutel in haar handen een grote hond
bij zich. Zij is het symbool van de trouw (men vindt
haar aldus beschreven in het boek "Iconologia"
van Ripa, het boek dat eerder aan de orde kwam bij
de behandeling van het plafondstuk in de linker-
gang). Naast haar zit een vrouw met een zuil: het
symbool van de kracht. Daarnaast, in de rechter-
hoek, ziet men een vrouw met een spiegel: sym-
bool van de voorzichtigheid. In de linkerhoek ziet
men een vrouw met de bekende hoorn des
overvloeds. Zij symboliseert doorgaans overvloed
en rijkdom.

De grisaille boven de schoorsteenspiegel
Net als de reeds besproken grisailles is ook deze
gevat in een brede lichtgroene omranding. Hoofd-
motiefvan de voorstelling is een vrouw, gekleed in
een lang gewaad dat op antieke voorbeelden is
geïnspireerd. Zij is aan het harp spelen. Aan haar
voeten, rechts, speelt een naakt kindje met een
doek om op twee kleine paukjes, daarachter speelt
een ander naakt kindje op een orgel. Links ziet men
twee naakte kindertjes met een doek om. Zij hou-
den een groot muziekboek vast en een bazuin.
Evenals bij de bovendeurstukken boven de dub-
bele deuren zijn ook hier symmetrische draperieën.
Wie het muziekboek in de linkerhoek van het
tafereel bestudeert, ziet dat daar boven de muziek-
balken met muzieknoten- is genoteerd: psalm 150.
In deze psalm wordt men opgeroepen om God te
loven en te prijzen. In vers 2 worden verschillende
muziekinstrumenten genoemd, die men daarbij
gebruiken kan. De schilder van het grauwt je boven
de schoorsteenspiegel heeft een paar van de daar
genoemde instrumenten gekozen om uit te beelden.
Wie psalm 150 opslaat in het thans veel gebruikte
"Liedboek voor de kerken" ziet dat daar sprake is
van bazuin, en harp, maar dat orgel en pauken
(trommels) niet worden vermeld. In het verleden
kwamen deze beide instrumenten wel voor in de
berijmingen van psalm 150, vers 2. Zowel in de
bekende psalmberijming van Petrus Dathenus uit
de 16de eeuw (in gebruik tot diep in de 18de eeuw)
als in de nieuwe berijming van 1773 (die tot in onze
eeuw gebruikt is) worden ze genoemd.

De voorstelling met de musicerende figuren zal
door onze voorouders niet alleen z i j n opgevat als
een uitbeelding van psalm 150, vers 2, maar zeker
ook als een verwijzing naar de harmonie in het
leven. Voorstellingen van musicerende figuren of
van muziekinstrumenten, die als symbolische ui t-
beeldingen van het begrip harmonie zijn bedoeld,
kan men in tal van gebouwen uit het verleden
vinden (zie over dit onderwerp "Over stucwerk in
Amsterdamse grachtenhuizen, V, De gang van
Keizersgracht 160", door Carla Rogge, in het tijd-
schrift "Binnenstad", december 1990, p. 94-96,
waarin een rococo stucwerk ensemble uit 1754
wordt behandeld).

