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M et dit speciale nummer van het tijdschrift ANNO richten de schijnwerpers
zich op het Zaans Historisch Museum in Zaandijk. Het museum viert dit jaar
zijn 100-jarig bestaan; een goede aanleiding om op papier verschillende

onderdelen van het museum, waaronder de "highlights" uit zijn collectie, uit te lichten.
Het karakter van het Zaans Historisch Museum wordt voor een belangrijk deel

bepaald door het monumentale 18e-eeuwse koopmanshuis waarin de collectie is onder-
gebracht. Vandaar dat in deze bundel, naast artikelen over de geschiedenis van het
museum en onderdelen uit de collectie, uitgebreid wordt ingegaan op zowel de binnen-
als de buitenkant van het gebouw.

Door een samenwerking met de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis is deze
publikatie, in de vorm van een speciaal nummer van het tijdschrift ANNO, tot stand
gekomen.

Deze uitgave vormt slechts één van de activiteiten die het Zaans Historisch
Museum ontplooit om de veelzijdigheid van een museum aan te tonen. Wij hopen
hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de belangstelling voor de
geschiedenis van de streek en het behoud van het Zaanse culturele erfgoed. Moge het
tevens een bijdrage zijn om gezamenlijk met anderen een streekmuseum te realiseren.

P. W. Middelhoven

voorzitter Zaans Historisch Museum

Voorpagina:
Voordeur van het Zaans Historisch Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk,
met pilasters en een bovenlicht waarin de staf van Mercurius, de god van
de handel, is verwerkt.
Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 en
14.00-16.00 en zondag van 14.00-16.00.
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De bouten achtergevel van het
Zaans Historisch Museum.
Het siersnijiverk in de
klokgevel is uit verschillende
stijlperioden. In de top van de
gevel zit een bijenkorf, het
symbool van de vroegere
bewoners, de familie Honig.

I n de zomer van 1874 werd in het raadhuis van Zaandam een tentoonstelling
gehouden van "Zaanlandse oudheden en merkwaardigheden". Belangrijk onder-
deel van deze tentoonstelling was de collectie van wijlen Jacob Honig Jansz. Junior

(1816-1870), Zaans historicus en publicist. Hij had een belangrijke verzameling bijeen-
gebracht met betrekking tot de geschiedenis van de Zaanstreek, met als wens de collectie
permanent en openbaar te maken. Pas na zijn overlijden kwam de collectie voor het eerst
in de openbaarheid op de tentoonstelling in Zaandam. De tentoonstelling was een groot
succes en tevens het startsein voor het oprichten van een Zaans museum. In een circulaire

over het museumplan stond het als volgt omschreven: "(de
tentoonstelling) had het sprekend bewijs geleverd, dat het
voor handel en industrie en in zoo menig ander opzicht
merkwaardig verleden der Zaanstreek en de eigenaardige
zeden en gewoonten hare bewoners, als dierbare herinne-
ringen van een kloek en wakker voorgeslacht, nog door
zeer velen op hoogen prijs gesteld werden." '

Helaas zette de belangstelling zich noch bij gemeen-
ten, noch bij particulieren om in een batig saldo en pas veel
later, in 1892, zou het museum zijn beslag krijgen. In 1890
bood dhr. J.J. Honig, zoon van Jacob Honig, de collectie
aan de gemeente Zaandijk aan, uit vrees dat de verzameling
door vererving uiteen zou vallen. Zaandijk aanvaardde de
schenking en stelde enkele ruimten in het gemeentehuis
van Zaandijk ter beschikking. Op 11 juli 1890 werd de
"Vereniging tot instandhouding en uitbreiding der
Zaanlandsche oudheidkundige verzameling J. Honig Jsz.
Jr." opgericht, die het museum zou gaan beheren. De
vereniging kreeg als doel: het instandhouden, tentoon-
stellen en uitbreiden van de verzameling. Daarnaast stelde
de vereniging zich ten doel de belangstelling voor de
geschiedenis van de Zaanstreek te bevorderen door het
houden van tentoonstellingen, lezingen, excursies en het
bevorderen van publikaties.

Vanaf het begin beoogde men met het museum niet uitsluitend een lokaal,
Zaandijks, maar een algemeen Zaans belang. Vandaar het verzoek aan de buurgemeenten
om een bijdrage in de kosten. Na een eerste bijdrage voor
de inrichtingskosten, werd jaarlijks door alle Zaanse
gemeenten een subsidie gegeven, gebaseerd op inwoner-
tal. In praktijk nam de gemeente Zaandijk een onevenre-
dig groot deel van de kosten op zich.

Het museum werd geopend op 26 juni 1892 als
"Zaanlandsche Oudheidkamer". Het had in het gemeen-
tehuis de zuidergang en twee bovenruimten in gebruik.
"Het noordelijkste en meest ouderwetsche is voorname-
lijk gewijd aan de voorwerpen van huiselijk gebruik,
kleederdracht enz, de zuidelijkste kamer aan de geschie-
denis en plaatsbeschrijving."2

Een van de bovenvertrekken zou ingericht worden
tot bibliotheek of 'boekenkamer'. De diversiteit van de
collectie die het museum nu nog kenmerkt, was al direct Jacob Honig Jansz. Junior
aanwezig: Scheepsmodellen, vaandels, schilderijen, meu- (l 816-1870), de grondlegger
bilair, klederdracht, prenten, kaarten, tekeningen etc. van de verzameling.



stonden in de zalen, hingen aan de wanden of lagen in vitrines. Een uitvoerige
beschrijving van de inrichting is te vinden in het boekje over de verzameling dat in 1892
verscheen als voorloper van een catalogus die in voorbereiding was. Het boekje was
bedoeld als gids bij een bezoek aan het museum en kon voor l O cent gekocht worden. Het
museum was, met uitzondering van maandag, alle dagen geopend.

Bestuursleden en vrijwilligers

A lle werkzaamheden voor het museum werden vrijwillig verricht; van betaald
personeel was geen sprake. Een van de bestuursleden, de heer G.J. Honig, zoon
van Jacob Honig Jansz. Jr., kreeg de functie van archivaris (later ook wel

bibliothecaris en conservator genoemd) en zou dat tot zijn overlijden in 1955 blijven. In
1924 werden twee assistent-conservatoren benoemd, de heren J.A.J.C. Honig en
J.W.A. Honig. Vanaf 1955 fungeerde de heer J.W. van Santé als bibliothecaris, de heer
J.W.A. Honig als conservator en de heren J.A.J.C. Honig en F. Mars als assistent-
conservator. Na het overlijden van de heer J.W.A. Honig in 1967 werd de voorzitter de
heer J. Vis JCzn., waarnemend conservator. Na het aftreden van de heer Van Santé werd
in 1969 de heemkunde-ambtenaar, de heer JJ. Zonjee, benoemd als bibliothecaris/
archivaris en vanaf 1983 eveneens tot conservator. Met ingang van 1991 is ondergete-
kende hem als conservator opgevolgd.

Naast bestuursleden waren in de Zaanse gemeenten correspondenten aangesteld,
die de lokale contacten onderhielden. Later is deze werkwijze afgeschaft. Vanaf 1899
werd aan het bestuur een commissie van controle op het schoonhouden van de voorwer-
pen toegevoegd, bestaande uit vier dames. De dames hielden zich ook bezig met het
toezicht op de 'lokalen' en met het verzorgen van de textielcollectie.

Collectie

De basis van de collectie werd gevormd door de schenking van JJ. Honig in 1890.
Pronkstukken uit de collectie waren toen al aanwezig, zoals de tekeningen op
paneel van de walvisjacht en de traankokerijen in Oostzaan, door A.V. Salm,

portrettekeningen op perkament van J. Thopass, verschillende oude kaartboeken en de
kopergravure "het Scheep- en Koop-Rijk Zardam..." door Hendrik de Leth.

Het grootste deel van de collectie werd gevormd door de topografische atlas, de
boekerij en archiefdocumenten. In 1900 verscheen van de hand van de conservator
deel I van de catalogus over de boekerij. In 1914 en 1917 verschenen deel II en III,
respectievelijk de catalogus over schilderijen en andere voorwerpen en de Zaanlandia
Illustrata, het catalogusdeel over de kaarten, prenten en tekeningen. Deze laatste twee
delen zijn samengesteld door de voorzitter van het bestuur, de heer JJ. Honig. Op advies
van de heer Lunsingh Scheurleer, rijksadviseur voor de musea, werd in 1946 begonnen
met de inventarisatie van de collectie op inventariskaarten. Deze inventarisatie werd met
financiële steun van het Rijk enkele jaren uitgevoerd door mej. Clarijs. Door toedoen van
Lunsingh Scheurleer werden ook regelmatig schilderijen gerestaureerd met steun van de
overheid.

In honderd jaar tijd is de collectie door aankopen, bruiklenen en vooral schenkin-
gen uitgebreid. Met name vanuit de Zaanse bevolking werden (en worden) veel waarde-
volle museale en andere voorwerpen geschonken, onder meer textiel, porselein, en
huisraad. Op deze wijze heeft het museum, ondanks een bescheiden aankoopbudget toch
een zeer rijke en gevarieerde collectie kunnen opbouwen.

Van het aankoopbudget werd het grootste deel gebruikt voor de uitbreiding van de
topografische atlas en de boekerij. Ter illustratie van de omvang van het budget: in 1910
werd in het jaarverslag een overzicht gegeven van het totaalbedrag voor aankopen van



Interieur van het museum op
de bovenverdieping van het
voormalig raadhuis in
Zaandijk, omstreeks 1928.

1891 tot 1910: ƒ 2719,19.
Van de museale aan-

winsten volgen hieronder
enkele van de belangrijkste.
Tot de eerste museale aanko-
pen behoren een zijden vaan-
del, afkomstig van de schut-
terij uit Wormer me t het j aar-
tal 1787 en een Zaanse hang-
klok. In 1902 kreeg het mu-
seum vijf schilderijen in bruik-
leen van de Vereniging Rem-
brandt. Het betreft onder
meer een familieportret van
de familie De Lange, een be-
langrijk ondernemersgeslacht
uit Zaandijk en twee afzon-
derlijke portretten van jon-
gens uit hetzelfde geslacht,
geschilderd door Jan de Bray,
eind zeventiende eeuw. De
portretten werden in 1909 in
eigendom verworven.3

Eveneens een belangrijke aankoop was het schilderij van Stier's wreedheyd uit
1647, aangeboden op een veiling van Fred. Muller & Co. in 1909. In 1968 werden enkele
objecten uit de boedel van de voormalige conservator GJ. Honig aangekocht, zoals een
schilderij van de Dam te Zaandam van Jochem de Vries en een Zaanse klok van omstreeks
1675, met het familiewapen van Honig, de bijenkorf. Een Assendelver kast werd door de
erven van GJ. Honig geschonken.

Enkele jaren later werden nog twee belangrijke meubelstukken aan de collectie
toegevoegd. Een spiegelkabinet van omstreeks 1770 met een afbeelding van een hout-
zaagmolen en attributen van de houthandel, en een staand horloge van uurwerkmaker
Reyn de Jong van omstreeks 1800.

De laatste twintig jaar is de collectie porselein voortdurend uitgebreid. In 1972
kocht het museum een belangrijke collectie, die daarvoor in langdurige bruikleen was
geweest. Enkele jaren later kreeg het museum een collectie porselein geschonken,
evenals in 1983, toen een antieke porseleinkast met inhoud aan het museum werd
gelegateerd.

Helaas moest de conservator ook regelmatig belangrijke Zaanse objecten op de
veiling laten lopen in verband met beperkte financiële middelen. Het grootste deel van
de collectie heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde voor de geschiedenis van de
streek. Met name doordat de Zaanstreek in het verleden een rijke, welvarende elite heeft
gehad, is een relatief groot deel van de collectie van meer dan lokale betekenis en heeft
deze ook een kunst(historische) waarde. In grote lijnen weerspiegelt de collectie het
wonen van de Zaanse weigestelden in het verleden. De entourage van het 18e-eeuwse
koopmanshuis versterkt dit beeld.

Daarnaast kan het Zaans Historisch Museum als streekmuseum aangemerkt
worden, waarin een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis van de Zaanstreek.
Helaas is in de afgelopen honderd jaar geen gericht beleid gevoerd om een zo compleet
mogelijk beeld van de geschiedenis van de Zaanstreek te krijgen. Omdat schenkingen
vrijwel zonder meer geaccepteerd werden, zijn er voorwerpen in de collectie gekomen
waar we nu minder gelukkig mee zijn, terwijl er anderzijds duidelijke hiaten in de



collectie zijn te onderscheiden, met name op het gebied van industriële geschiedenis,
arbeidersgeschiedenis en bijvoorbeeld moderne Zaanse beeldende kunst.

Bezoekers, tentoonstellingen en beleid

I n de eerste jaren bezochten gemiddeld tussen de honderd en driehonderd personen
het museum. In het jaarverslag over 1901 sprak het bestuur haar verwondering uit
over het feit dat meer vreemdelingen dan inwoners uit de streek het museum

bezochten, en ook: "Bevreemding mag het wekken dat schoolcommissies of hoofden van
scholen (...) niet langskomen". In een artikel in tijdschrift "De Prins" uit 1903 wordt dit
teleurstellende bezoek vanuit de Zaanse gemeenschap na een uitgebreide, belangstelling
opwekkende, beschrijving van het museum nog eens nadrukkelijk vermeld: "De Zaanlanders
zelf echter achten het voor het meerendeel niet de moeite waard een kijkje te Zaandijk
te gaan nemen. Een bedroevend verschijnsel, dat evenwel ook elders wordt aangetrof-
fen."4

Naast de museumbezoekers werden het museum en het archief regelmatig bezocht
door onderzoekers, die boeken, archieven en dergelijke wilden raadplegen.

In 1913 werd voor de eerste keer een tentoonstelling gehouden in het museum,
over de Zaanstreek in de Franse tijd. "Hoewel in couranten ieders medewerking was
gevraagd, betekende deze weinig; de inzending was bijna geheel uit onze eigen verzame-
ling en uit die der bestuursleden..."5 De bezoekcijfers waren dat jaar niet hoger dan ande-
re jaren, zodat geconcludeerd mag worden dat de tentoonstelling niet erg succesvol was.

Een echte toename van de belangstelling kwam pas na de verhuizing naar Lagedijk
no. 80. 1943 en 1944 waren topjaren qua bezoek met respectievelijk 2200 en 2500
bezoekers, waaronder in '44 zo'n duizend bezoekers voor een tentoonstelling over Oud-
Krommenie en Assendelft.

In 1943 werd als onderdeel van de vereniging het Historisch gezelschap Dr. G.J.
Boekenoogen opgericht, dat door middel van lezingen de belangstelling voor de
geschiedenis van de streek wilde bevorderen.

Punt van aandacht was volgens het jaarverslag van 1944: "De jeugd belangstelling
in te boezemen voor de historie der streek." Hoewel dit soort aandachtspunten wel
genoemd werden, kon er hoofdzakelijk in verband met ruimtegebrek geen uitvoering aan
gegeven worden. In 1956 verzuchtte de conservator: "Steeds blijven wij hopen dat
binnen niet al te lange tijd een betere huisvesting (...) kan worden verkregen. Een goede
expositie vraagt vaak andere ruimte en veel van wat wij willen exposeren past niet als
aankleding van een woonhuis." Wél werd door toedoen van mw. Clarijs aan de opstelling
het een en ander veranderd. "Wegens moderne opvatting heeft nu een verdunning plaats
gehad en zijn verschillende zaken weggenomen en in kasten opgeborgen..."6

Pas de laatste jaren worden met enige regelmaat kleine tentoonstellingen in het
museum georganiseerd en neemt het bezoek van scholen toe, maar nog altijd speelt het
ruimtegebrek hierbij een rol.

Huisvesting

V an het begin af aan kampte de Zaanlandse Oudheidkamer met ruimtegebrek.
Bijna jaarlijks werd hierover geschreven in de jaarverslagen. In 1901 verzuchtte
het bestuur: "Het blijkt ons toch meer en meer, dat onze lokalen ontoereikend

zijn om alle voorwerpen goed tot hun recht te doen komen (...), terwijl ventilatie en licht
dikwijls veel te wenschen overlaten." Omstreeks 1926 werden besprekingen gevoerd
tussen het bestuur van de Oudheidkamer en burgemeester en wethouders van Zaandam
over de mogelijkheid van het oprichten van een Zaanlands Historisch Museum in die
gemeente. Het bestuur bleek vooralsnog van mening dat de collectie aan de gemeente



Voorzitter J.C. Vis (met
model Zaans tentjachtje) en
conservator, G.J. Honig
(links) bij de opening van de
Zaanlandse Oudheidkamer in
Lagedijk 80 in 1940.