Grisaille hoven de schoorsteenspiegel.
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13. De landschapschilderingen in de zaal
Inleiding
Tot de meest spectaculaire en meest bekende deco-
raties in het huis Lagedijk 104 behoren de grote op
doek geschilderde landschapstaferelen, waarmee
de wanden van de zaal bekleed zijn. Waarschijnlijk
zijn zij aangebracht nadat in 1804 een deel van het
plafond van de zaal naar beneden was gekomen.
De vele neoclassicistische bouwsels op de tafere-
len doen ook een ontstaan in die tijd vermoeden,
evenals diverse elementen uit de tuinaanleg in
Engelse landschapsstijl die men op twee taferelen
vindt. De meest modieuze empire kleding die op
diverse taferelen staat afgebeeld, werd in de jaren
1805-1806 in de Franse modetijdschriften gelan-
ceerd. Geen van de schilderingen is gedateerd.
Het aanbrengen van kamerhoge beschilderingen
met landschapstaferelen kwam in de 18de eeuw in
de huizen der welgestelden regelmatig voor. Ook
in het begin van de 19de eeuw was dat gebruik nog
in zwang. Later in de 19de eeuw raakte dit type
wandbekleding uit de mode en sindsdien is er heel
veel van verdwenen.
Toonaangevend op het gebied van de behangsel-
schilderingen is in Noord-Holland waarschijnlijk
Amsterdam geweest, waar in de tweede helft van
de 18de eeuw o.a. Jurriaen Andriessen (1742-
1819) fraaie ontwerpen heeft geleverd. Een be-
kende behangselschilder van wat latere datum in
de hoofdstad is Willem Uppink (1767-1849) ge-
weest, die in 1830 de behangselschilderingen
maakte voor het pand Lagedijk 80 te Zaandijk.
Daarnaast was een bekende leverancier van
behangselschilderingen in Noord-Holland de
behangselfabriek van de "Vaderlandsche Maat-
schappij...." te Hoorn (werkzaam tussen 1777 en
1826). Hendriekje Bosma wijst in haar boekje
"Behangselschilderkunst in Noord-Holland",
(Amsterdam-Hoorn 1985) op p. 29-30 op overeen-
komsten tussen de behangselschilderingen in
Lagedijk 104 en Hoornse ontwerpen. Die zijn er
zeker. Maar er zijn ook nog zoveel overeenkom-
sten met andere ensembles aan te wijzen, dat voor-
lopig een definitieve toeschrijving aan het één of
andere atelier of aan de één of andere behangsel-
fabriek (er waren er verschillende) achterwege
moet blijven.
Wel is duidelijk dat het om een produkt gaat,
waaraan meerdere ontwerpers (of één eclectisch
werkende ontwerper) en meerdere schildershanden
hebben gewerkt. Met name de twee tuingezichten
met hun gezelschap in modieuze empire kostuums
wijken zowel qua ontwerp als uitvoering af van de
overige taferelen, die meer traditionele elementen
bevatten.
Het meest gebruikelijke thema op de Noord-
nederlandse behangselschilderingen van het eind
van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw
is een idyllisch landschap, dat soms vlak, soms
glooiend is weergegeven. Meestal zijn deze land-
schappen tamelijk boomrijk en vaak is er wel op
één of meerdere schilderingen binnen een ensem-
ble sprake van één of meer waterpartijen: smalle

slootjes, bredere rivieren en vaarten. Zowel de
landschappelijke elementen zelf als de stoffering
door middel van huizen, theekoepels, kerken,
boerderijen, schuren enz. doen steeds heel Noord-
nederlands aan, maar zijn zelden goed te localiseren.
Soms worden de Noordnederlandse taferelen af-
gewisseld door scènes met een Zuideuropees aan-
doend karakter. Ook in Lagedijk 104 is dat het
geval.
Bij al die idyllische landschappen, om het even of
ze nu Noordnederlands van karakter zijn of Zuid-
europees, geldt dat het om produkten gaat die bij
nadere bestudering geheel of grotendeels ontspro-
ten zijn aan de fantasie van de ontwerpers. Bij hun
werkzaamheden maakten zij volop gebruik van de
inventies van anderen, bijvoorbeeld collegae-be-
hangselontwerpers. Zo vindt men in veel Noord-
nederlandse behangselschilderingen steeds weer
dezelfde soort boogbruggen, van waaronderdoor
men een wijds uitzicht heeft op lieflijke landerijen,
lopen er overal dezelfde soort koeien en schapen
rond, ziet men overal op het water dezelfde soort
van trekschuiten en roeiboten, wandelen overal
dezelfde soort (echt)paren en wordt er regelmatig
door allerlei personen uitgerust langs de kant van
de weg. De lucht is vaak blauw met wat wolken-
partijen. Ook in Lagedijk 104 vinden we al die
hiervoren genoemde elementen terug.
Over het algemeen dragen de personen op de
behangsels de kleding uit de tijd waarin ze geschil-
derd werden. De lagere standen een weinig mo-
dieus kostuum, dat over een reeks van jaren gedra-
gen kon worden, de hogere standen meer modieuze
kleding, die vaak maar korte tijd gedragen werd. In
Lagedijk 104 komen allerlei genres voor, varië-
rend van heel eenvoudig tot uiterst modieus en
verfijnd. Er is reeds ter sprake gekomen dat deze
laatste soort kleding geschilderd is volgens de
idealen van de empire mode van rond 1805-1806.
Er is geen ander behangselschilderingenensemble
in Noordholland bekend, waarin zoveel modieuze
empire kostuums voorkomen. Overigens is de wijze
van schilderen van de veelal dunne witte jurken
van de dames een merkwaardige: zij werden aan-
gebracht over tevoren geschilderde wegen en gras-
velden, en wel op zo doorzichtige wijze, dat men
door de kleding heen de eerder geschilderde onder-
delen van het tafereel kan waarnemen.
Juist deze taferelen met de dames en heren in de
meest modieuze empire kostuums bevatten nog
meer bijzonderheden, zoals de neoclassicistische
architectuur van de tuinhuizen, met achter de em-
pire vensters gordijnen in twee kleuren (bijv. oranje
en blauw of oranje en wit). Of de aandacht voor het
weergeven van kinderspeelgoed (bijv. een wagen-
tje met twee popjes erin). Voorts kan worden
gewezen op de opmerkelijke halfrond gesloten
"doorzichtjes", geschilderd in lichte tinten binnen
een donkere omranding, die kleine buitenplaats-
gezichtjes tonen. Perspectivisch zijn ze de ene keer
beter geïntegreerd dan de andere keer.
Dat brengt ons op de artistieke kwaliteit van de
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Schildering ( l )
modieuze empire kleding.

schilderingen. Zoals zo dikwijls bij de bewaard
gebleven anonieme Noordnederlandse behangsel-
schilderingen is er geen sprake van dat hoog-
begaafde kunstenaars het schilderwerk voor hun
rekening namen. Wel is er sprake van goed, am-
bachtelijk werk, door diverse handen verricht.
Hoeveel verschillende ontwerpers en uitvoeren-
den er ook aan de behangsels van Lagedijk 104
hebben meegewerkt, het gezelschap heeft kenne-
lijk wel een zekere ervaring met behangsel-
schilderingen gehad. Want bij het opzetten van
licht en schaduw is rekening gehouden met waar
het licht vanuit de rarnen naar binnen valt. Boven-
dien is er, zoals gebruikelijk in dergelijke ensem-
bles, bij alle verscheidenheid aan taferelen toch
gestreefd naar een zekere eenheid door het aan-
brengen van een min of meer doorlopende horizon.
Die verscheidenheid aan taferelen is in Lagedijk
104 wel heel groot.
Ook de grote rijkdom aan motieven binnen de
afzonderlijke taferelen is opmerkelijk. Men kan
uren naar de schilderingen kijken en telkens weer
wat nieuws ontdekken.

Er zijn in de Zaanstreek in dezelfde periode nog
twee behangselschilderingenensembles tot stand
gekomen, die vergelijkbare landschapstaferelen
vertonen als Lagedijk 104 te Zaandijk bezit. Zij
omvatten echter minder landschapstaferelen (res-
pectievelijk 6 en 8). De voor Lagedijk 104 zo
karakteristieke grote hoeveelheid personen in mo-
dieuze empire kostuums uit circa 1805-1806 ont-
breekt. Te oordelen aan de foto's (beide ensembles
konden helaas niet worden bezichtigd) ziet het
ernaar uit dat de algehele uitvoering van beide
ensembles wat eenvoudiger is geweest dan die van
Lagedijk 104. De schilderingen in Lagedijk 104
bleven ter plaatse behouden. Dat is met beide
andere niet het geval. Het ene, oorspronkelijk
afkomstig uit het luchthuis van Lagedijk 236 (af-
gebroken in 1938) is thans in bezit van de erven
J. W. A. Honig. Het andere, afkomstig uit Westzaan,
is thans in het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem en wacht op restauratie.

Overeenkomsten zijn er ook met de behangsel-
schilderingen in het huis Lagedijk l l O te Zaandijk.
Deze zijn wat jonger dan die in Lagedijk 104, en de
geschilderde landschappen zijn boomrijker. Ook
hier ontbreekt een signatuur. Hendriekje Bosma
schrijft ze in haar hiervoren genoemde publikatie
toe aan de Amsterdamse schilder Willem Uppink
(p- 33).