Zaandijk toebehoorde en daar ook moest blijven. Tot een besluit kwam het toen niet,
volgens het verslag omdat de oprichting van een Molenmuseum in Koog aan de Zaan in
het verschiet lag én geruchten gingen over de oprichting van een museum van Zaanlandsche
nijverheid in Zaandam. Het Molenmuseum werd in 1928 geopend, maar de plannen voor
een museum in Zaandam zijn de doofpot weer ingegaan. Ook plannen in 1937 voor een
verhuizing naar een pand dat uit de Koogse Dubbele Buurt zou worden verplaatst naar
een terrein naast het Molenmuseum, gingen niet door. Het betreffende huis werd toen
van de Dubbele Buurt overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Ondertussen bleef het voor de Oudheidkamer woekeren met de ruimte. Omdat de
gemeente Zaandijk de vertrekken in het raadhuis nodig had voor huisvesting van haar
eigen administratie, bracht men de bibliotheek en archievenverzameling in 1935 over
naar het voormalig dorpsweeshuis aan het Weeshuispad in Zaandijk. Het probleem
sleepte jarenlang voort. Bibliothecaris J.W. van Santé schreef nog in 1963: "En zo is een
toestand ontstaan, die volkomen uitzichtloos is. De bibliotheekruimte boven in het
gemeentehuis is vol. De bovenverdieping van perceel Lagedijk 110 bevat meer dan 200
kisten en enige honderden pakken archiefbezit, dat niet geïnventariseerd kan worden en
niet kan worden opgesteld. Ook deze bergruimte is vol. En nog op 9 andere plaatsen,
verdeeld over 4 gemeenten, bevinden zich onderdelen van ons bezit." De hoop op een

permanente oplossing in het
weeshuis ging in 1967 teniet
toen de gemeente Zaandijk
het gebruik van het gebouw
opzegde. Drie maanden later
werd het reeds sterk verwaar-
loosde pand door brand gro-
tendeels verwoest, zodat ook
onderbrenging van de bibli-
otheek hier geen mogelijk-
heid meer was. Tenslotte ging
in 1972 de gemeente Zaandijk
akkoord met het overbren-
gen van de collectie boeken,
prenten en archieven naar het
pand "De Cardinaelen" aan
de Hogedijk te Zaandam,
zodra de restauratie daarvan
gereed was. Op 2 mei 1973
werd het gebouw als afdeling
heemkunde van de gemeente
Zaandam in gebruik geno-
men (vanaf 1974 gemeente

Zaanstad) en diende het tevens als bewaarplaats van de archieven, bibliotheek en
prentverzameling van de collectie Jacob Honig Jansz. Junior.

Voor het museale deel van de collectie was in 1940 al een verbetering opgetreden.
In dat jaar bood de heer E. Smit, directeur van dagblad De Zaanlander, namens de erven
van de laatste bewoonster Neeltje de Jager, het perceel Lagedijk 80 om niet aan de
gemeente Zaandijk aan. Vanaf 14 december 1940 was de Zaanlandse Oudheidkamer
gehuisvest in Lagedijk nummer 80. Toen werd tevens een conciërge of huisbewaarder
aangesteld die een deel van het pand als woning kon gebruiken.

Maar ook dit gebouw bleek niet optimaal. Al snel kwamen klachten over ruimte-
gebrek, vochtproblemen en een afgekeurde verwarming. Een mogelijke oplossing leek
uit te gaan van het raadsbesluit van de gemeente Zaandam van 19 januari 1968, waarin



de wethouder meedeelde dat er plannen bestonden om tot een volledige integratie van
alle Zaanse activiteiten op het gebied van cultuurbehoud te komen. Het beheer en de
financiering van een "Zaans streekmuseum" zou hierbij een grote rol spelen. Het bleek
een luchtbel die verder geen vervolg zou krijgen. In de tweede helft van de jaren zeventig
werden opnieuw pogingen ondernomen om tot een Zaans museum te komen. Zowel de
plannen voor een herbestemming van de Oostzijderkerk te Zaandam als de plannen voor
het braakliggende terrein hoek Lagedijk en Guisweg te Zaandijk, liepen op niets uit.
Anno 1992 is de discussie over een Zaans museum weer opgelaaid.

Tenslotte

V anuit een professioneel museaal standpunt bekeken is het museum in de eerste
honderd jaar op het niveau van Oudheidkamer blijven steken en is het niet
gelukt om de omschakeling naar een volwaardig, goed geoutilleerd museum te

maken. "Een aardig ideaal-type van een veredelde spullenzolder", werd het Zaans
Historisch Museum recentelijk genoemd in een artikel over Hollandse historische
musea.7 Naar mijn idee niet de meest aantrekkelijke benaming, maar de auteur zit er niet
ver naast. Spullenzolders zijn vaak de leukste plekjes in huis, maar ook vol, onoverzich-
telijk en rommelig. Het roept charme op en wekt irritatie en dat is precies het geval bij
het Zaans Historisch Museum. De geschiedenis van het Zaans Historisch Museum is er
niet een van uitsluitend successen en mooie verhalen. Ruimtegebrek, personeelstekort,
geldgebrek, het is bijna jaarlijks terug te vinden in de jaarverslagen. Maar de liefde voor
de streek heeft in honderd jaar tijd een collectie tot stand gebracht die de potentie heeft
om uit te groeien tot een volwaardig streekmuseum. Er was geen collectie geweest zonder
deze liefde, zonder het Zaanse chauvinisme dat in 1892 zo verwoord werd: "De
Zaanstreek is een der belangrijkste en meest eigenaardige gedeelten van Noord Holland,
van ons geheelen land,...".8 Het is de opdracht voor de volgende honderd jaar - maar
hopelijk duurt het bij lange na niet zo lang - om tot een representatief beeld van de
geschiedenis van de Zaanstreek te komen in een Zaans streekmuseum.

Drs. Alice van Diepen

1. museumboekje, 1892, p. 12
2. idem, p.2 5
3. Zie artikel verderop in deze bundel.
4. De Prins, 6 november 1903, p. 225
5. jaarverslag 1913-1914, p. 14
6. jaarverslag 1949
7. GJ. van Setten, Hollandse historische musea: een overzicht in: Holland, 22e jrg. no. 4/5 1990, p. 279
8. museumboekje, 1892, p. l



D e oudste vermelding over de bewoners van Lagedijk 80 vinden we in het tes-
tament van Gerrit Dircksz. Speek, gedateerd 25 april 1708. Hierin laat hij zijn
woonhuis na aan Jacob Cornelisz Honigh. De waarde wordt door de erflater

vastgesteld op ƒ 1200,-. Jacob Cornelisz. vermaakt op zijn beurt onder andere "een huys
en erff staande en gelegen tot Saendyk aan de Saen, gekomen uyt de boedel van Gerrit
Dircx Speek, (belent ten Noorden Jevit Dircx den Briel en te Suyden Claas Willemsz.
Schipper) aan zijn oudste zoon Cornelis Jacobsz. Honig. De overdracht is na het
overlijden van de vader op 23 januari 1709 geëffectueerd. Het huis was ondertussen in
waarde gestegen en vastgesteld op ƒ 1500,-. Niet lang daarna, in 1710 of 1711, liet
Cornelis voor zichzelf een nieuw huis bouwen ter vervanging van het oudere pand.

Cornelis Jacobsz. Honig

C ornelis Honig (1683-1755) was een zoon van Jacob Honigh en Maritje Mein-
derts Meyn van Westzaandam. Hij was getrouwd met Stijntje Claas Caeskoper
uit Koog en ze kregen zes kinderen: Jacob (1707-1770), Claas (1709-1777),

Trijntje (1711-1746), Maartje (1713-1779), Cornelis (1715-1774) en Gerrit (1718-
1778). De moeder overleed in 1722 en vijfjaar later trouwde Cornelis opnieuw, met de
weduwe van Jan Harmensz. Volmer, Antje Jaspers Visser, ook geboren in Koog. Zij
overleed in 1742.

Van de kinderen van Jacob Cornelisz. namen Cornelis en Jan het (voor-)vaderlijk
papierbedrijf over. Samen waren ze eigenaar van molen "De Vergulde Bijkorf' en de in
1709 aangekochte molen "De Veenboer". Op 2 8 juni 1738 werd het bedrijf gescheiden.
Jan ging met zoon Jacob verder met "De Vergulde Bijkorf' en Cornelis met zoon Jacob
met "De Veenboer". Zij voerden hun bedrijf onder de naam C. en L Honig. Kort daarop
werd het bedrijf uitgebreid met de molen "Het Herderskind". Dat de papierfabricage
een winstgevend bedrijf was, blijkt uit het bedrag van de nalatenschap in 1755, nl.
ƒ 221.200,-. Het hele bedrijf, met inbegrip van het ouderlijk huis met inboedel, werd
door zoon Jacob overgenomen, zodat hij aan zijn zusters en broers een flink bedrag moest
uitbetalen. De waarde van het woonhuis was eerst bepaald op ƒ 4.000,- maar werd later
verhoogd tot ƒ 6.000,-.

Jacob Cornelisz. Honig

J acob Honig (l 707-1770) bleek geen "ware Jacob", want hij bleef ongetrouwd. Het
papiermakersbedrijf bracht hem meer geluk. Over zijn levensloop is weinig bekend,
behalve dat hij diaken is geworden bij de Doopsgezinde Gemeente van Koog en

Zaandijk (als opvolger van zijn vader), hetgeen hij bleef tot aan zijn overlijden in 1770.
Waarschijnlijk wegens zijn kinderloosheid namen twee zoons van zijn zuster Maartje, uit
haar eerste huwelijk met Jacob Arentsz. Breet, Cornelis en Arent, uit de nalatenschap van
oom Jacob alle onroerende en roerende goederen die betrekking hadden op de papiermakerij
over. Waarschijnlijk waren zij daarvóór al bij oom Jacob in het bedrijf werkzaam. Het
woonhuis, ter waarde van ƒ 7000,- kwam aan hun moeder te vervallen. Zij was op dat
moment reeds voor de tweede maal weduwe. Zij ging er niet zelf wonen, maar de woning
werd betrokken door haar oudste zoon Cornelis. Zelf woonde ze enkele huizen verder
op nummer 86.

Cornelis Jacobsz. Breet

Ni"a het overlijden van zowel zijn vader als grootvader in 1748 werd, voor de vast-
zettingvan het vermogen van de minderjarige kinderen, de olieslagerij en - han-

10 JL "̂  del van vader geliquideerd. Als gevolg daarvan moesten de jongens in andere



Wijnand Esser, pastelportret
van Grietje de Jager (l 776-
1837), ca. 1817-1820.

Wijnand Esser, pastelportret
van Jacob Cornelisz. Breet,
(1778-1846), 1817.
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zaken gaan en kwamen Cornelis (1739-1806) en zijn broer Arent (1745-1807) Breet in
het papierbedrijf van oom Jacob Honig terecht. Zoals al vermeld namen zij het bedrijf
van oom Jacob over, en wel voor een totaalbedrag van ƒ 224.000,-. De aankoop betrof
de molens "De Veenboer" en "Het Herderskind" en het bedrijfskapitaal (onder meer
twee maal/ 14.000,-voor de molens, ƒ 3.100,-voor een pakhuis eneen woonhuisje met
erf, en ƒ 192.000,- voor de voorraden en werkkapitaal).

Toen Cornelis Jacobsz. Breet in 1770 met zijn vrouw Grietje Klaas Nen de woning
betrok was dit al zijn tweede huwelijk. Zijn eerste vrouw, Trijntje Aris de Boer, was in
1765 overleden, waarschijnlijk in het kraambed.

Het tweede huwelijk was op 6 september 1767 gesloten te Westzaandam. Grietje
was de dochter van Klaas Jacobsz. Nen, leraar bij het "Nieuwe Huis" aldaar, en Aagje
Claas Louwe. Cornelis en Grietje kregen drie kinderen, Aagje (l 772-1830), Jacob (1778-
1847) en Klaas (1784-1846).

Na het overlijden van zijn moeder kreeg Cornelis het huis officieel toebedeeld.
Toen hij in 1806 overleed, werd zijn weduwe tot universeel erfgename benoemd, onder
voorbehoud dat de beide zoons de hem toebehorende helft van de firma C. & L Honig
Breet, ieder voor de helft tegen taxatiewaarde zouden mogen overnemen. Zij moesten
dan wel hun moeder haar leven lang een jaarlijkse uitkering geven.

De broers Jacob en Klaas hebben samen hun vaders deel in de zaak overgenomen,
en bovendien kwam, na het overlijden van hun oom Arent Breet in december 1807, zijn
deel aan hen toe te vallen. Gezamenlijk hadden zij de firma C. & L Honig Breet in
eigendom.

Jacob Cornelisz. Breet

De oudste zoon, Jacob Breet (1778-1846), kwam op Lagedijk 80 te wonen. Van
hem is bekend dat hij, buiten zijn bedrijf, overman en gecommitteerde was van
het brandcontract van Papiermolens, de Municipale raad en later raadslid van

de gemeente Zaandijk, Regent van het Dorpsweeshuis en armenvoogd. Binnen de
Doopsgezinde gemeente was hij diaken en buitenvader van het weeshuis.

De fa. C. & L Honig Breet dreef hij dus samen met zijn broer Klaas. Buiten de
molens "De Veenboer" en "Het Herderskind" werd de zaak in 1838 nog uitgebreid met
"De Herder" die echter al in 1842 werd gesloopt.

Zijn familieleven buiten zijn ouderlijk huis ving aan met zijn huwelijk met Grietje
Jans de Jager (1776-1837). Bij gelegenheid van dat huwelijk werd een gedenkbord
vervaardigd dat in de collectie van het jubilerende Zaans Historisch Museum nog
aanwezig is. Grietje de Jager was de dochter van Jan Evertsz. de Jager en Aagje Willems
Ayer. De Jager was eerst schipper op Utrecht (het voorvaderlijk bedrijf van ventjager,
waaraan de familie zijn naam ontleent) en later olieslager in Koog. Hij woonde in een
nieuw gebouwd huis in de Dubbele Buurt.

Waar Jacob en Grietje woonden voordat zij Lagedijk 80 betrokken, is niet bekend.
Waarschijnlijk zijn zij na de dood van vader Cornelis, in 1806, bij moeder ingetrokken.
In ieder geval woonden ze er na het overlijden van moeder in 1826.

Uit het huwelijk Breet-de Jager werden negen kinderen geboren waarvan er vier
jong overleden. De vijf overige kinderen waren Grietje (1799-1867), Cornelis (1800-
1852), Aagje (1802-1824), Maartje (1807-1885) en Jan (1815-1892).

Aagje Breet is slechts 22 jaar oud geworden en op treurige wijze om het leven
gekomen. Haar vader schrijft hierover uitvoerig in de familie-aantekeningen:

"Ao. 1824 is in de nagt tusschen zondag en maandag den 19 en 20 september, na
gis tusschen een en twee uuren, ongelukkig in het water omgekomen onze 2de dochter
Aagje Breet. Zij had den ouderdom van 22 jaren en 9 maanden bereikt. Omstreeks 12
uuren had zij hare zuster Maartje nog behulpzaam in 't uitkleden geweest; was vervolgens



Wijnand Esser, pastelportret
van Aagje Jacobs Breet
(1802-1824), ca. 1819.

Anoniem (vermoedelijk
Wijnand Esser), pastelportret
van Maartje Breet (1807-
1885), begin 19e eeuw.

Wijnand Esser, pastelportret
van Cornelis Breet (1800-
1852), begin 19e eeuw.
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nog ruim een uur bij hare beminde Jan Alberti gebleven, dewelke toen na huis is gegaan,
en beide welgemoed (volgens zijn getuigenis) elkander eenen goeden nagt gewenscht.

De ongelukkige heeft waarschijnlijk iets in den Zaan willen afspoelen, en is daar
door voorover gevallen, alzo de ene muil van haar voet op 't vlot werd gevonden. En het
hoedje, 't welk zij voor de nagtlugt had opgezet was in de Zaan drijvende. Niet voor des
morgens 8 uuren werd dit ontzettend ongeval door mij zelven ontdekt. De algemeene
ontsteltenis welke er ontstond was onbeschrijflijk groot."

De overlevering wil dat haar vrijer Johannes Alberti, zoon van Cornelis Alberti en
Neeltje Schoorl, en houtzager met zijn vader in compagnie met de molen "Het Vliegend
Hert", aan een gebroken hart is overleden. Hij stierf op 19 januari 1825.

Huisvriend Jan van Vleuten, die nog al eens de pen vatte om gedichten te schrijven,
heeft twee grafschriften gemaakt op Jan Alberti en Aagje Breet:

Rust Jongeling! in dit stille graf
Wijl de aarde U geen vreugd meer gaf,
Dan toen zij zich ontsloot en U onthief van weenen.
Uw Schat, uw Liefling ging U voor.
Gij dringt nu tot haar woning door
Om U in zaalger oord onscheidbaar te vereenen.