Beknopte beschrijving van de
verschillende taferelen (l t/m 13)
Wanneer men alle motieven die voorkomen op de
behangselschilderingen van Lagedijk 104 zou
willen beschrijven, zou men vele pagina's kunnen
vullen. Dat zou het bestek van deze uitgave te
buiten gaan en daarom is gekozen voor een be-
knopte beschrijving, waarbij niet alle motieven
aan bod kunnen komen. Op de bijgaande de teke-
ning staat door middel van de cijfers l t/m 13
aangegeven, in welke volgorde de schilderingen
behandeld zullen worden. Als eerste komt aan de
orde de grote schildering schuin tegenover de
schoorsteenmantel waarop links het familiewapen
der Honig(h)en, een bijenkorf, voorkomt.

l. Het eerste tafereel toont een brede rechte vaart,
met links een monumentale toegangspoort tot
een buitenplaats. De poort heeft natuursteen-
kleurige pijlers en is voorzien van neo-
classicistisch hekwerk. Op de pijlers staan
natuursteen vazen. Eén toont een reliëf met
een bijenkorf: het wapen van de familie
Honig(h). Bij het hek een ruiter in een rode
rok, een witte broek en rijlaarzen. Op het hoofd
een hoge hoed met een iets naar beneden
staande rand zoals in de empire tijd mode was.
Op de voorgrond een man met een vrouw en
een kind, alle drie in modieu/e empire kleding.
Hij in een donkerblauwe rok en een lichte
lange broek met zwarte rijlaarzen en omgesla-
gen randen. Zij draagt een empire japon met
verhoogde taille en kleine pofmouwtjes, ge-
maakt van een witte stof. De blote hals is
opgevuld met stroken kant. De blote armen
worden grotendeels bedekt door lange oranje
handschoenen, die ten tijde van het empire in
de mode waren. Het jongetje draagt net als zijn
vadereen rok (donkerrood) en een lichte broek,
echter geen rij laarzen. Er is nog een jongetje
dat met een hond speelt. Hij draagt echter geen
deftige empire kleding, maar de kleding die
door de meer eenvoudige standen werd gedra-
gen: een kuitbroek van donkere stof met daar-
onder kniekousen, daarboven een kort jasje
van donkere stof. Om zijn hals een rode doek
geknoopt. Zijn lage hoedje is op de grond
gevallen.
Rechts van de vaart ziet men diverse tuin-
huizen die zich in het water weerspiegelen.
Daaronder op de voorgrond een natuursteen-
kleurig tuinhuis in neoclassicistische stijl,
voorzien van een balkon en grote empire
vensters met donkere raamkozijnen en raam-
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Schildering (4).

roeden. Verdereen tweetal groen geschilderde
tuinhuizen, de ene rechthoekig, de andere rond
van vorm. Op het water rechts een trekschuit,
meer naar het midden een roeiboot met de
Nederlandse vlag.

Het tweede tafereel speelt zich afin een boom-
r i jk landschap en toont, hoe een deftig gezel-
schap wordt ontvangen bij een natuursteen-
kleurig tuinhuis in neoclassicistische stijl.
Langs de trap een neoclassicistisch hek, boven
de vensters neoclassicistische slingers. Putti
boven de ingangsdeur. Achter de empire
vensters met hun donkergeschilderde hout-
werk hangen gedrapeerde gordijnen in twee
kleuren: oranje en blauw. Zij hebben een rand
van zwart met oranje franje.
Onder de gasten een vrouw in een lange witte
empire jurk van dunne stof met lange oranje
handschoenen en naast haar een kindje, even-
eens met een lang wit jurkje aan. Achter haar
een man met een bruine rok, een zwarte kuit-
broek en witte kousen. Bij het tuinhuis loopt
een vrouw in een wat eenvoudiger dracht (een
kindermeisje?) met drie peuters in luxe empire
peuterkleertjes van lichte stoffen. Daarbij een
wagentje met twee popjes.
Op de voorgrond een grasgazon met een gol-
vende omtrek, zoals gangbaar was in de rond
1800 moderne "Engelse landschapstuin11. Ka-
rakteristiek voor die tuinaanleg zijn ook de
kleine ronde perkjes met bloeiende planten en
boompjes. In het gazon is een eenvoudige
vijver aangelegd, waarin waterplanten groeien
en goudvissen zwemmen.
In de verte ligt een reusachtige waakhond
naast zijn hok, bij een monumentale neo-
classicistische toegangpoort. Daarbuiten staat
een koets met twee paarden ervoor. Kijkend
door de toegangspoort ziet men in de verte een

halfrond gesloten doorzichtje in lichte tinten
geschilderd (met uizicht op een klein geschil-
derde buitenplaats). Rechts bevindt zich een
geitje met jongen op een grasveldje met een
sloot erlangs. Eveneens rechts, maar meer
naar achteren, is een waterpartij afgebeeld met
een brug met een witte neoclassicistische
brugleuning.

Schildering (3).

3. Een smal tafereel, met een glooiend land-
schap. Rechts staat tussen de bomen een ver-
vallen hut, waarvoor een oude man zit met een
grijze baard. Hij draagt een lang bruin gewaad.
Waarschijnlijk stelt hij een kluizenaar voor.
Bij hem staan een man, een vrouw en een
jongetje, dat zich achter de vrouw verstopt. Zij
dragen een eenvoudig kostuum dat onneder-
lands aandoet.

4. Een smal tafereel met een boomrijk landschap.
Daarin een veelhoekige tuinkoepel in neoclas-
sicistische stijl met donker geverfde empire
vensters die aan de bovenzijde halfrond
gesloten zijn. Tussen de vensters een beeld
van een vrouw in antieke kleding, met een
hoorn des overvloeds. Boven de vensters zijn
medaillons aangebracht, waarin zich "en pro-
fil" de hoofden van de Romeinse god Apollo
(links) met laurierkrans en zijn zuster Diana
(rechts) met een half maantje op het hoofd
bevinden. Achter de ramen boven witte
gedrapeerde gordijnen met witte franje, onder
blauwe gordijntjes.

Voor de koepel staat een vrouw in een elegante
oranje empire jurk met over de arm een lange
kleurige sjaal, zoals destijds zoveel door mo-
dieuze dames werd gedragen. Ook haar korte

32



Schildering (5),

kapsel met kleine zwarte krulletjes op het
voorhoofd gold in de jaren rond 1805-1806 als
modieus. Daaroverheen draagt /ij een door-
zichtige sluier. Een paar lange witte hand-
schoenen en een dichtgevouwen waaier com-
pleteren het geheel. Bij haar een jongetje, in
keurig rokkostuum gestoken, met een sleetje
dat door een bokje wordt voorgetrokken.
Op de weg langs de koepel wandelt een deftig
echtpaar. Zij draagt een lange reclingote, van
het type dat ten tijde van het empire in de mode
was. Hij heeft een zwarte rok aan en een zwarte
lange broek, waaroverheen hoge rijlaarzen,
met brede omgeslagen randen. In de verte een
koets met twee paarden.
Langs de weg is een rivier, met daaraan een
klein terras waarop /ich iwee dames en een
heer bevinden. De dames dragen lange empire
jurken van dunne, lichtgekleurde stoffen. Eén
heeft een klein hoedje op met rode linten;, de
ander die hengelt, draagt een /wart hoedje.
Aan de overzijde van het water staat: een poort-
vormig bouwsel, waardoorheen rneneen boog-
vormige afgesloten doorzïchlje ziet met een in
lichte tinten geschilderde buitenplaats. Meer
naar rechts is in de verte een dorpje afgebeeld
met een kerktorentje.

In een bosachtige omgeving staat l inks een
herberg, inet een top in de vorm van een kleine
klokgevel met een segmenlboogvormig fron-
ton en klauwstukken, van een type zoals men
in de 17de eeuw in ons land bouwde. Het 17de-
eeuwse karakter van het pand wordt versterkt
door hel kruiskozijn met glas in de boven-
vakken en luikjes in de ondervakken. Beneden
/ijn de vensters kennelijk in later tijd gemo-