-+-
Treur Jongelingen! Maagden weent.
Hier ligt een jeugdig paar vereend
Maar door den dood op aard verschriklijk
wreed verscheiden.
Het water moest haar sterfbed zijn
En hij stierf door smert en pijn
En zagen 't huwlijksfeest
hun slechts in 't graf bereiden.

In zijn testament gaf Jacob Breet zijn zoons de mogelijkheid de helft in de fa. Honig
Breet over te nemen en ieder een huis. De een het huis door hem bewoond, de ander het
huis daar bezuiden. Jan Breet nam in 1846/'47 zijn vaders huis, toen no. 96, over uit de
nalatenschap voor ƒ 4.500,-

Jan Jacobsz. Breet

I n 1847 kwam Jan Breet (1815-1892) in het huis wonen. Hij was firmant in de fa.
Honig Breet, samen met zijn oudere broer Cornelis en zijn neef Cornelis Klaasz.
Breet. In het openbare leven vervulde hij de functies van raadslid en wethouder van

Zaandijk, regent van het dorpsweeshuis, overman van het Brandcontract van papiermo-
lens en diaken bij de Doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk.

Hij trouwde op 6 augustus 1837 met zijn nichtje Maartje Breet, dochter van oom
Klaas en zijn vrouw Guurtje de Vries. Voor hun verhuizing naar Lagedijk 80 woonden
zij in het huidige pand Lagedijk 56. Volgens aantekeningen van dhr. G.J. Honig moet de
inrichting van de woning zeer indrukwekkend zijn geweest met een zeer kostbare
inboedel.

Na het overlijden van broer Cornelis in 1852 zette Jan de zaak Honig Breet samen
met zijn neef Cornelis Klaasz. Breet voort. Wanneer de laatste de firma verliet, is niet
bekend. "Het Herderskind" werd in 1856 verkocht en omgebouwd tot houtzaagmolen.
Jan heeft als enig firmant in 1879 de firma Honig Breet geliquideerd.

Na zijn overlijden op 17 december 1892 is bijna zijn gehele bezit, inclusief het huis,
geveild.



Detail van een haardscherm
met een afbeelding van
papiermolen Het
Herderskind, 18e eeuw.

Op de openbare verkoping van 2 5 mei 1893 werd Lagedijk 80 aangekocht door de
vishandelaar W.F. Dil voor ƒ 3.460,-. Hij liet enkele schotten aanbrengen, waardoor het
mogelijk werd het huis in tweeën te bewonen. In het hoofdgebouw heeft van 1893 tot
1910 de weduwe van zijn broer Dirk gewoond. Daarna woonde er een beambte van het
postkantoor. In het andere deel hebben de familie Yff, de familie Plekker en Cornelis
Cornelisz. Honig, "Cor de smid" met zijn vrouw Cornelia Dil, dochter van Dirk Dil,
gewoond. De volgorde van bewoning door genoemden is niet bekend. Als laatste woonde
er mejuffrouw Klerk, pianolerares.

Neeltje Willems de Jager

W .F.Dil verkocht in 1911 het huis aan mejuffrouw Neeltje de Jager (1861-
1940), die jarenlang met haar moeder (overleden in 1911) op het Gorterspad
woonde. Haar vader Willem de Jager had het beroep van stijfselmaker

uitgeoefend met de fabriek "De Ruiter" aan de Oostzijde te Zaandam. "Nicht Neel" heeft
alleen in het grote huis gewoond. Na haar overlijden op 11 januari 1940 bood de directie
van Dagblad "De Zaanlander" de mooie oude koopmanswoning namens de erven
Neeltje de Jager aan de gemeente Zaandijk aan, met als doel er de Zaanlandsche
Oudheidkundige Verzameling "Jacob Honig Janszoon Junior" in onder te brengen,
hetgeen na enkele kleine veranderingen ook gebeurd is. Op 14 december 1940 is het huis
als "Zaanlandsche Oudheidkamer" officieel in gebruik genomen.

Simon Honig Jz.
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P. Betlem, tekening van een
deel van de bebouwing aan de
Lagedijk in Zaandijk. In het
stenen pand links is nu het
Zaans Historisch Museum
gevestigd, 1922
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D e aanwezigheid van een monumentale bebouwing in een historisch gegroeide
structuur bepaalt in grote mate de kwaliteit van een dorp of stad. Hoewel latere
perioden daar het hunne aan hebben bijgedragen - ook met verlies van oor-

spronkelijk karakter - bezit Zaandijk beide elementen. Het pand Lagedijk 80 is een van
de monumentale gebouwen in Zaandijk, dat verdient om nader te worden bekeken. Het
feit dat het pand als museum ingericht en ook bewoond is, bemoeilijkte het bouw-
historische onderzoek. Er kon niet hier en daar even iets worden weggehaald of gesloopt
om ergens achter te kijken. In de loop van de jaren kan er veel veranderen aan
bouwwerken en ook kunnen veranderingen weer ongedaan worden gemaakt. Aan het
eind van dit artikel is een overzicht opgenomen van de gegevens die thuishoren bij het
historisch onderzoek van dit pand.

In gebruik als museum

I n 1911 werd mej. Neeltje W. de Jager door koop eigenaresse. Zij had een grote be-
langstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek en richtte de voorkamer in tot
een persoonlijk museum. Neeltje de Jager overleed op 11 januari 1940 en het huis

kwam in eigendom van E. Smit, directeur van de Zaanlandsche Stoomdrukkerij en
penningmeester van de Zaanlandsche Oudheidkamer. Na onderhandelingen werd het

perceel Lagedijk 80 aan de
gemeente Zaandijk aangebo-

y ;* den om onderdak te bieden
y":. :'y^y/;:/^, : ' • : • ' ' • : f ;jC'.:ï: ? aan de Oudheidkundige Ver-

.••;('^'-':..-^~' •• ̂ ••.•^/••^.•'- ï zameling, die sinds 1892 was
ondergebracht in het gemeen-
tehuis van Zaandijk.

In het gemeentehuis van
Zaandijk was de beschikbare
ruimte voor de onderge-
brachte collectie 162 m2. In
het huis Lagedijk 80 was daar-
voor 245 m2 aanwezig. Er was
al een bouwfonds aanwezig
van ƒ 5000,-, dat aangewend
kon worden voor de kosten
van de noodzakelijke verbou-
wingen en reparaties.

De heer C. Visser, in-
specteur van het bouw- en
woningtoezicht te Amsterdam
en directeur van de vereni-

ging "Hendrick de Keyser", werd adviseur bij deze werkzaamheden. De vereniging zou
de centrale verwarming aanleggen, de kosten voor verwarming kwamen voor rekening
van de gemeente. Nergens werd teruggevonden - niet op tekening of in beschrijvingen
- wat er precies aan het huis werd uitgevoerd om aan de nieuwe functie te voldoen.
Vastgesteld kan worden dat onder andere de veel te grote dakramen aan de voorkant en
de grote dakkapel achter zijn bijgeplaatst. Voorts zijn toen of wellicht ook later,
inwendige veranderingen aangebracht ten behoeve van de bewoning door een beheer-
der. Maar bij de werkzaamheden in 1941 bleek dat het huis diverse gebreken vertoonde,
zoals verrotte kozijnen, zwam in de muren, vermolmde goten, waardoor de bodem van
de kas van de vereniging in zicht kwam. De gemeente Zaandijk nam enkele kosten over,
onder meer voor een schuurtje, een schutting en het herstel van de balustrade aan de
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Zaanzijde en het marmeren van de vloeren. Niet uitgevoerd werden toen het schilde-
ren en behangen van de Zaankamer. De rekening van 5 augustus 1941 vermeld het
volgende:

Gebrs Husslage, timmer-, metsel-en loodgieterswerk ƒ 6043,03
W. Dijkstra, schilderwerk 1985,65
N. Carpentier, schilderwerk 55,-
J.H. Plu, centrale verwarming 2391,96
N. van Exter, electrische installatie 503,89
M. Groot, loodgieterswerk 6,21
J. de Boer, brandblusmiddelen 156,82
C. Visser, adviseurschap 990,46
diverse inrichtingskosten en opening 600,71

totaal ƒ 12733,73

In 1942 werd door de gemeente nog de tuin aangelegd. Bij de inrichting tot mu-
seum werden eveneens in de voor- en achtergevel een aantal gevelstenen, onder andere
afkomstig van de in 1896 gesloopte Beschuittoren in Wormer, aangebracht.

De belendingen

L inks van Lagedijk 80 stond eerder een kleiner houten huis dat omstreeks 1742
was bewoond door de koopman Claes Gerritsz Schouten. Het huisje is te zien op
een gekleurde tekening in het museum, dat van vóór 1878 moet dateren. In dat

jaar werden dit en een naastliggend houten huisje gesloopt ten behoeve van de bouw van
het huidige bakstenen pand.

Rechts van het museum, er tegenaan gebouwd, bevindt zich een eveneens twee
lagen hoge houten aanbouw. Deze aanbouw was in 1755 nog niet aanwezig, want in een
notariële acte van juni 1755 lezen we onder andere: "op geen spatie van tien voeten na
/op en aan de noorsijde van dit huijs, op enigerleije manieren, hoe genaamt, niet sal
mogen werden betimmert, beheijnt/of eenig hinder aan het huijs van Jacob Honig
(staande benoorden dit huijs) sal mogen werden toegebragt."

Op 2 5 mei 1893 maakte G.J. Honig een schetsmatige plattegrond van het huis met
daarop aantekeningen over de namen en de aankleding van de vertrekken. Honig geeft
de aanbouw aan op zijn plattegrond als een bij het huis behorende buitenkeuken.' Hij
tekende daarin een gang en de keuken met een tegelschoorsteen (= smuiger). De
voorgevel heeft beneden en boven één raamkozijn, de achterzijde steekt uit ten opzichte
van de gevel van het huis. Daar bevindt zich de toegangsdeur van de keuken. Een trap
werd door Honig niet aangegeven, zodat verondersteld kan worden dat de verdieping van
deze aanbouw vanuit het huis bereikbaar kan zijn geweest. Meer waarschijnlijk, is dat
Honig de trap vergat te tekenen. Eerder waren in deze aanbouw gevestigd een tabak- en
sigarenwinkel en een schoenenzaak; thans is er een textielwinkel in gevestigd.

Weer rechts daarvan woonde omstreeks 1742 de koopman Claes Cornelisz Honig,
maar later werd dit de koetsierswoning annex paardenstal van Breet. Naast dit huis was
het eigenlijke koetshuis. De woning annex paardenstal werd in 1893 gesloopt en
vervangen door het huidige stenen pand. Achter het huis bevindt zich nog een restant van
de vroegere naar de Zaan uitgebouwde staart met een Zaankamer.

16



Stenen voorgevel van het
museum.
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Het huis Lagedijk 80

Het huis dat op 14 december 1940
als museum in gebruik werd ge-
nomen is een rechthoekig bak-

stenen gebouw van ca. 12.80x7.70 m, met
twee woonlagen en een zolder. Achter het
pand bevindt zich een in-/aangebouwde
keuken die links ruim één meter uitsteekt,
waardoor aan die zijde een steegje ont-
stond. Dit gaf toegang tot de (vermoede-
lijke later ingehakte) keukendeur. Op de
kadastrale minuut (1817) loopt deze uit-
gebouwde staart door tot de Zaan. Het
achterste deel hiervan is dan later ge-
sloopt om plaats te maken voor de in 1829
gebouwde zaankamer.2 Het huis (en de
uitgebouwde keuken) bezitten geen hout-
skelet, maar balklagen; er zijn zeven balk-
vakken. Merkwaardigerwijze zijn twee van
de zolderbalken en een strijkbalk ter plaatse

van de kabinetten 2 en 3 op hun plat gelegd. Deze balken rusten op zichtbare hardstenen
draagstenen. In de zoldervloer is over de gehele diepte van het huis een naad aanwezig.
Deze geeft aan dat de vloer over drie balkvakken is veranderd of vernieuwd. Aan de
verdiepingsvloer of de kap is op de overeenkomstige plaats niets te zien. Het huis heeft
een diepe, los van de buitengevels gebouwde kelder.

De beschoten schildkap heeft bij voor- en achterschilden een helling van ca. 45°,
de zijschilden zijn iets steiler. Van de twee schoorsteenpijpen heeft de linker
(schijn)schoorsteen nog de oorspronkelijke
vorm. De rechter kreeg in 1765 een houten
opbouw met daarop een gek.3 Deze was in
1869 nog aanwezig maar in 1878 verdwe-
nen en vervangen door een schoorsteen-
kap. De goten zijn eenvoudige uit-
getimmerde dakgoten zonder klossen. De
nok en de hoekkepers4 zijn met lood be-
kleed. De veranderde dakkapel aan de voor-
zijde is oorspronkelijk; die aan de achter-
zijde is vervangen door een veel grotere. De
voorgevel van het huis is gemetseld in staand
verband (10 lagen = 50cm.) en heeft een
plintje van gele klinkers. Onder de raamko-
zijnen is evenwel in kruisverband gemet-
seld door om de vier lagen in de strekken-
laag twee koppen toe te voegen. De reden
hiervan is niet bekend. In de voorgevel zijn
vier 18e-eeuwse gevelstenen ingemetseld.

Achtergevel van het stenen pand met de vier
gevelstenen van de beschuittoren van
Wormer.



De linker zijgevel (de rechter is niet zichtbaar) is in dezelfde baksteen gemetseld doch
met klezoren5 op de hoeken in de koppenlagen. Dit verschil in uitvoering van de
metselverbanden van de zij- en voorgevel geeft aan dat het werk in een overgangsperiode
tot stand kwam.6

De voornaamste gevel werd in het nieuwe systeem - met drieklezoren - gemetseld,
de zij- en achtergevels nog in het oude metselverband met klezoren. Deze werkwijze
treffen we ook wel elders in Noordholland aan, onder meer bij het Wildemanshofje in
Alkmaar (1714). De overgangsperiode begon omstreeks 1710. Ook onder het ronde
hoekraam van de uitgebouwde keuken treffen we de klezoren aan.

Door de gewijzigde ruitverdeling naar zesruitsramen in de eerste helft van de
vorige eeuw heeft het huis duidelijk aan architectonische waarde ingeboet. De beneden-
ramen werden naar beneden toe verlengd om een "ordentelijke" ruitverhouding te
krijgen. Bij de verdiepingramen die oorspronkelijk even hoog waren als de beneden-
ramen, gebeurde dit niet. De ruiten in deze ramen werden dan ook nagenoeg vierkant.
In de oorspronkelijke kozijnen waren kalven7 aangebracht (zie tekening). Niet met
zekerheid is te zeggen of het oorspronkelijke voordeurkozijn al van glasgaten was
voorzien. Blijkens de eerder genoemde gekleurde tekening (toestand van vóór 1878)
waren deze toen wel aanwezig. De deur en het bovenlicht hebben daarop nog empire-
vormen. De kroonlijst, de ionische kapitelen, het snijraam en de huidige deur zijn daarna
aangebracht. Oorspronkelijk kan het deurkozijn zijlichten hebben gehad (zie reconstructie-
tekening). Het heeft er alle schijn van dat de toegangsdeur van de keuken (in de steeg)
later is ingehakt. Dit kan gebeurd zijn toen de houten aanbouw rechts als apart gebouw
werd verkocht en niet meer tot het huis behoorde.

De achtergevel van het huis, gemetseld in kruisverband, heeft eveneens wijzigingen
ondergaan. De grote dakkapel is in 1940 aangebracht en verving een kleinere, overeen-
komstig die van de voorgevel.

Op de plattegrond van de bovenkamers tekende Honig (1893) ten onrechte vier
evenbrede raamkozijnen in de achtergevel. Er zijn er thans drie. Het ingetekende raam
boven het dak van de keuken is er waarschijnlijk niet geweest en moet op een vergissing
berusten. Of het huidige middelste raam na 1893 is versmald, valt aan het metselwerk
nauwelijks af te lezen. De kozijnen van de verdieping met hardstenen onderdorpels
hebben onder en boven halfsteens-rollagen. Aan de binnenzijde zijn nog luikscharnieren
zichtbaar. Tussen twee van de kozijnen zijn de vier gevelstenen van de "Beschuittoren"
van Wormer aangebracht. De kozijnen van de begane grond in de achtergevel zijn
waarschijnlijk van latere datum, evenals het deurkozijn met bovenlicht in de hoek. Het
linker kozijn, dat aan weerszijden wordt geflankeerd door een "oeil de boeuf'8, heeft
luiksponningen aan de buitenzijde. De twee anderen hebben deze niet. Deze deur is
waarschijnlijk aangebracht toen de Zaankamer werd gebouwd (1829). De steenmaat en
het aantal lagen in het muurdammetje tussen dit deurkozijn en het raamkozijn, verschil-
len aanmerkelijk met de rest van de gevel. Zij komen echter overeen met de lagenmaat
van de Zaankamer. Onder het deurkozijn bevindt zich het ventilatierooster van de kelder.
Tegen de achtergevel is het schoorsteenkanaal van de centrale verwarming gebouwd
(1940).

Het huis inwendig

V ergeleken met de plattegrondjes van G.J. Honig (1893) is aan de binnenruimte
weinig veranderd. Over het interieur wordt hier volstaan met enkele opmerkin-
gen over (eerdere) wijzigingen in het huis.9 Bij binnenkomst door de voordeur

zien we in de entree en de gang langs de wanden een hoge lambrizering van witte tegels
met paarse randen. De tegels zijn niet, zoals algemeen gebruikelijk, vlak met de

18 gepleisterde wanden aangebracht, maar daar tegenaan. Er is hierdoor reden om aan te



Buitenmuur aan de tuinzijde
met ronde hoekraam van de
uitgebouwde keuken, buiten-
gootsteen en regen-waterbak.
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nemen dat deze betegeling niet oorspronkelijk is doch later -vermoedelijk in 1765 - werd
aangebracht. Ook de paarse kleur van de tegels (mangaankleur) pleit hiervoor, omdat
deze kleur pas later in de 18e eeuw op deze wijze werd toegepast. Hetzelfde geldt dan voor
de tegels tegen het rookkanaal op de keukenzolder.

De voorkamer heeft een aantal veranderingen ondergaan. Het geschilderde be-
hang was in 1893 al aanwezig, maar de deur naar de (achter)gang is van een behangen deur
gewijzigd in een deur met glasruiten. In die gangwand moeten zich achter het behang nog
twee binnenramen bevinden. Aan de gangzijde is deze wand met houten delen betimmerd.
De plafond-beschildering is geheel gewijzigd ten opzichte van 1893.

De bedstede naast de trap is thans de porseleinkast; deze had in 1893 al wel spie-
gel(glas)-deuren. De oorspronkelijke smuiger in deze voorkamer is in 1765 veranderd in
de rococo- schoorsteenmantel (foto p. 23). Het is echter de vraag of deze er toen zo uit
heeft gezien als thans. Met name de kastjes-betimmeringen aan weerszijden lijken later
toegevoegd, mede door de wonderlijke afwerking aan de bovenkant. Waarschijnlijk is
ook de nu aanwezige spiegel een vervanger van een andere mantelversiering die tot aan
de bovenlijst heeft doorgelopen. De lambrizering (bovenlijst) langs de straat verschilt in
hoogte met die van de zijwanden.

De huidige woonkeuken (Honig 1893: kantoor) bezit nog de witte tegelwanden.
Van de kastenwanden tussen deze en de woonkamer (voormalige slaapkamer) is een
gedeelte gesloopt. Op de verdieping is de indeling van 1893 nog geheel aanwezig. Het
behangsel tegen de buitenwanden van de pronkkamer is sindsdien vervangen door papier
behang op hout en linnen. De kast in kabinet l langs de wagenschotwand van de
pronkkamer was in 1893 al aanwezig, maar deze is niet oorspronkelijk. De bedstede
(1940) tegen de achterwand in deze ruimte was oorspronkelijk een (ondiepere) kast. Op
de zolder is een vertrekje afgescheiden ter plaatse van het getrokken schoorsteenkanaal.

De aangebouwde keuken met gang naar de Zaankamer

De buitenmuur aan de
tuinzijde is tot en
met het hoekraam

oorspronkelijk. Het terug-
liggende gevelgedeelte is
waarschijnlijk in 1829 gewij-
zigd. Dat is te zien aan het
metselwerk. Tegelijk moeten
ook het smalle raamkozijn en
de buitendeur, uitkomend in
de gang, zijn aangebracht. Bij
het aanbrengen van het deur-
kozijn met bovenlicht in de
achtergevel van het huis kwam
men waarschijnlijk tot de ont-
dekking dat de aanwezige goot
van de keukenuitbouw uit-
kwam tegen of voor het bo-
venlicht van het nieuwe ko-
zijn. De oude goot waarvan
de nog aanwezige lijst te zien
is vanaf het hoekraam tot aan
de Zaankamer, moest wor-
den verhoogd. Daartoe wer-
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den enkele lagen metselwerk opgebracht met als gevolg dat
ook de dakvoet en dus het dakvlak omhoog moesten. Dit is
opgelost door met enige tussenruimte een tweede dak-
beschot over het oude aan te brengen; het oude dakvlak is
nog binnen aanwezig. Ook de dakkapel, die wel haast moet
dateren uit 1765, werd verhoogd. Men moet wel zeer
dringende behoefte hebben gehad aan de nieuwe achtergevel-
deur in het oude huis!

Het inwendige van de keuken, waarin zich de toe-
gang tot de kelder bevindt, is eveneens gewijzigd. Dat geldt
niet voor de nog aanwezige oorspronkelijke smuiger. Voor
de buitendeur (uitkomende in de steeg) was in 1893 een
binnenportaal aanwezig. Dat is nu weg en vervangen door
een losse ondiepe kast: de deur is buiten gebruik. Aan de
zolderbalken valt af te leiden dat deze aanbouw doorloopt
tot aan het tussenvertrek dat weer bij de zaankamer be-
hoort. Zoals eerder opgemerkt liep - volgens de kadastrale
minuut - de staart door tot de Zaan. De ruimte achter de
keuken naast de gang bevatte in 1893 twee bedsteden. Nu

vinden we hier enkele ondiepe kastjes, gemaakt in 1940, met gemarmerde lijsten en
bordenrichels. De kasten naast de smuiger waren toen al aanwezig. Op de plaats van de
bedsteden is een moderne badcel aangebracht. Op de plaats van de eerder genoemde cv-
schoorsteen bevond zich in 1893 een bontje of turfpomp.

De Zaankamer

Het in 1892 gebouwde onderdeel achter de keuken van Lagedijk 80 is een recht-
hoekig bouwsel van ca. 9 x 5.5 m. Het lijkt er op dat deze uit- en inwendig rijk
uitgevoerde Zaankamer nog eens alle kunnen van de Zaanse bouwers moest

tentoonspreiden. De kamer heeft een - voor die tijd niet meer zo gebruikelijk en in
tegenstelling tot de rest van het complex - houtskelet. De korbelen10 zijn boven de
zolderbalken aangebracht, een meer voorkomende constructie, die verband houdt met
het vlakke houten plafond onder de balken. De gebintstijlen zijn in de muren opgenomen
zodat de binnenluiken van de ramen onbelemmerd russen de muur en de houten
binnenbekleding konden schuiven. De aansluiting van het oude metselwerk (de uitge-
bouwde keuken) met dat van de Zaankamer aan de kant van de buren is op zijn minst
nogal rommelig uitgevoerd. De gevels aan de minkant en aan de Zaan zijn in een mooie
dunne steen (10 lagen = 43.5 cm) in kruisverband gemetseld. Het metselwerk van de
noordgevel is uitgevoerd in een kruisverband met drieklezoren in de koppenlaag in
dezelfde steensoort. Langs de tuingevel is een plint van hardstenen platen aangebracht.
De kozijnen, ook die van de kwartronde hoekramen, hebben hardstenen dorpels11 met
aangehakte neuten.12 Boven de hoekramen is een snijwerk versiering aangebracht. De
zesruitsramen hebben brede tussenstijlen.

De uitgetimmerde kroonlijstgoot op klossen en met fraai bewerkte fries eronder
loopt ook onder langs de klokgevel (foto p.4). Deze klokgevel eindigt in een driehoekig
fronton en heeft zijpilasters en bezit siersnijwerken van verschillende stijlperioden,
onder andere een guirlande en een frontonvulling met een bijenkorf. Het raamkozijn is
omlijst. Aan de tuinzijde bevindt zich een dakkapel met zijmeanders en een fronton. Op
het dak met een helling van ca. 45° liggen geglazuurde pannen. Tussen het dak van de
keuken en de Zaankamer is een tuitgevel aangebracht. Langs de Zaangevel en een deel
van de tuingevel is een loopvlonder aangebracht waarop een balustradehek met panelen
en balusters uit de bouwtijd.



Zijgevel met dak van de
Zaankamer met kroonlijst-
goot op klossen, dakkapel en
tuitgevel.

Het interieur van de Zaankamer is goed en gaaf bewaard (foto's p.30). Deze is in
een vroeg 19e eeuwse trant versierd met betimmeringen en snijwerken aan het plafond
en de deuren. De wandbetimmering heeft lambrizering, de ramen hebben schuifluiken
in afsluitbare luikbergingen. De schoorsteen mantel is de halfronde met een rondboog
afgedekte plaats voor een kolomkachel. Aan weerszijden heeft deze Ionische halfzuilen
met dito kapitelen; erboven een los wapenschild met een bijenkorf vastgehouden door
twee putti. In het tussenvertrek bevinden zich voornamelijk kasten. In één ervan is het
(spil)trapje naar de - nu met slaapkamers ingerichte - zolder aangebracht. In een andere
kast bevindt zich een origineel houten beschilderd closet. Het raampje daarin is later
aangebracht. Voorts zijn in dit vertrek nog de bedstededeuren aanwezig. Daarachter
bevindt zich nu een ondiepe kast (1940). Zowel de hardstenen buitengootsteen, samen
met de mond van de regenwaterbak geplaatst in het terugliggende deel van de aan-
gebouwde keuken, als het genoemde closet moeten een afvoerleiding hebben (gehad).
Dit was waarschijnlijk een gemetseld riool.

5. de Jong
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1. De benaming zomerkeuken komt ook voor in Amsterdam. De functie van deze keukens is niet geheel
bekend, zie: H. Zantkuyl e.a., Erf en tuin in oud-Amsterdam, Stadsdrukkerij (Amsterdam 1982) uitgave
Amsterdams Historisch Museum.

2. Het ontbreken van de versmalling en het ronde hoekraam op de kadastrale tekening moet op een vergissing
berusten.

3. Een gek is een door de wind draaiende, kegelvormige oude houten schoorsteenafdekking.

4. Een keper is een rib van een kapgestel.

5. Een klezoor is een deel van een baksteen.

6. Jong, S. de , Zaans bouwkundig alfabet (1991) 79.

7. Een kalf is een tussendorpel van een deur-of raamkozijn.

8. Een "oeil de boeuf' is een kleine ronde of ellipsvormige lichtopening.

9. Een meer uitvoerige beschrijving van het interieur vindt u elders in deze uitgave.

10. Een korbeel is een hoekverstijving.

l l.Een dorpel is een drempel.

12. Een neut is een onderstuk van een houten stijl.

13. Van S. Honig ontvingen we een schetsmatige plattegrond met daarop aantekeningen over de namen en de
aankleding van de vertrekken. De schets werd gemaakt door zijn grootvader G.J. Honig op de dag dat het
huis werd geveild: 25 mei 1893.



V an de inwendige afwerking van hun huizen maakten onze voorouders in de 18e
en 19e eeuw meer werk dan wij nu doen, althans in bepaalde opzichten. Wie er
het geld voor had, liet zijn meest representatieve vertrek(ken) voorzien van rijk

gebeeldhouwde schouwen met een spiegel in bijpassende omlijsting. Langs de wanden
werden kamerhoge - en kamerbrede - schilderingen op doek aangebracht, de zoge-
naamde behangselschilderingen met idyllische landschappen. Ook in Lagedijk 80 is zo'n
representatief vertrek met behangselschilderingen en monumentale schouw aanwezig,
namelijk de grote voorkamer aan de zijde van de Lagedijk. De daar aanwezige aankleding
kwam overigens niet in één keer tot stand, maar er zijn verschillende stijlfases te
onderscheiden.1 Tijdens een verbouwing die - te oordelen aan de stijl - vermoedelijk

Deel van het interieur van de
voorkamer van het museum
met behangselschilderingen en
rococo-schomv.
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plaats vond in het derde kwart van de 18e eeuw, kreeg de schouw haar huidige
hoofdvorm. Zowel die hoofdvorm, als de profilering en de ornamenten verraden de
rococo of LodewijkXV-stijl: een uit Frankrijk afkomstige stijl, die in ons land veel in de
tijd van de restauratie werd toegepast. Karakteristiek voor de rococo zijn onder andere
de grillig gevormde, asymmetrisch krullende ornamenten en de sierlijke, slingerende
ranken met bloemetjes en blaadjes.

Tot de meest in het oog springende interieur-onderdelen in de voorkamer behoren
de behangselschilderingen met de idyllische landschappen waartussen twee kleinere "en
camaïeu-schilderingen" (voorstellende grijzige figuren tegen een blauwe achtergrond,
qua kleur en vormgeving gebaseerd op antieke cameeën). Deze schilderingen stammen
uit 1830. De stijl van die "en camaïeu-schilderingen", maar ook die van de buitenplaatsen
op de landschapstaferelen, is die van het neoclassicisme, een uit Frankrijk afkomstige stijl



die in ons land gangbaar was aan het eind van de 18e eeuw en in de eerste decennia van
de 19e eeuw, en die een voorkeur had voor motieven, aan de klassieke oudheid ontleend.

Een ander vertrek dat een voorname aankleding kreeg, was de Zaankamer. Deze
kwam tot stand bij dezelfde verbouwing van 1829-1830, waarbij ook de behangsel-
schilderingen in de voorkamer werden aangebracht. Kenmerkend voor die tijd zijn de
hoge schoorsteennis en de deuren met hun stijve, elegante snijwerk. Kenmerkend voor
die tijd zijn ook de plafondornamenten -de krans van bladeren en druiven in het midden,
de waaiervormige hoekvullingen. In eerste instantie lijken ze uitgevoerd in het destijds
zo geliefde stucwerk, maar bij nadere bestudering blijken zij van hout.

Tot de vermeldenswaardige interieur-onderdelen van Lagedijk 80 behoort zeker
ook de betegeling van de smuiger in de keuken, die uit het begin van de 18e eeuw zal
stammen en wellicht in of kort na de bouwtijd van het huis zal zijn aangebracht. De
betegeling elders in het huis, namelijk van de schoorsteenboezem in het kleine vertrek
boven de keuken (dat eertijds tot meidenkamertje diende) en van de gang beneden, is
vermoedelijk pas bij een verbouwing van na 1750 tot stand gekomen.

In diverse vertrekken boven valt de beschildering van de balkenplafonds op, die
deels in blauwe tinten, deels in imitatie-mahoniehout is uitgevoerd. Deze beschilderin-
gen zullen nog in de eerste helft van de 18e eeuw zijn aangebracht. In een van de kleine
kabinetten aan de wegzijde werden in 1765 rococo ornamenten toegevoegd.

De schouw

De schouw in de voorkamer neemt in het Noordnederlandse woonhuisinterieur
van vroeger eeuwen doorgaans een centrale plaats in tegen een der wanden. In
de voorkamer van Lagedijk 80 is zij aangebracht tegen de zuiderzijwand.

Aanvankelijk was er een smuiger. In het derde kwart van de 18e eeuw kwam daar wat
destijds wel een Hollandse schouw of Utrechtse schouw werd genoemd: een schoorsteen
met een uitkragende rookkap maar zonder schoorsteenmantel eronder.2 De eenvoudige
uitvoeringen laten een rechtgesloten onderrand zien, zoals men al van de smuigers
kende. Meer monumentale typen hebben een onderrand, die in het midden opgebogen
(getoogd) is. De schouw in de voorkamer van Lagedijk 80 behoort tot deze laatste
categorie. Niet alleen de hoofdvorm met de getoogde onderrand van de rookkap is
monumentaal, ook de uitvoering. Voor de onderrand is donkergrijze marmer met lichte
aderen gebruikt. In het midden is een omkrullend rococo-ornament aangebracht. Bij de
Hollandse schouw is er weliswaar geen sprake van een schoorsteenmantel, maar wel is er
een vlakke omlijsting gezet rond de vuurnis, uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de
onderrand van de rookkap. Wie nauwkeurig kijkt, ziet dat er kleine rococo-versieringen
in reliëf zijn aangebracht in de vorm van c-vormige krullen.

Rococo-versieringen treft men ook aan tegen de zijkanten van de rookkap. Deze
zijkanten zijn niet gewoon recht, maar vertonen een ingezwenkte vorm. De smalle
panelen hier hebben zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde een korte sierlijke
rank met bloempjes en blaadjes.

Tegen de rookkap is een spiegel bevestigd met een omranding met ornamenten
zoals die ten tijde van de rococo gangbaar waren. Daaronder een grote asymmetrische
krul op de top. Aan de voet van de spiegel is links een figuurtje aangebracht datMercurius
voorstelt (symbool van de handel, uitgerust met gevleugelde staf en kleine geldbuidel) en
rechts een figuurtje dat Neptunus (symbool van het water, met in zijn hand een drietand)
verbeeldt. In de jaren vijftig van onze eeuw werden er reparaties uitgevoerd aan de armen
van de beide goden en hun attributen. Ook is toen het mandje middenonder weer
gecompleteerd waarin een busje zit om een (niet meer aanwezige) kaarsenarm in te
zetten.