derniseerd. Alle kozijnen zijn lichtgroen ge-
schilderd, de raamroeden en de luiken kregen
een donkerder tint groen. Bij de herberg nisten
twee jagers, /.ij roken lange pijpen. Eén draagt
een witte broek met hoge laarzen met brede
omgeslagen rand. De jachtbuit ligt bij een
boom op de voorgrond; erbij een paar grote
honden.
In de deuropening van de herberg een oude
man in een eenvoudig donker kostuum niet
kuitbroek en kniekousen. Ook de vrouw naast
hem is eenvoudig gekleed. Zij draagt een
donkere rok met een donker l i j f j e met korte
mouwen. Om de hals een rode doek. Op haar
hoofd een klein plat wit kapje: een hul . Aan
haar voeten klompen.
Rechts wandelt een deftig echtpaar, De vrouw
draagt een empire jurk met verhoogde taille,
echter niet met korte mouwtjes. maar met
lange mouwen. In plaats van een dunne witte
stof, is gekozen voor een meer stevige, dege-
lijke stof in gedekte donkere kleuren. Om de
blote hals is een witte doek gelegd. Op haar
hoofd draagt zij een geplooid wit mutsje: een
/„g. dormeuse. De man draagt een donker
kostuum, daarbij een zwarte steek, een hoofd-
deksel dat al in de 18de eeuw werd gedragen
maar ook nog in het begin van de 19de eeuw.
In de verte nog diverse andere figuren, o.a. een
paar vrouwen die bezig z i jn een grote witte lap
stof te bleken te leggen op het gras.

6. Een smal tafereel met een tameli jk hoog opge-
trokken brede boogbrug, van het soort dat men
op deze wijze in ons land in het echt niet
aantreft, maar op behangselschilderingen heel
veel, Op de boogbrug een hoog opgeladen
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Schildering (6).

1.

hooiwagen. Rechts van de brug een rijtje een-
voudige hui/en met beneden bakstenen muren
en boven houten geveltoppen. Op de voor-
grond twee jongetjes in eenvoudig kostuum
met kuitbroekjes, kniekousen en korte jasjes.
Op hun hoofd een laag hoedje. De ene is aan
het vissen, de andere k i j k t toe.
Onderde brug door heeft men een wijds uizicht
op een v aartje met weilanden met vee. In de
verte een dorpje met een kerkje, waarvan de
vorm herinnert aan die der Zaanse kerken (een
kruisvormige plattegrond, eindgevels met in
de top een kle in rond venster en als bekroning
een kleine t u i t ) .

Een tafereel dat een tuin toont in een boom-
rijke omgeving. Rechts een natuurstenen tu in-
hu i s in neoclassicistische s t i j l , voor/ien van
empire vensters met achter de ramen mooi
gedrapeerde gordijnen, aan de ene kanteen wit
gordijn, aan de andere kant een oranje; /.e / i j n
afgezet met zwart-oranje franje. Bij het tu in-
huis een rond grasperk waarin een boompje

met witte bloemen. Op de voorgrond een grote
waterpartij, omzoomd door een rij bomen.
Rechts zwemmen een paar /wanen en eenden
met jongen, die bang gemaakt worden door
een grote hond. Links een rond eilandje met in
het midden een rond bloemperk vol blauwe en
rose bloemetjes. Rondom een hekwerkje van
ronde boogjes, om en om donkergroen en wit
geschilderd.
Op het eilandje twee dames en een heer in
modieuze empire kostuums. De dames dragen
jurken van lichte stoffen met korte pof-
mouwtjes, lange witte handschoenen en kleine
kleurige luifelhoedjes met grote strikken. Eén
van de dames heeft oranje platte schoentjes
aan met kleurige enkelbanden. Beide dames
houden een waaier vast, de ene gesloten de
ander open. De rechter dame zit op een stoel.
Haar houding doet sterk denken aan die van
een bekende Franse modeprent uit 1806.
Mogelijkerwijze hebben Franse modeprenten
de ontwerpers van de behangsels in Lagedijk
104 mede tot inspiratiebron gediend. In de
verte z i jn tuinl ieden aan het werk. Voorts
bemerkt men een boogvormig afgesloten
doorzichtje op met een in lichte kleuren ge-
schilderde tuin met een obelisk.

Schildering (7).