24



De voormalige bedstede in de
voorkamer is thans porselein-
kast. De vorm van de dubbele
deur en de versieringen zijn
overeenkomstig de rococo-stijl.
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De brede dubbele deur

T egenover de schouw bevindt zich een brede dub-
bele deur, die in het verleden een bedstede af-
sloot. Thans is deze ruimte tot porseleinkast

ingericht. Zowel de dubbele deur zelf als de omranding is
getoogd. Dergelijke togen waren gangbaar in de periode
van de rococo. Ook de gesneden versieringen, zoals de
asymmetrische grote opengewerkte krul op de top en de
sierlijk gebogen ranken met blaadjes en bloemetjes aan
weerszijden daarvan waren in die stijlperiode gebruikelijk.

De dubbele deur heeft glazen ruitjes in het boven-
gedeelte en door snijwerk omkranste vakken in het beneden-
gedeelte. Ook dit snijwerk vertoont motieven uit de ro-
coco-periode. Tot de bijzonderheden kan het snijwerk op
het bovengedeelte van de naald tussen de beide deur-
helften genoemd worden. Vóór 1940 was er geen sprake
van glazen ruitjes, maar waren er twee spiegels. Deze
werden echter ten behoeve van de opstellingvan de porselein-
collectie verwijderd.

De behangselschilderingen

B ij het betreden van de voorkamer vallen meteen de behangselschilderingen van
de vier wanden, voorstellende idyllische landschapstaferelen, op. Dergelijke be-
hangselschilderingen zijn op allerlei plaatsen in ons land gemaakt in de 18e eeuw

en ook nog in het begin van de 19e. Daarna raakte dit genre uit de mode en veel van wat
eens vervaardigd werd, is allang weer verloren gegaan, wanneer de desbetreffende
ruimtes werden gemoderniseerd.3

Op een van de taferelen in Lagedijk 80 - namelijk op het tafereel tegenover de
ramen, rechts van de deur - heeft de maker zijn naam geplaatst: Wm. (Willem) Uppink.
Ook het jaar van ontstaan staat erbij: 1830. Willem Uppink, geboren in 1767 te
Amsterdam en overleden aldaar in 1849, behoorde tot de laatste generatie behangselschilders
in de hoofdstad. Hij is een aantal jaren lid geweest van het bekende genootschap Felix
Meritis en heeft behalve behangselschilderingen ook gewone schilderijen gemaakt,
waarvan diverse op den duur in openbare verzamelingen terecht gekomen zijn.4

Wat betreft het genre van de behangselschilderingen is van Uppink niet alleen het
hierna te behandelen ensemble in Lagedijk 80 bekend, maar ook een drietal eveneens
gesigneerde en gedateerde ensembles in het pand Keizersgracht 269 te Amsterdam, die
de jaartallen 1812,1813 en 182O dragen.5 Wat de compositie en de motieven aangaat zijn
er overeenkomsten tussen de schilderingen van Uppink te Amsterdam (speciaal de reeks
uit 1812 en die uit 182 0) en Zaandijk, maar ook met de werken van andere behangselschilders
uit het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Zo komt men het landschapstype
- glooiend en boomrijk - niet alleen bij Uppink tegen, maar ook bij anderen. Hetzelfde
geldt voor de bochtige waterpartijen en wegen. Of voor de stoffering van het landschap
met diverse soorten vee, wandelaars, boeren aan het werk en vissers. De luchten zijn over
het algemeen stralend blauw met hier en daar wat lichte wolken.

Het was gebruikelijk om tijdens het maken van zo'n reeks behangselschilderingen
bij de weergave van licht en schaduw enigszins rekening te houden met de werkelijke
lichtinval in de kamer waar het behang werd aangebracht. Ook werd een min of meer
doorlopende horizon aangebracht, die het ensemble, dat doorgaans uit verschillende



taferelen bestond, een zekere samenhang kon geven. Die horizon is betrekkelijk laag
gesitueerd, zodat men het beste gezicht op de schilderingen kreeg, wanneer men gezeten
was op wat we thans "eetkamerstoelen" noemen. Ook Uppink heeft deze werkwijze
aangehouden.

Het behang in de voorkamer van Lagedijk 80 heeft de beschouwer zoveel te bieden,
dat men niet snel uitgekeken raakt. De verscheidenheid aan motieven is dan ook te groot,
om binnen het bestek van deze publikatie compleet te beschrijven. Daarom is bij de
behandeling van de afzonderlijke taferelen een keuze gemaakt. Als eerste komt de brede
schildering op de wand tegenover het raam, rechts van de deur, aan bod.

Detail van het beschilderd
behang met een wit gepleisterd
huis in een boomrijk landschap
met enkele figuren (zie
beschrijving tekst no. 1).
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1. Het linkergedeelte van schildering laat een buitenplaats zien met een wit
gepleisterd huis, gelegen in een glooiend, boomrijk landschap. Het lijkt te gaan om een
symmetrisch aangelegd huis, bestaande uit een hoge middenpartij die geflankeerd wordt
door twee lagere zijvleugels. De linkerzijvleugel wordt geheel aan het oog onttrokken
door een lage heuvel met struiken en bomen. Het hoge middendeel, dat uit twee
bouwlagen bestaat, wordt bekroond door een driehoekig fronton. De voorgevel van dit
hoge bouwblok wordt door vier kolossale pilasters in drie vakken verdeeld, waarin
zogenaamde empire-vensters zijn aangebracht met donker geschilderd houtwerk. Het
middelste vak bevat bovendien de hoofdingang, voorzien van een bordestrap. Het dak
van de woning is met leien gedekt. Rechts is nog juist een hoekschoorsteen zichtbaar,
voorzien van een fraai dakje.

De hoofdvorm van het gepleisterde huis gaat terug op die van de bekende
buitenplaats Huis ten Bosch in Maarsen, gebouwd in 1628 naar een ontwerp van Jacob
van Campen, de beroemdste architect hier te lande in het midden van de 17e eeuw (hij
was onder andere bouwmeester van het Mauritshuis in Den Haag en het Paleis op de
Dam - destijds stadhuis - te Amsterdam). Hij werkte in een stijl, die men thans Hollands
classicistisch noemt. Het huis, zichtbaar op het eerste tafereel in Lagedijk 80, is echter
niet zonder meer een Hollands classicistisch bouwwerk, maar een, dat aangepast is aan
de neoclassicistische smaak van de eerste helft van de 19e eeuw. Tot de toen geliefde



aanpassingen behoorde het aanbrengen van een wit geschilderde pleisterlaag en de
donker geschilderde empire-vensters. Opmerkelijk is dat ook de kapiteelvorrn van de
kolossale pilasters afwijkt van die van Huis ten Bosch in Maarsen. In plaats van de
Ionische kapitelen die Van Campen graag toepaste, ziet men in Lagedijk 80 Corinthische
kapitelen.

Op de bordestrap staat een vrouw in een elegant lang wit gewaad met een klein kind,
eveneens in het lang. Door de vensters van het huis ziet men nog enkele andere personen,
daaronder geheel rechts een minnekozend paar.

De buitenplaats is toegankelijk via een brede inrijpoort met natuursteenkleurige
pijlers, voorzien van vazen naar neoclassicistisch model. Links en rechts flankeren
liggende stenen leeuwen de poort. D e poort kan gesloten worden door een neoclassicistisch
spijlenhekwerk. De ene helft is inderdaad gesloten, de andere helft staat open en geeft
toegang tot een bochtige zandweg. Vlak voor het hek staat een bruin paard, waarop een
elegant geklede ruiter in rij-kostuum. Hij draagt een hoge zwarte hoed. Is hij de bewoner
van de buitenplaats? Hij kijkt naar een klein jongetje dat het eenvoudige kostuum aan
heeft, dat destijds door armere mensen werd gedragen: een kuitbroek van donkere stof
en een kort jasje, eveneens van donkere stof. Zijn hoed heeft het jongetje in de ene hand.
Kennelijk vraagt hij om een aalmoes. Met zijn andere hand wijst hij in de richting van een
vrouw, eveneens gekleed in eenvoudig kostuum. Met haar ene hand ondersteunt zij haar
hoofd, met de andere houdt zij een klein kindje vast. Is zij een arme weduwe die steun
behoeft? Het motief van arme mensen die rijke mensen om geld vragen, heeft Uppink
vaker uitgebeeld, onder andere in 1812 in de voorkamer van de Keizersgracht 269 in
Amsterdam. Wellicht voegde Uppink dergelijke motieven toe op verzoek van de
opdrachtgevers, die op deze wijze enerzijds een toespeling konden maken op hun eigen
milddadig gedrag tegenover de behoeftigen in de maatschappij, anderzijds bezoekers
konden stimuleren zelf milddadig te zijn.

In de verte wandelt een elegant gekleed echtpaar in het bos. De rechterhelft van de
schildering wordt grotendeels in beslag genomen door een brede bochtige rivier, waarin
wat eenden zwemmen. In een der bochten ligt bij de oever een roeiboot, waarin twee
deftige dames in modieuze kostuums. De ene heeft een gele jurk met pofmouwen aan,
de andere een witte. Beiden dragen een witte luifelhoed. Hun gestalten weerspiegelen in
het water. Verderop vaart een zwaar beladen hooiboot.6

2. Het tafereel van schildering links van de
schouw vormt als het ware de voortzetting van
het tafereel van de eerste schildering. Zo ziet
men links nog een gedeelte van de rivier, die op
het eerste doek ook voorkomt. Rechts ervan
kronkelt een zandpad, voorzien van diepe karre-
sporen die men op Uppinks zandwegen steeds
bespeurt.

Aan de kant van de weg rust een vrouw,
gekleed in een blauwe rok waarover een lang
rose jak valt, waarin een witte halsdoek. Ze heeft
een schort voor en draagt een gele luifelhoed.
Haar arm rust op een grote mand. Bij haar staat
een vrouw met een rose rok en een kort licht-
blauw jak, waarin een rode halsdoek. Haar schort
is opgeslagen. Het was vroeger heel gebruikelijk
om op straat het schort op te slaan.

Zo kon alleen de achterkant vuil worden en
bleef de voorzijde schoon. Als hoofddeksel draagt

Detail van het beschilderd behang met twee vrouwen langs de kant van
het water en op de achtergrond een huis en een huifkar (zie beschrijving
tekst no. 2).
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Detail van het beschilderd behang met
twee jagers en hun jachthonden langs de
kant van een zandpad (zie beschrijving
tekst no. 3).

zij een klein wit mutsje, een zogenaamde hul die men eertijds op het Noord-
hollandse platteland veel zag. Op haar hoofd torst zij een grote mand met
kippen die zij met haar hand steunt. Tussen hul en mand heeft zij een wrong,
zoals ook de visvrouwen in de Noordzeekustplaatsen gebruikten wanneer zij
manden met vis op hun hoofd vervoerden. Naast haar staat een wit-zwarte
hond die naar haar opkijkt. Rechts een wagen met twee paarden, geladen met
veel hooi.

In de verte grazen een paar koeien. Nog meer naar achteren ziet men een
monumentale buitenplaats met een gepleisterd blokvormig huis van twee
bouwlagen. De empire-vensters worden gescheiden door kolossale Corinthische
pilasters. Op het dak ziet men vier hoekschoorstenen.7

3. De schildering rechts van de schouw laat een ander tafereel zien. In een
glooiend, boomrijk landschap kronkelt een zandweg. Rechts zijn twee jagers
in groene jasjes gekleed en met groene petten op. De ene, die een weitas aan
een riem draagt, zit. De ander, die een geweer in zijn handen heeft, staat.8 In
de verte loopt een man met drie zwaar beladen ezels.9

4. De vierde schildering bevindt zich aan de straatzijde, tussen twee
vensters. Op de voorgrond is een waterpartij met geheel rechts twee knotwil-
gen, voorts een weiland met diverse grazende en herkauwende koeien. Ook

zijn er enkele schapen. In de verte loopt een vrouw met een
juk waaraan grote emmers. Geheel links staat op een heuvel
een reusachtig rond wit theehuis, bekroond door een witte
koepel. Het neoclassicistische bouwsel met een merk-
waardig er tegenaan gezette loggia wordt deels aan het oog
onttrokken door een heuvel met geboomte.10

Op de resterende schilderingen in deze kamer zijn
glooiende, boomrijke landschappen te zien met verschil-
lende figuren en gebouwen.

Detail van het beschilderd
behang met een wit theehuis
op een heuvel aan de rand
van bos en weiland (zie
beschrijving tekst no. 4).

En camaïeu- schilderingen

H
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et was niet ongebruikelijk, om tussen de landschapsschilderingen enkele klei-
nere taferelen aan te brengen in een andere schildertechniek. Dergelijke tafe-
relen, die men bij voorkeur hoog plaatste - bijvoorbeeld boven de deuren of

boven de spiegel van de schouw - waren vaak uitgevoerd als ging het niet om schilderin-
gen, maar om gebeeldhouwde voorstellingen. Het meest bekend zijn de witjes of
grauwtjes, die als het ware een geschilderde imitatie vormen van taferelen in marmer of
stucwerk. Daarnaast kwamen aan het eind van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw
ook de zogenaamde "en camaïeu-schilderingen" voor, waarbij lichte figuren tegen een
effen kleurige (bij voorbeeld bruine of blauwe) achtergrond afstaken, op de wijze die men
van antieke cameeën kende.11 Dikwijls werden deze grauwtjes en de "en camaieu-
schilderingen" bevolkt door antieke figuren. Ook in Lagedijk 80 is dat het geval. Dit is
niet het enige voorbeeld van een ruimte met landschapsschilderingen van Uppink,
waartussen één of meer schilderingen "en camaïeu" zijn verwerkt.12

Wie de twee "en camaïeu-schilderingen" in Lagedijk 80 bekijkt, ziet een verschil



in kleur tussen de grijzige tinten van de voorstelling boven de porseleinkast en die boven
de deur naar de gang achter de kamer. Ook de toegepaste kleuren blauw zijn verschillend.
Mogelijkerwijze duiden die kleurverschillen op een verschil in ontstaansdatum.

In ieder geval is wel gekozen voor twee bij elkaar passende voorstellingen. Op het
brede tafereel - boven de porseleinkast - is in het midden het borstbeeld van

Diana aangebracht. Zij is herkenbaar aan de pijlenbundel op haar rug
en het maantje op haar hoofd. Aan weerszijden bevinden zich

vrouwen in lange antieke gewaden. Een zit geknield bij een pot
op een driepoot waaruit rook opstijgt: een reukoffer. Geheel

links zit een vrouw met een boog in de hand, vergezeld door
twee jachthonden. Zij herinnert de beschouwer eraan dat
Diana onder andere als godin van de jacht beschouwd werd.

Vaak vindt men in de ruimtes waar Diana verbeeld is
tevens haar tweelingbroer Apollo terug. Dat is ook in
Lagedijk 80 het geval. Men ziet hem boven de deur naar
de achtergang. Evenals zijn zus Diana is ook Apollo
voorgesteld als een borstbeeld. Hij heeft een laurierkrans
om. Bij hem staan een vrouw in een lang antiek gewaad en
een klein naakt kindje. Evenals bij het borstbeeld van Diana

het geval is, wordt ook bij dat van Apollo een reukoffer
gebracht. En net als het Diana-tafereel speelt ook het Apollo-

tafereel zich af op de ondiepe ruimte van een geschilderde
geprofileerde stenen plaat.

"En camaïeu-schildering" in
de voorkamer, met een
borstbeeld van Apollo aan wie
een reukoffer wordt gebracht.

D
De decoratie van de Zaankamer

e decoratie van de Zaankamer stamt uit de bouwtijd, dat wil zeggen uit 1829-
1830 en is uitgevoerd in de toen gangbare elegante, doch enigszins stijve neo-
classicistische stijl. In die periode waren plafonds met stucwerk ornamenten in

de mode, maar voor het plafond van de Zaankamer van Lagedijk 80 is in plaats van
stucwerk, gekozen voor houtsnijwerk. Overigens is de opzet vergelijkbaar met wat
stucplafonds uit deze jaren laten zien.

Zo treft men in de hoeken kwartronde waaiervormige motieven aan. Daartussen
zijn langwerpige omrande vakken, waarin een stok-motief, met in het midden een krans
en aan de beide uiteinden een stijve plantaardige beëindiging. Meer naar binnen is een
rechthoekige omranding met in de hoeken rozetten. Helemaal in het midden is een
cirkelvormige omranding waarbinnen een krans van wijnranken met druiventrossen.

Waaiervormige houten
plafondversiering in de
zaankamer.
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Dubbele deur in de Zaankamer met neoclassicistisch snijwerk.

Ook op de dubbele deur die de Zaankamer met de
restvan het huis verbindt, is allerlei neoclassicistisch snij-
werk, evenals op de deuromlijsting. Wat betreft de deur-
omlijsting: de bovenrand wordt gevormd door een klein
bladfries, daaronder is een fijn gesneden tandlijst. De
dubbele deur is ingedeeld in lagere en hogere rechthoekige
vakken. De twee lage vakken hebben figuratief snijwerk:
boven een vrouwenbuste, omgeven door symmetrische
krullen met bladornament, beneden een ovale krans, met
links en rechts daarvan een horizontale pijl met de punt
naar buiten gericht. Ook de deurnaald is van snijwerk
voorzien.

Tot de opmerkelijke onderdelen van de kamer be-
hoort de hoge schoorsteennis, waarin ooit een hoge kolom-
kachel gestaan zal hebben. De nis wordt geflankeerd door
zuilen met een ionisch kapiteel. Boven de nis is een houten
wapenschild aangebracht, beschilderd met een bijenkorf,
het wapen van de bewoners, op een aantal balen papier.
Erbij de gevleugelde staf en de gevleugelde hoed van
Mercurius. Het tafereel is op te vatten als een allegorie van
de papiernijverheid (niet alleen onze 18e- en 19e-eeuwse
voorouders, maar ook wij, beschouwen bijen nog altijd als
nijvere dieren bij uitstek) en de papierhandel (Mercurius,
wiens staf en hoed men op het tafereel ziet, werd immers
door de Romeinen als god van de handel beschouwd). Het
geheel wordt omgeven door houtsnijwerk in de vorm van
een bladkrans met bovenin een strik. Het wapenschild
wordt vastgehouden door twee naakte putti met een wap-
perende doek om. Deze putti zijn naar de smaak van de tijd
symmetrisch gerangschikt en eikaars spiegelbeeld.

De betegelde onderdelen

Tot de fraaiste betegelde onderdelen van Lagedijk
80 behoort de smuiger in de keuken. Er zijn, zoals
gebruikelijk bij de betegelde smuigers in de Zaan-

streek, verschillende soorten tegels toegepast, namelijk
tegels met een verhalende voorstelling tegen de rookkap en
tegen de wanden ernaast en tegels met een decoratief
patroon in de vuurnis.

De blauwwitte tegels tegen de rookkap laten landschap-
jes zien binnen een dubbele cirkel. In de hoeken vindt men
het motief dat C.H. de Jonge in haar boek "Nederlandse
tegels" aanduidt als "binnenwaarts gerichte bladertakjes".
In dat boek geeft zij een vergelijkbare - maar niet identieke-

Schoorsteennis in de Zaankamer met Ionische zuilen en een
houten wapenschild, beschilderd met onder andere een bijenkorf
op een aantal balen papier.
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Smuiger uit het begin van de
18e eeuw met voornamelijk
landschapstegels.
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reeks landschapstegels in Paleis Het Loo.13 Zij dateert deze
reeks uit het begin van de 18e eeuw en dat zal ook de
ontstaansdatum zijn van de tegels in Zaandijk. Veel
landschapstegels laten riviergezichten zien, met langs de
rivier ronde, burchtachtige bouwsels of stadspoorten, voor-
zien van twee torens. Voorts ziet men molens, wandelaars,
bootjes en vissers. Een paar tegels zijn kennelijk later,
tijdens reparatiewerkzaamheden, vervangen door andere.
Zo zijn er links van de smuiger enkele tegels met anjer-
hoek vulling en bijbelse taferelen.

De ornamentale tegels in de vuurnis tonen een uit-
gespaard patroon tegen een donkerblauwe achtergrond.
Vier tegels vormen te zamen in het midden een acht-
hoekige acanthusblad-ster. Andere acanthusblad-ornamen-
ten vormen te zamen een ruit rondom. Rond deze
acanthusblad-ruit zijn kruiselings steeds een anjer en een
tulp aangebracht. Daaromheen zijn weer andere acanthus-
bladornamenten, die ook weer te zamen een ruit vormen,
ditmaal met vier blaadjes in hun midden, verbonden door
stippen. Te oordelen aan de stijl zal ook het ontwerp voor
deze tegels uit het begin van de 18e eeuw stammen.

C.H. de Jonge geeft in haar reeds genoemde tegel-
boek een illustratie van een vergelijkbare reeks, aanwezig
in het tegelmuseum in Otterlo.14 De in Otterlo aanwezige
reeks is echter geheel uitgevoerd in blauw en wit, terwijl bij

de vuurnis in het pand Lagedijk 80 de anjer en de tulp voorzien zijn van een decoratie die
niet in blauw, maar in mangaan (paars) is gerealiseerd.

Rond de vierkante ornamenttegels van de vuurnis zijn smalle randtegels aange-
bracht. Zo zorgvuldig als de vierkante ornamenttegels zijn vervaardigd, zo slordig is een
deel van de randtegels. Wel is het motief van het merendeel der randtegels hetzelfde:
rankwerk waarbinnen een tulp en een andere bloem, maar het is niet duidelijk, welke tot
de oorspronkelijke omranding behoren.

Een andere plek in het huis waar tegels zitten, is het kamertje aan de trap, gelegen
boven de keuken. Het merendeel der tegels is daar wit, maar tussen de witte tegels zijn
enkele banen met smalle randtegels, voorzien van een beschildering in mangaan. Tussen
de slingerende ranken zijn verschillende motieven aangebracht, zoals gebruikelijk steeds
twee per tegel: onder andere putti, bloemen en vogels. Er is geen bepaalde volgorde in
de motieven te ontdekken.

Witte tegels, omgeven door vergelijkbare randtegels van mangaan, treft men ook
aan in de gang beneden die van de voordeur naar de trap voert. Bovendien is hier een plint
van gemarmerde tegels.

De betegeling van het kamertje boven en de gang beneden kan uit de tweede helft
van de 18e eeuw stammen, maar ook later zijn aangebracht met gebruikmaking van 18e-
eeuwse tegels.

De beschildering van de bovenvertrekken

D e verdieping telt een groot vertrek en divers kleinere -kabinetten genaamd - aan
weerszijden daarvan. Al deze vertrekken hebben beschilderde plafonds. Boven-
dien hebben enkele beschilderde wanden. Het kabinet aan de straatkant, dat

gelegen is ten zuiden van het grote vertrek, heeft een balkenplafond met vakken-
beschildering, uitgevoerd in drie kleuren blauw. De balken zelf zijn gewoon blauw



Plafonddecoratie in de
bovenzaal.

geschilderd, de vakken tussen de balken lichtblauw met een brede donkerblauwe
omranding. In die omranding is aan de uiteinden een toogmotief. Zowel de toepassing
van drie kleuren blauw, als de wijze van omranding met een toogmotief, was gangbaar in
de eerste helft van de 18e eeuw, de tijd van de Lodewijk XlV-stijl. Vermoedelijk stamt
de blauwe beschildering, die in het vrij donkere kabinet groenig is verkleurd, omdat de
lijnolie in de verf vergeelde, inderdaad uit deze periode. In de volgende stijlperiode, die
van de rococo- of Lodewijk XV-stijl, werd het asymmetrisch krullende ornament op de
togen van de balkvakken aangebracht. Een der ornamenten (namelijk dat wat zich zo
dicht mogelijk bij de zuiderzijmuur bevindt, aan de straatkant) draagt het jaartal 1765.
Tegelijk met de rococo-ornamenten zal ook de witte omlijning van de balkvakken
getrokken zijn.

Het grote vertrek heeft eveneens een balkenplafond met een vakkenbeschildering
in drie kleuren blauw. Het blauw in deze lichte zaal is echter minder verkleurd dan dat
van het zojuist behandelde kabinet. De ornamenten in de togen behielden de symmetri-
sche opzet, die in de eerste helft van de 18e eeuw gangbaar was.

Het andere kabinet aan de straatkant en het kabinet gelegen aan de Zaankant
hebben beide een balkenplafond, beschilderd in een bruine kleur die mahoniehout
imiteert. Op het bruin is met een lichte kleur intarsiawerk (inlegwerk) nagebootst. Door

de imitatie-intarsiarand zijn op de vakken tussen de balken
vergelijkbare omrandingen met togen gecreëerd als in het
grote vertrek. De symmetrische krulmotieven aan de uit-
einden van de togen zijn eveneens vergelijkbaar. In een der
krulmotieven in het kabinet aan de Zaankant is een kleine
bijenkorf aangebracht, een element dat men ook in de
versiering van de Zaankamer terugvindt.

Niet alleen op de balkenplafonds van de kabinetten,
ook op enkele wanden is het bruin dat mahoniehout imi-
teert en de lichte kleur die intarsia nabootst aanwezig.
Door de imitatie-intarsia worden brede vakken op de wan-
den gemarkeerd.

Het imiteren van andere materialen door middel van
schilderwerk kwam in de eerste helft van de 18e eeuw regel-
matig voor. Te denken valt niet alleen aan het nabootsen
van mahoniehout, maar ook van marmer. In later tijd zijn
dergelijke imitatie-schilderingen uit de mode geraakt en
vele zijn, net als de behangselschilderingen van weleer, ver-
dwenen.

Drs. Carla Rogge

1. Ook bij één van de andere monumentale panden aan de Lagedijk te
Zaandijk, namelijk nummer 104 - jarenlang in gebruik als raadhuis -
ziet men dat de huidige aankleding van de belangrijkste ruimte bene-
den in verschillende fases tot stand gekomen is. Een uitgebreide
beschrijving van dit pand verscheen vorig jaar van de hand van Carla
Rogge en S. de Jong als speciale aflevering van "Anno 1961 "in het jaar
1991.

2. Zie over dit onderwerp HJ. Zantkuijl "Bouwen in Amsterdam", een
boekwerk in afleveringen, verschenen in 1975 e.v., speciaal aflevering
38, "De warmte beschouwd", deel 2.
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3. Zie over de behangselschilderingen in Zaandijk de inleiding tot het desbetreffende onderwerp in: Carla
Rogge en S. de Jong, p. 30-31.

4. P. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 ('s-Gravenhage 1970) deel II M-Z.

5. Met dank aan Hans Tulleners te Amsterdam, die mij zijn dia's ter beschikking stelde van de drie reeksen
behangselschilderingen aan de Keizersgracht voor nadere bestudering. In zijn Doekje "Een pracht van een
gracht - 23 monumenten aan de Amsterdamse Keizersgracht", verschenen in 1988 te Amsterdam bij
gelegenheid van de toenmalige Open Monumentendag wordt op p. 23-27 iets over de schilderingen
verteld, begeleid door enkele illustraties.

6. Zowel het motief van de brede bochtige rivier als dat van de zwaar beladen hooiboot, komt men tegen in
de schilderingen uit 1820 in de tuinkamer van Keizersgracht 269.

7. Een vergelijkbaar blokvormige buitenplaats - echter zonder pilasters - treft men aan op de achtergrond van
één der Dehangselschilderingen uit 1820 in de tuinkamer van Keizersgracht 269.

8. Een vergelijkbaar groepje van twee jagers treft men aan op één der schilderingen uit 1820 van de tuinzaal
Keizersgracht 269 in Amsterdam.

9. Soortgelijke zwaar beladen beesten komen ook voor op één der schilderingen uit 1812 in de voorkamer van
Keizersgracht 269.

10. Op één van de schilderingen uit 1820 in de tuinkamer van Keizersgracht 269 komt ook zo'n veel te groot
uitgevallen theehuis voor, echter niet rond maar veelhoekig van vorm.

11. Enkele Amsterdamse voorbeelden van "en camaïeu-schilderingen" uit het eind van de 18de eeuw zijn
gepubliceerd door HJ. Zantkuijl, op cit. afl. 55, p. 560-561, namelijk Herengracht 520 uit 1779 en
Keizersgracht 584 uit 1783.

12. In het pand Keizersgracht 269 komt men eveneens tussen de landschapstaferelen enkele "en camaïeu-
schilderingen" tegen. Of Uppink ze zelf heeft uitgevoerd, of dat hij daarvoor over een specialist kon
beschikken, is niet bekend.

13. C.H. de Jonge, Nederlandse tegels (Amsterdam 1971) 79, illustratie 91b en bijschrift p. 333.

14. De Jonge, Nederlandse tegels, illustratie 54b en bijschrift op p. 326.
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I n de collectie van het Zaans Historisch Museum bevinden zich diverse geschilderde
portretten van Zaankanters. De meeste dateren uit de 18e en 19e eeuw. Uit de 17e
eeuw, de bloeiperiode van de Nederlandse schilderkunst zijn weinig portretten

bewaard gebleven. Vermoedelijk zijn er in de Zaanstreek ook niet zoveel gemaakt omdat
er nog geen traditie bestond op dat gebied, of gewoonweg omdat er nog niet veel burgers
waren die zich een portret konden permitteren.1

Van (onder meer) twee Zaanse families, één uit Oostzaan en één uit Zaandijk, zijn
wel zeventiende-eeuwse portretten bewaard gebleven, die tevens tot de meest bijzondere
portretten uit de collectie behoren.

Een Oostzaanse familie

I n 1657 liet de Oostzaanse familie Bom zich portretteren door de schilder A. Mo-
lenaer.2 Van deze Molenaer is, op een drie-tal schilderijen na, helaas niets bekend.3
Op het schilderij uit de collectie van het museum is een groep van zeven mensen

afgebeeld. Vermoedelijk zijn de zittende man links en de zittende vrouw rechts op het
schilderij respectievelijk Jacob Claesz Bom en Jannetje Claes uit Oostzaan. Het kind in

Portret van de Oostzaanse
familie Bom, geschilderd door
A. Molenaer in 1651.
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het midden is hun twee jaar oude zoon Claes.4 De man en de vrouw op de achtergrond,
het meisje en het kind links zijn waarschijnlijk familieleden van het echtpaar, maar in
welke relatie zij tot elkaar staan is niet bekend. Het echtpaar op de voorgrond is veel
modieuzer gekleed dan de personen op de achtergrond en ook het kapsel van de zittende
man is moderner dan het kortgeknipte haar en de baard van de staande man. De vrouw
in het midden draagt de muts van een gehuwde vrouw uit de Zaanstreek; zonder oorijzer
en kleur, terwijl het meisje naast haar juist wel kleur in haar muts heeft, wat duidt op haar
ongehuwde status. Ook de schotelkraagjes duiden op een Zaanse herkomst. Linksboven
is een cartouche geschilderd met een huismerk en de inititalen I.C.B., waarschijnlijk die
van de opdrachtgever Jacob Claesz Bom.

De poses van de geportretteerden en details als een bijbel en vruchten op tafel, zijn
overeenkomstig de 17e-eeuwse iconografie. De man houdt de hand op zijn hart als teken



van geloof, maar ook van liefde en trouw. De bijbel symboliseert zowel religie als
eendracht. De kersen op tafel werden vaak als attribuut bij kinderen gebruikt. Zoete
kersen zijn soms een symbool van vruchtbaarheid.

Aan de ketting met de penning is af te leiden dat het kind op de voorgrond een
jongetje was. Zijn rammelaar is een kostbaar stukje speelgoed, maar kan ook als een soort
van amulet tegen boze krachten gedragen worden. Heel bijzonder is dat dezelfde
rammelaar zich eveneens in de collectie van het museum bevindt. Het jongetje links op
het schilderij staat feitelijk buiten de rest van het gezelschap. Mogelijk is hij er later
bijgeschilderd.

Hoewel het schilderij kunthistorisch gezien geen meesterwerk is, is het zeer zeker
interessant. Niet alleen omdat het een goede indruk geeft van de wijze waarop een familie
uit de betere stand zich liet afbeelden, maar meer nog omdat het één van de weinige
schilderijen uit deze tijd is, die in zijn oorspronkelijke staat bewaard is gebleven: het nog
onbedoekte schilderij is met houten pinnen op het originele spanraam bevestigd. Ook de
lijst is vermoedelijk origineel. Deze oorspronkelijke staat van het schilderij is te danken
aan het feit dat het al die tijd in particuliere handen is gebleven en niet of nauwelijks is
vervoerd. Omdat een dergelijk bewaard gebleven schilderij vrij zeldzaam is, geeft het
enig inzicht in de produktie van 17e-eeuwse schilderijen. Het schilderij is onlangs door
een restaurator behandeld tegen verder verval. Door waterschade was de verf gaan
loszitten. Bij deze behandeling zijn oude overschilderingen en vullingen verwijderd,
losse verfstukjes vastgezet en de oude vernislaag verwijderd.

Familie de Lange

I n 1685 schilderde de bekende Haarlemmer schilder Jan de Bray (1627-1697) een
familieportret van de Zaandijker burgemeester Floris Cornelisz de Lange (1635-
1714), zijn tweede vrouw Trijntje Jansdr (gest. 1713), met wie hij op 18 juli 1684

in het huwelijk was getreden en zijn twee jongste zonen uit het eerste huwelijk, Cornelis

Portret van de familie de
Lange uit Zaandijk,
geschilderd door Jan de Bray
in 1685.
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Portret van Cornelis de Lange
(l 672-1718), geschilderd
door Jan de Bray in 1696.

Portret van Adriaan de
Lange (1676-1729),
geschilderd door Jan de Bray,
eind 17e eeuw.
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(1672-1718) en Adriaan (1676-1729). Floris had nog vier andere kinde-
ren uit zijn eerste huwelijk.