8. Het tafereel toont een landschap dat op de
voorgrond vlak is, maar naar achteren toe
glooiend. In het vlakke gedeelte een weiland,
waar hooi op een wagen wordt geladen. Langs
het weiland een sloot en een weg. Bij het
openstaande hek, dat toegang geeft tot het
weiland, een man in eenvoudig kostuum met
kuitbroek, kniekousen, kort openvallend jasje
en laag hoedje. Om zijn hals een rode doek
geknoopt. Op de weg l inks een paar schapen.
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rechts, waar de weg is omzoomd door bomen,
een kudde koeien. In de verte, waar het land-
schap glooiend wordt, l inks een buitenplaats
in neoclassicistische stijl, meer naar het mid-
den een groepje eenvoudige huisjes en een
grote kudde veel te klein geschilderde scha-
pen. Rechts een met bomen beplant wandel-
gebied, waarin diverse deftig geklede wande-
laars. Tussen de bomen door ziet men een
eenvoudige tweebeukige bakstenen kerk en
een landhuis.

Schildering (8).

Schildering (10).

9. Een smal dorpstafereel, met links een een-
beukige bakstenen kerk met een hoge toren
waarop een hoge steile spits. De toren die
voorzien is van twee hoogvelden in de boven-
ste geleding, een boogfriesje en een balus-
trade, roept herinneringen op aan diverse
Westfriese kerktorens. Daarbij kan worden
gedacht aan Twisk (balustrade, twee boog-
velden, echter geen boogfries), Wognum (ba-
lustrade, boogfries, echter drie in plaats van
twee boogvelden) en Zwaag (balustrade,
boogfries, twee boogvelden, echtereen andere
detaillering).
Aan het koor van de kerk is een kleine aan-
bouw, die te oordelen aan het beeldhouwwerk
in de top (een schedel) tot lijkenhuisje dient.
Het terrein rond de kerk is deels omgeven door
een lage muur, waarop en waarbij een paar
jongetjes aan het spelen zijn. Eén wijst op een
ander jongetje, dat in een hoge boom geklom-
men is. Naast de kerk staat rechts een eenvou-
dig houten schuurtje, links een stolp met een
rieten dak, daarnaast een rij huizen met top-
gevels.
Langs de kerk en de huizen loopt een weg met
een slootje erlangs. Op de weg wandelen een
man en een vrouw in een deftig kostuum uit de
empire tijd. Zij draagt een lange rok van een
donkergrijze kleur en een zwarte omslagdoek,
van waaronder lange mouwen te voorschijn
komen. Op het hoofd draagt zij een dormeuse.
Hij heeft een zwart kostuum met een kuitbroek

en zwarte kousen. Op het hoofd draagt hij een
grote zwarte steek. De houding en kleding van
de vrouw zijn verwant aan die op één van de
prenten uit de bekende uitgave van E. Maas-
kamp, "Afbeeldingen van Kleedingen, Zeden
en Gewoonten in de Noordelijke Provinciën
der Neder landen" , Amsterdam/Londen,
1803,1807.
Rechts van dit deftige tweetal rijdt een paard
en wagen. Op de wagen een vrouw in eenvou-
dige donkere kleding met een rode halsdoek
en een witte hul . In de wagen kleine tonnetjes.
Aan de overzijde van de sloot bevindt zich in
de verte een forse buitenplaats. Op een een-
voudig houten bruggetje blaft een hond naar
een paar eenden, witte en bruine. De laatste
hebben jongen.

Schildering (9).

10. Een heel smal tafereel biedt met moeite plaats
aan een glooiend landschap, waarin een weg.
Rechts zit een man in een blauwe rok, een
lichtgele (zeemieren) empire broek en rij-
laarzen met brede omgeslagen randen. Op zijn
hoofd een steek. Bij hem een man in eenvou-
dig kostuum met kuitbroek, kniekousen, kort
jasje en lage hoed. Om zijn nek een rode doek
geknoopt.

l 1. Het smalle tafereel tussen de vensters toont
een glooiend landschap, met op de voorgrond
een weg, waarlangs een jongetje zit in eenvou-
dige kleding met donkere kuitbroek, knie-
kousen, kort jasje en rode doek om de hals
geknoopt. Zijn lage hoed staat omgekeerd op
de grond, met een zak tabak erin. Naast hem
ook een blauwe hengselmand met een deksel
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Schildering (11).

en een hondje. De jongen is bezig een pijp aan
te steken.
In de verte een man die een akker omploegt.
Bij hem witte vogels die in de aarde pikken. Op
de achtergrond vele bomen. Voorts o.a. een
kerkje met een hoge toren met een balustrade
en een steile spits, die enigszins doet denken
aan de kerktoren in het eerder behandelde
tafereel (nr. 9), maar die toch in hoofdvorm en
details weer anders is. Zo zijn er twee geledin-
gen met een balustrade in plaats van één.