Het geslacht de Lange was een belangrijk Zaans geslacht. Oor-
spronkelijk kwam de familie uit Jisp waar de vader van Floris de Lange,
Cornelis Gerritsz. de Lange (1589-1665), naast koopman en burge-
meester, eigenaar was van een traankokerij. In de collectie bevindt zich
een portret van Cornelis met op de achtergrond een traan-kokerij.5

Floris de Lange was koopman en reder en woonde tot 1659 in Jisp. Na
zijn huwelijk met Guurtje Adriaens van der Ley verhuisde hij naar
Zaandijk, waar hij diverse malen vroedschap en schepen is geweest en
burgemeester. De familie heeft gewoond op de plaats waar later het
raadhuis van Zaandijk werd gebouwd.6

Door de aanwezigheid van de kinderen is het geen echt huwelijks-
portret, maar het nieuwe huwelijk is ongetwijfeld de aanleiding geweest
om het portret te laten maken. De verstrengelde handen bezegelen de
liefde en het huwelijk van de pasgetrouwden. Het echtpaar zit op een
bank en de jongens staan rechts naast hen. Zowel de man als de vrouw
zijn in het zwart gekleed. Trijntje draagt over haar schouders een linnen
doek met akertjes en ze draagt een muts met een oorijzer. Op haar schoot
ligt een zakdoek met akertjes.7 De jongens dragen grijze kostuums. De
oudste, Cornelis leunt met beide handen op een stok. Adriaan legt de
rechterhand op z'n borst en houdt in de linkerhand een hoed, gebruike-
lijke houdingen en attributen op portretten uit deze tijd.

Op de achtergrond is een park of bos geschilderd met direct achter
de geportretteerden een classicistisch soort van gebouw. Rechts een vaas
met oranje bloemen. Op de vaas staat de signatuur van de schilder en het
jaar van vervaardiging, 1685. Alle geportretteerden kijken de toeschou-
wer aan en zijn vanuit een laag standpunt geschilderd.

Blijkbaar was de familie erg tevreden over dit familieportret, want
ruim tien jaar later, in 1696, werd aan Jan de Bray opnieuw een opdracht
gegeven, dit keer voor twee afzonderlijke portretten van de broers
Cornelis en Adriaan. Cornelis zit op een bank met in de rechterhand een
paar handschoenen en in de linkerhand een hoed. Hij is gekleed in een
zwart kostuum met een kniebroek, witte kousen, een geelgrijze buis en
gespschoenen. Op de achtergrond een tuin, een terras met bebouwing
en een muurtje met pauwen. Het schilderij is niet gedateerd en vertoond
slechts vage sporen van een signatuur, maar kan op grond van vergelij-
king met de andere schilderijen van de familie de Lange met zekerheid
aan De Bray toegeschreven worden.

Cornelis zette de traditie van belangrijke functies voort en was
naast koopman, oliefabrikant en walvisreder, schepen en vroedschap
van de banne Westzanen, burgemeester van Zaandijk en kerkmeester,
diaken en ouderling van de Hervormde kerk.

Zijn jongere broer Adriaan wordt als man van de wereld afgebeeld
met een globe, verrekijker, passer, inktkoker, boeken over zeevaart-

kunde en astronomie, muziekinstrumenten en bladmuziek. Hij is eveneens zittend
afgebeeld, met de linkerhand met handschoenen op z'n dij en z'n wijzende rechterhand
leunend op tafel. Hij is gekleed in een lange zwartzijden of lakense jas, een lila gebloemd
zijden hemdrok met een lange rij knopen en een roze buis. Om z'n hals een witte das.
Op het rnuziekblad staat: "door Corn. en Ad. de Lange gecomponeert 1696". Van
Adriaan is bekend dat hij in De Rijp gewoond heeft en daar onder meer raad en schepen
geweest is.



Toen Jan de Bray deze portretten schilderde, was hij al lang over het hoogtepunt
van z'n carrière heen. Dit is onder meer te zien aan de vrij stijve en fletse gezichts-
uitdrukkingen. De portretten van Cornelis en Adriaan zijn de laatste die hij geschilderd
heeft, een jaar later overleed de kunstenaar.

Vervoerd per schuit

Tot 1903 zijn de schilderijen in bezit van de familie de Lange gebleven. Op de
tentoonstelling van "Zaanlandse Oudheden en Merkwaardigheden" in 1874,
werden de schilderijen ingezonden door de heer P.A. de Lange uit Westzaan.

Deze De Lange gaf de portretten in 1898 in bruikleen aan de Zaanlandsche Oudheid-
kamer. Op 24 mei 1898 werden zes schilderijen per schuit vanuit Westzaan gebracht.8

Omdat de schilderijen in slechte staat verkeerden werden ze in 1902 door de
eigenaar weer opgehaald om gerestaureerd te worden. Later bleek dat ze doorverkocht
waren aan de firma FrederikMuller & Co. om geveild te worden. Na een snelle actie van
de conservator kon op de veiling van 7 juli 1903 het museum de schilderijen weer
terugkopen met steun van de Vereniging Rembrandt, die het bedrag van ƒ 2000,-
voorschoot. Het museum kreeg vijf jaar de tijd om terug te betalen. Omdat het eigen
budget niet toereikend was, werd een speciale circulaire rondgestuurd aan voorname
Zaankanters, waarin om een bijdrage gevraagd werd. Ook besloot het bestuur in 1905 een
tentoonstelling van Zaanse klederdracht te houden om op die manier extra geld bijeen
te krijgen. Uiteindelijk is het benodigde bedrag bijeengezameld en zijn deze belangrijke
schilderijen opgenomen in de collectie van het museum.

Drs. Alice van Diepen

met dank aan Elaine Koster

1. In de catalogus van de "Tentoonstelling van Zaanlandse Oudheden en Merkwaardigheden" uit 1874 zijn
slechts zeven 17e eeuwse olieverfportretten opgenomen. Zes hiervan bevinden zich nu in de collectie van
het ZHM.

2. Helaas is van deze familie niet veel bekend. De hoofdpersoon op het schilderij, vermoedelijk Jacob Claesz.
Bom, zal een belangrijke functie in het dorp Oostzaan vervuld hebben, wellicht die van burgemeester.
Bekend is dat in 1704 een zekere Klaas Jacobsz. Bom burgemeester was in Oostzaan (Uit den gulden bijkorf
(Koog aan de Zaan 1952) 192.)

3. B.J.A. Renckens, Een onbekende Noordhollandse portretschilder: A. Molenaer, Oud-Holland, 84 (1969),
78-80.

4. Dat het een Oostzaanse familie betreft is bekend uit de overleveringstraditie van de familie in wiens erfbezit
het schilderij zich altijd bevonden heeft. Hoewel doopsgezinde, lutherse en katholieke doopboeken uit het
midden van de 17e eeuw ontbreken, is de kans bijzonder klein dat in een klein dorp als Oostzaan rond 1655
nog een persoon met de inititalen I.C.B. vader van een zoon werd.

5. Naast dit portret van Cornelis de Lange is er nog een ander schilderij waarop hij samen met zijn zoon Floris
is afgebeeld. Ook op dit schilderij is een traankoKerii op de achtergrond geschilderd. Beide schilderijen zijn
gesigneerd door L. van der Kaey. Het eerste schilderij is gedateerd 1664, het tweede 1655.

6. Zaende 1948, 282.

7. Van Trijntje Jans is ook een afzonderlijk portret in het bezit van het Zaans Historisch Museum. Het betreft
een olieverfschildering op paneel. Niet gesigneerd en gedateerd. Tweede helft 17e eeuw. In de catalogus
van 1874 wordt het schilderij toegeschreven aan De Bray.

8. Handelingenboek, 24 mei 1898.
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Portret van Trijntje Stock
(1649-1709), vrouw van de
Koger olieslager en koopman
Claes Arisz. Caeskoper (l 650-
1729), getekend door
Johannes Thopas, tweede helft
17e eeuw.
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Hoe ziet "het" Zaanse kostuum er nu eigenlijk uit? In de loop van de tijd is er een
indruk gevormd van het Zaanse kostuum die geen recht doet aan de realiteit.1

Te gemakkelijk worden bepaalde onderdelen van het kostuum als typisch Zaans
beschouwd. Nader onderzoek naar onder meer de textielcollectie van het Zaans Histo-
risch museum kan dit beeld wat nuanceren. Bekijken we wat er over is aan oude Zaanse
kledingstukken, dan is er buiten die uit het laatste kwart van de 18e eeuw, niet veel
bewaard gebleven. Er is een kroplap met Perzisch borduurwerk van omstreeks 1730, een
doek uit de late 17e eeuw en er is een aantal japonnen uit de 19e eeuw - empiretijd en later.
Bij de sieraden is het beeld niet veel anders. Twee zilveren oorijzers van vóór 1800, een
voornaald van omstreeks 17 50 en verder uitsluitend stukken vanaf 1807 tot ca. 1880 toe.

Hoe is dit nu gekomen? Bij de sieraden ligt dit vrij eenvoudig. Als er nieuwe
(moderne) sieraden werden aangeschaft, werd heel vaak het oude, dat uit de mode was,
ingeleverd en versmolten. Het dragen van oude(rwetse) sieraden is een verschijnsel dat
voor het eerst voorkomt in de late 19e eeuw. Natuurlijk hing het een en ander af van de
rijkdom van de eigenaar. Een rijke vrouw kon het zich permitteren om een nieuw sieraad
te kopen zonder het oude ervoor in te leveren. Vandaar dat oude sieraden vooral
afkomstig zijn uit rijke families. Dat er uit de 19e eeuw nog zoveel over is, is het gevolg
van het afleggen van de kappetooi. Het werd opgeborgen in het kabinet en (later) de
brandkast.

Met de kleding hebben we te maken met andere verschijnselen, ofwel slijtage, ofwel
zuinigheid. Waren de stoffen van de kledingstukken nog geschikt om er iets nieuws van
te maken, dan werd de schaar erin gezet. Maar op den duur raakten veel kledingstukken
versleten. Het toeval, of beter gezegd het geluk, wil dat vooral de laat 18e-eeuwse jakken
bewaard zijn gebleven. De snit hiervan is zodanig dat er onmogelijk nieuwe (modieuze)
kledingstukken van te maken waren. Bij de "wagden" of rokken ligt het iets anders. De
(boven)rokken van effen zijden stoffen zijn bijna geheel verdwenen. Vooral de gloedzijde

is tot ver in de 19e eeuw in de mode geweest en dus
opgebruikt. De gebloemde zijden rokken zijn soms door
het hopeloos verouderde patroon gespaard gebleven. Het
leeuwendeel van de overgebleven rokken bestaat uit on-
derrokken. Deze konden zonder problemen bijna drie
kwart van de 19e eeuw gedragen worden. De wollen
damasten en bedrukte katoenen en sitsen rokken dienden
tot onderrok. Dit veelal als vervanging van de modieuze
crinoline.

Naast de kleding zelf vormen schilderijen en teke-
ningen bronnen van informatie over de kleding. Aan de
hand van portretten uit verschillende perioden kan de
kleding van de Zaanse (koopmans)vrouw bekeken worden.

Trijntje Gerrits Stock (1649-1709)

T rijntje Stock, getekend door de Zaanse kunste-
naar Johannes Thopas, was de vrouw van de Ko-
ger olieslager en koopman Claes Arisz. Caeskoper

(1650-1729). Zij is gekleed in een donker jak met aan de
binnenzijde baleinen, waardoor een stijf bijna cilindervormig
lijf ontstaat. De baleinen zijn onder de arm net zichtbaar;
aan de voorzijde zitten ze in een binnenvoering. Het jak
heeft een schoot die tot iets boven de knie over de rok valt.
De bovenkleding zal waarschijnlijk zwart of donkerbruin
zijn. Een wit linnen schort met weinig vouwen completeert



Detail van een schilderij met
de papiermolen "De Oude
Voorn ". Een onbekende vrouw
zit met man en kind in een
schuitje, geschilderd omstreeks
1730.
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het geheel. Over het jak draagt Trijntje een doek die achter stijf geplooid is en voor recht
omlaag valt. De punten zijn voorzien van grote garen akers (kwasten), die bijvoorbeeld
ook op Marken gedragen werden. Middenvoor is de doek gesloten met een haakje in twee
trensen. Onder de doek is, amper zichtbaar, het wit linnen hemd, waarvan onderaan de
mouwen met de randen zichtbaar zijn. Tussen de randen van de hemdsmouwen en het
jak is nog een laag te zien hetgeen waarschijnlijk een rood onderjak is. De kap is zo te zien
gedragen zonder oorijzer. Of, als er een is, is deze nog - heel ouderwets - onzichtbaar.
Het uiterlijk van boven- en ondermuts is niet te onderscheiden. Jammer genoeg zijn er
geen originelen bewaard gebleven. De donkere vlek op de linker slaap is een zg.
hoofdpijnplak, een zwart stukje stof waaraan een geneeskracht werd toegeschreven.

Onbekende vrouw, ca. 1730

D e afgebeelde vrouw is gezeten in een schuitje bij
de papiermolen "De Oude Voorn" te Wormer-
veer met haar man en kind. Misschien is het de

molenaar met zijn gezin. Heel bijzonder is het feit dat de
vrouw op de rug is geschilderd. Ook dat zij gekleed is in
haar daagse goed. Zij draagt een rijglijf zonder mouwen
met daarover de kroplap. Over deze kroplap heeft zij een
halsdoek. De hoofdtooi bestaat uit de kap met daaronder
de "pol", die slechts zichtbaar is door de ovale beugel, die
diende om de overmuts aan vast te strikken. Of er een
oorijzer gedragen wordt is niet te zien. De rokkenvracht
moeten we er bij denken. De kunstenaar van het schilderij
is onbekend.

Mevrouw Sydenhagen, omstreeks 1750/60

D e echtgenote van de Oostzaandammer koopman
Tobias Sydenhagen draagt op dit portret een ef-
fen jak en een rok van onbekende stof. Over de

rok draagt zij een met bloemetjes versierd schort. Het jak
heeft revers, met daarop een knoop. Beide knopen zijn
verbonden door een loshangend effen zijden lint. Het
taillelint daarentegen is met bloemen ingeweven. Waar-
schijnlijk is hierin goud- en zilverdraad verwerkt. Om de
hals draagt zij een neteldoeks fichu van driehoekige vorm,
die langs de rechthoekszijden is geborduurd met ornamen-
ten. De onderarmen zijn bedekt met mouwen van fijn
linnen, waarschijnlijk aan de onderrand afgezet met Hol-
landse kant. Om deze mouwen zitten banden met gouden
of juwelen gespjes of knoopjes. Om de hals een bootjes-
ketting of "karkant" met een juwelen boot als sluiting
midden voor.

De kap is nog steeds klein en nauwsluitend om het
hoofd. Zij heeft een gouden oorijzer met poten van een-
voudige vorm. Deze liggen ongeveer gelijk met de onder-
kant van het oor. De spelden zijn eveneens heel eenvoudig
met kleine juwelen rozetjes. De voornaald, die toen nog
voorhaarnaald of pootsteker heette, is van goud met een
juwelen rozet. Dit is een grotere uitvoering van die op de

Portret van mevrouw Sydenhagen, echtgenote
van de Oostzaandammer koopman Tobias
Sydenhagen, geschilderd omstreeks 1150/60.



kapspelden. Zij heeft geen zichtbare krulletjes, slechts een rand wég-
gestreken haar is te zien.

Eene Zaandammer Dame, afbeelding uit:
Kabinet van Mode en Smaak, uitgegeven bij
Adriaan Loosjes te Haarlem in 1191 en
volgende jaren.
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Eene Zaandammer dame

D eze afbeelding is uit het Kabinet van Mode en Smaak, dat bij
Adriaan Loosjes te Haarlem in 1791 en volgende jaren is uit-
gegeven. In de tijd dat er problemen waren met de overkomst

van modenieuwtjes uit Parijs werden enkele Nederlandse streekdrachten
beschreven, waaronder de Zaandamse dame, die verscheen in deel I
in 1791. Dit is ongeveer de tijd waaruit de vele zijden jakken dateren die
zijn overgebleven. Wanneer men "het" Zaanse kostuum wil namaken
en dragen hoort men er uit te zien als op deze afbeelding. De oorspron-
kelijke tekst bij de prent volgt hieronder:

"Het hoofd van deze DAME is voorzien van een fijne
kamerdoeksche kap met kant, waar onder een ondermutsjen met eene
zwarte of bonte kant, waar onder van agteren een POL (die van glad
kaartenpapier gemaakt, en door een koperen beugeltjen gefatsoeneerd
wordt) om het hoofd van agteren een vlakke rondheid te geven; -
wordende zulks met een oorijzer van goud of zilver ondersteund, aan
den voorkant, door twee groote pooten of knoppen wordt wederom
met gouden, juwelen of parelspelden de kap vastgemaakt.