12. Een smal tafereel met een sterk glooiend land-
schap. Er hangen donkere wolken in de lucht,
het stormt, te oordelen aan de gebogen takken
van de bomen. Op de voorgrond een woeste
waterval, waaroverheen een houten brug. Een
grijs paard met wapperende witte staart en
manen en een bont rood-geel gestreept dekje
weigert over de brug te gaan. Zijn begeleider
houdt hem vast aan een leidsel.
Links een wagen met een bruin paard. Op het
paard /it een man op de wagen, beschut door
de kap, een vrouw met een baby in de arm,
Rechts een berg met een forse ronde toren
erop. Het gehele tafereel doet buitenlands
(Zuideuropees) aan.

heen een omgewaaide boom ligt. In de verte
een vrouw met een vrij korte, opwaaiende rode
rok en een wit schort. Haar hoed is wegge-
waaid.

Schildering (12).

13. Nog een tafereel met een donkere wolken-
lucht, waarin het stormt. Weer in een sterk
glooiend landschap. Twee mannen trachten
tegen de storm in te lopen. Beide houden hun
hoofddeksel vast. Eén heeft een wapperende
blauwe cape om.
Op de voorgrond een woeste beek, waarover-

Schilderin!>(13).

Verantwoording
Tijdens het onderzoek en bij het schrijven van dit
kunsthistorische verhaal over Lagedijk 104 in
Zaandijk werd dankbaar gebruik gemaakt van de
vele aanwijzingen en adviezen gegeven door Simon
Honig (Doesburg), Sikke de Jong (Zaandam), Jaap
Schipper (Ams te rdam) en Piet Verhoeven
(Alkmaar). Door hun grote vertrouwdheid met en
kennis over de Zaanstreek konden zij mij wijzen op
zaken die mij anders wellicht waren ontgaan. Te-
vens werden waardevolle opmerkingen verkregen
van Eouise Bosschaert (Amsterdam), drs. Arie de
Groot (Amsterdam), drs. Eloy Koldewey (Leiden).
Aan allen mijn welgemeende dank. De meeste
foto's werden gemaakt door de fotograaf W. de
Jong, de overige foto's werden beschikbaar ge-
steld door het gemeentearchief te Koog aan de
Zaan en het fotoarchief van de stichting Zaans
Schoon. De tekst werd kritisch doorgelezen door
F. Hupsch (Amsterdam).

36



Uitgaven van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis

Behalve het driemaandelijkse verenigingsorgaan "ANNO 1961", waarin vele interessante artikelen
verschenen over de Zaanse Schans en over de Zaanse (houtbouw)geschiedenis heeft de vereniging
de volgende publikaties verzorgd:
1. J.P. Woudt, KI. Woudt en R. Sman, De Zaanstreek belicht, 1863-1878; de foto's van Breebaard,

Wormerveer 1986.
2. S. de Jong/J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek, Wormerveer 1987,
3. Jo Daan, De Taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende-eeuws, speciale aflevering van

ANNO 1961, Mei 1988.
4. Eric Hoorn, Reinier Jongerius, Chiel Pos, Van waterbord en windveer, een schoolproject met

lesmateriaal over de Zaanse houtbouw, bestemd voor leerlingen van de basisscholen, Zaandam
November 1988.

5. S. de Jong, Houten gevels; speciale aflevering van ANNO 1961, Februari 1989.
6. D. Vis, Oer-Zaan of Oer-IJ? Speciale aflevering van ANNO 1961, Mei 1990.
7. Carla Rogge en S. de Jong, Het voormalige raadhuis van Zaandijk, speciale aflevering van ANNO

1961, Augustus 1991.
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