Het aangezicht wordt door een krans lokken nog meer sieraad
bijgezet, die van boven op 't voorhoofd dun, en op zij aan de wangen dik
gekruld worden, om daar door de rondte van het aangezicht te helpen
bevorderen.

De hals is voorzien van een fraaije ketting garnaaten, met een
haak voorzien, en gedekt door een fijnen kamerdoek met kant, van
vooren netjes gevouwen, en met een voorspelder of lint voor op de borst
gemaakt. De netheid, geensints de gezondheid, wordt nog te meer
bevorderd door een korsjet of rijglijf, het welk van onderen om den
middel naauw wordt toegereegen. Over dit draagt men een KAS SEKTEN,
of jakjen, van zijden, wollen, of linnen stoffen, hetwelk tegenwoordig
in navolging van de stedelingen, op de armen met kransmouwen
gemaakt wordt, of anders met opslaagen. - Het WAGT of den boven-
rok wordt mede van keurige zijden of wollen stoffe gedraagen, en
zodanig gemaakt, dat de ruimte van hetzelve te gader in net geplooide
vouwen van agteren en opzijde hangt; voords heeft men chitse en
andere rokken, die alle de een na den anderen netjes geschikt, en
eindelijk door een hoepelrok ondersteund worden. Het SCHORTEL
of boezelaar wordt gemeenlijk van best oostindisch of ander bont
voorgedaan, en om de middel door een breed gebloemd zijden lint
vastgemaakt wordt.

De armen worden gedekt door groenen, blaauwe, witte of andere
koleuren van zijden wantjes, van onderen met kant, en van boven met
gouden gespjens om de armen vastgegespt; de KAPER, het gewoone
hoofddekzel, is mede iets, alleen hier in gebruik, gemaakt van beste
zwarte zijde, met wit moor (moiré, zijde) van binnen gevoerd, van
agteren met satijnen banden, welke met gouden haaken voorzien, van
vooren om de middel worden vastgemaakt."

De kaper kwam in die tijd zeker op meer plaatsen voor. Bekend
is bijvoorbeeld Ameland. Ook andere eilanden zoals Terschelling en



Portret van Machteltje Cornelis Honig (l 797-
1828), echtgenote van de olie fabrikant Jacobus
Kluyver (1795-1843), getekend door Wijnand
Esser, eerste kwart 19e eeuw.

Portret van Antje Hendriks Kaat (1817-1865),
echtgenote van de oliefabrikant Klaas Honig
Cornelisz. (1805-1887), getekend door Berend
Wiertsz. Kunst, omstreeks 1850.

Wieringen alsmede Westfriesland kenden de kaper. De corsetpen of -
haak is onderaan de taille en boven het schort te zien. Dit vroeger veel
voorkomende functionele sieraad is nu heel zeldzaam. In de collectie
van het Zaans Historisch Museum is een zilveren exemplaar met de
afbeelding van de walvisvangst aanwezig.

Machteltje Cornelis Honig (1797-1828)

D it portret door Wijnand Esser geeft de pas getrouwde dochter
van Cornelis Claas Honig en Aagje Breet weer. De grote wel-
stand van haar ouders en haar echtgenoot, de oliefabrikant

Jacobus Kluyver straalt ervan af. Zij draagt een blauw zijden empire-
japon met hoge taille en grote halsuitsnijding, die zoals in de burger-
stand gebruikelijk, heel decent is gedicht met een gazen halsje met
dubbele kanten kraag en een randje over de japonrand. Om de hals
draagt zij een bootjesketting met witte cornalijnen en een diamanten
slot. Dezelfde rozetvorm komt terug in het middenstuk van de eveneens
met diamanten versierde voornaald. De kapsieraden zijn verder het
gouden oorijzer met nog vrij kleine poten, de gouden zijnaalden en de
diamanten kapspelden. De kantstrook is heel breed en heeft een smal
bewerkt randje en is verder uitsluitend met nopjes versierd. Het gezicht
is met de gebruikelijke krulletjes - hier van touw - omlijst. Als kleurige
noot heeft zij een zeer fraaie doek om de schouders geslagen. Deze is
afgezet met een slinger van bladeren, kleine blauwe bloempjes en grote
rode rozen.

Antje Hendriks Kaat (1817-1865)

Op dit pastelportret van de hand van de rondreizende Gronin-
ger schilder Berend Wiertsz. Kunst zien we de vrouw van de
oliefabrikant Klaas Honig Cornelisz. (l 805 - 1887). Zij draagt

een modieuze zijden japon, over een stevig corset dat haar lichaam de
vereiste vorm geeft. De halsopening is afgedekt met een frontstukje en
een grote doorgestopte tule kraag die afgezet is met aangerimpelde
kant. Op de sluiting van de japon heeft zij een diamanten broche. Ook
met diamant is het slot van het tweestrengs halssnoer. De hoofdtooi
bestaat uit een gouden oorijzer met grote poten, gouden zijnaalden die
geheel onder de kant schuilgaan, diamanten kapspelden en een met
diamanten gemonteerde voornaald. Het gezicht is omlijst met de -in dit
geval- van touw vervaardigde lokjes. De kap heeft een zeer brede
Beverense kant.

Aagje Mats (1789-1866)
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e weduwe van Hendrik van Gelder is na 22 maart 1860, de
overlijdensdag van haar man, geportretteerd. Het geeft een
heel fraai beeld van een vrouw met een modieuze japon én de

Zaanse kap uit de laatste periode. Zij draagt een gouden oorijzer met
grote poten met een eenvoudige rozet, kapspelden met diamanten en
gouden zijnaalden. Omdat zij weduwe is draagt zij geen voornaald.
Heel fraai is de zwart zijden japon met pagode mouwen. Deze mouwen
waren in de periode 1850-1862 in de mode. In deze wijde mouwen



Portret van Aagje Mats (l 789-1866), weduwe
van Hendrik van Gelder, geschilderd tussen
1860-1866.

Fotoportret van Neeltje Koning-Oostveen,
vermoedelijk gemaakt door J. Kuyper te
Zaandam omstreeks 1815.

werden mousseline opgeborduurde ondermouwen gedragen. De japon
heeft de zeer wijde rok, die ondersteund kon worden met een hoepelrok
van paardehaar of een met klokkeveren, verstevigd. Heel charmant zijn
de krulletjes om het voorhoofd. Zij blijken hier gemaakt van het eigen
haar. De kappekant is Beverense kant.

Neeltje Koning-Oostveen

Fotoportret, vermoedelijk gemaakt door J.Kuyper te Zaandam
omstreeks 187 5. Zij staat naast een stoel, waarop haar hand rust.
Deze vrouw met de lange kap behoort niet tot de hogere

burgerstand, maar was "hulp in de huishouding". Zij is gekleed in een
-waarschijnlijk- wollen japon, bestaande uit een rok en een jak van
dezelfde stof, afgezet met enkele randen. Om de hals een wit kraagje en
aan de polsen zijn ook witte randen zichtbaar. De hals is verder
opgesierd met een enorme strik, en boven kraagje en strik is een
halssnoer zichtbaar. De hoofdtooi is die welke in veel collecties, zowel
particulier als museaal, aanwezig zijn. Neeltje Oostveen behoort name-
lijk tot de laatste generatie Zaanse vrouwen die de kap heeft gedragen.
De kap is die met de lange geplooide strook in de nek, die ook wel de
boerenkap werd genoemd. Op foto's van uitstapjes van bejaarden in de
laatste jaren voor de oorlog zie je nog wel eens een kapdraagster af-
gebeeld. Zij waren echt de laatsten.

Aan de hand van deze portretten kan geconstateerd worden dat de
welgestelde vrouwen in de Zaanstreek vanaf het midden van de 18e
eeuw de mode volgden. De vrouwen op de eerste twee afbeeldingen zijn
vrij ouderwets gekleed. Hoewel er weinig afbeeldingen elders bekend
zijn van vrouwen in een vergelijkbare dracht, is er hier geen sprake van
een specifiek Zaanse dracht. Het kostuum zoals beschreven bij "Eene
Zaandammer dame", heeft wel het predikaat "Zaans" gekregen. Feite-
lijk is het "slechts" een modebeeld uit een specifieke periode. Ook
elders werd een soortgelijke dracht gedragen. Opvallend in de Zaanstreek
is wel het gebruik van bijzonder mooie stoffen.2 Na het eind van de 18e
eeuw werd het Zaans kostuum zo goed als niet meer gedragen. De
portretten van bijvoorbeeld Antje Kaat en Aagje Mats laten zien dat de
welgestelde Zaanse vrouwen met de mode meegingen.

Van "het" Zaanse kostuum kan feitelijk niet gesproken worden.
Streekgebonden was wel de hoofddracht. Deze gaat voor de Zaanstreek
een heel eigen vorm krijgen en vandaar dat bij kleding in combinatie
met de hoofddracht gesproken wordt van "Zaans kostuum".

Simon Honig Jz.

1. Zo hebben de opvoeringen van het toneelstuk "De bloem van Zaandijk" bijgedragen
tot een verkeerde beeldvorming over "het" Zaans kostuum.

2. Ook in (West)Friesland werden duurdere stoffen gebruikt bij deze dracht, terwijl
elders een veel eenvoudigere, daagse uitvoering gedragen werd.
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E en van de belangrijkste economische sectoren tijdens de 17e- en 18e-eeuwse
bloeiperiode van de Zaanse economie was de walvisvaart. Het is een van de
meest tot de verbeelding sprekende onderwerpen uit de Zaanse geschiedenis en

dit weerspiegelt zich in de collectie van het Zaans Historisch Museum. Schilderijen,
tekeningen, gegraveerde glazen, voorwerpen van balein en walvisbotten geven een goede
indruk van deze periode uit het Zaanse verleden, ^elfs een 18e-eeuwse broche en
corsetpen zijn versierd met afbeeldingen van de walvisvaart.

Drie schilderijen vallen in het bijzonder op. Niet alleen vanwege hun omvang, maar
ook vanwege de voorstelling en de techniek waarin ze gemaakt zijn. Deze schilderijen op
paneel meten circa één meter bij anderhalve meter en worden grisailles of pen-
schilderijen genoemd. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Adriaen Salm of Van der
Salm, geboren in Delfshaven omstreeks 1660. Van Salm is bekend dat hij gewerkt heeft
als schoolmeester in Schoonderloo. Of hij toen al als tekenaar werkzaam was, is helaas
niet bekend. In 1706 liet hij zich inschrijven in het meesterboek van het Delftse St.
Lucasgilde als "mr. Teykenaar op Delfshaven" onder de naam Van der Salm. Voor die
tijd stond hij bekend als A. Salm, maar vanaf 1706 tekende hij met A. V. Salm, ook wel eens
met V. Salm. Hij werd op 25 maart 1720 in Delfshaven begraven.1

De techniek van het penschilderen was in de tweede helft van de 17e eeuw tot en
met het eerste kwart van de 18e eeuw populair. Een bekend penschilder was Willem van
de Velde de Oude. Penschilderijen werden op doek of op verlijmde eiken panelen
gemaakt, waarop eerst een ruwe ondergrond werd aangebracht met een soort plamuurmes.
Hieroverheen ging een dunne laag met olie aangelengd loodwit. Na twee of drie
maanden drogen was de ondergrond hard genoeg om er met een scherpe ganzepen en
Oostindische inkt op te kunnen tekenen. Op de walvisvaartschilderijen is zowel met pen
als penceel gewerkt. Pentekenen was een tijdrovend karwei, met name vanwege de
enorme hoeveelheid details. Het maken van een groot stuk zoals die in het museum, nam
ongeveer zes maanden in beslag.2

Walvisvaarders in bedrijf

Op twee van de drie schilderijen is een voorstelling van walvisvaarders in bedrijf
Walvisvaarders in bedrijf. M l te zien. De schilderijen vertonen qua compositie en inhoud zoveel overeen-
Pen op paneel door A.V. Salm ^^~^ komst dat slechts van één van deze twee schilderijen hieronder een gedetail-
tussen 1706 en 1702. leerde beschrijving volgt. Het schip op de voorgrond is "De Jufrou Maria", rechts

daarvan "Het Witte Kalf', waar stukken walvisvlees
aan boord worden gehesen en links vermoedelijk het
bootschip "De Faem". Dit laatste schip werd in het
begin van de 18e eeuw gecommandeerd door de
Rotterdammer, Jan Dirksz. van der Velde, telg uit
een roemrucht Rotterdams geslacht van comman-
deurs en een van Nederlands beste walvisvangers.
Helaas is het tot nu toe niet bekend wie de eigenaar
was van de andere twee schepen. Vermoedelijk wa-
ren één of meer schepen eigendom van een Zaanse
reder die op deze manier zijn bezit in beeld liet
brengen. Hoewel onderzoek hiernaar nog geen uit-
sluitsel heeft gegeven zou het goed mogelijk zijn dat
"Het Witte Kalf' eigendom was van de Zaanse reder
Claas Kalf.

Tussen de grote schepen door varen veel sloe-
43 pen, zoals de twee in het midden met in elke sloep zes



man die op een walvis jagen: een harpoenier, vier sloeproeiers en de bestuurder. Rechts
vooraan staan drie mannen op een stuk ijs, van wie er één helpt een sloep met twee
mannen en een gedode walvis langszij aan land te brengen. Op de achtergond zijn nog
meer schepen te zien. Een man helemaal rechts doet verscholen achter een blok ijs z'n
behoefte. Meer naar achteren op het schilderij valt een beer een man aan, terwijl een
andere man hem te hulp komt. Details als deze zijn door de kunstenaar meermalen
gebruikt. Misschien dat het avontuur van de Zaanse Cornelis Gerritsz. Jongekees, beter
bekend als "de man onder de beer" de schilder als inspiratiebron heeft gediend.
Jongekees kon tijdens een walvisreis in 1668 ternauwernood gered worden bij een aanval
door een ijsbeer. Deze geschiedenis is veelvuldig afgebeeld op schilderijen, prenten en
voorwerpen. Op de schilderijen van Salm komen ook vaak dezelfde schepen terug, zoals
bijvoorbeeld het schip "De Faem". Het schilderij is rechtsonder op een ijsschots
gesigneerd: A.V. Salm Fecit. Het is ongedateerd, maar gezien de signatuur vermoedelijk
tussen 1706 en 1720 vervaardigd.

Het schilderij geeft een indruk van de walvisvaart in de periode dat er sprake was
van ijsvisserij. Dit in tegenstelling tot de baai- en zeevisserij die tot aan omstreeks 1670
plaatsvond. De baaivisserij was een vorm van kustvisserij waarbij het spek verwerkt werd
in traankokerijen in het hoge Noorden op landstations, zoals Smeerenburg. Bij de
zeevisserij werd op open zee op de walvissen gejaagd. Het "flensen" gebeurde in open
water, want het was onmogelijk met de trage zeilschepen de langszij gelegen vastge-
maakte dode walvissen naar het land te vervoeren. De Zaankanters waren niet betrokken
bij de baaivisserij, maar wel bij de zeevisserij. De ijsvisserij vond plaats in het drijfijs bij
Spitsbergen, Jan Mayeneiland en Groenland en vanaf 1710 ook in Straat Davis. Dit was
een van de meest gevaarlijke vormen van walvisvangst. Zo gingen in 1777 zeven
Nederlandse walvisschepen door ijsgang verloren en keerden ongeveer 300 man niet
terug. De walvisvangst in het drijfijs stelde hoge eisen aan de schepen, die bloot gesteld
werden aan de botsing met -en persing van zware ijsschotsen. De schepen werden voor
dit doel zowel uitwendig als inwendig verstevigd. Het meest voorkomende type schip
voor de walvisvaart was, in de periode van de zeevisserij, het bootschip. Deze verving
langzamerhand het voorheen veel gebruikte fluitschip. Bootschepen waren beter tegen
het ijs bestand en hadden een breder dek, zodat het walvisspek ook aan boord verwerkt
kon worden. De drie op de voorgrond liggende schepen op het schilderij zijn boot-
schepen. De kunstenaar is vermoedelijk nooit in de poolstreken geweest, maar kende de
verschillende typen schepen uit de thuishavens.

Traankokerij en

H et derde schilderij draagt de titel "Ware afbeeldinge vande traenkokerijen op
Oostsanen" op een banderol. Het toont de traankokerijen langs het Twiske bij
de Oostzaander Overtoom.3 Aan de linkerkant van het water staan de kook-

ketels, pakhuizen en een kruitmolen. De tonnen voor de traan liggen op de kant
opgestapeld. Bij de lange schuur links staan de walvisbaarden tegen de zijkant te drogen.
Het veerkrachtige deel van de baarden, het balein, werd na het schoonmaken in repen
gesneden en onder meer gebruikt voor versteviging van korsetten en bijvoorbeeld voor
paraplu's. Binnenvaartschepen varen voorbij en een schip geladen met tonnen traan
wordt langs de kant voortgedreven. Rechts in het weiland zijn aan weerszijden van een
schuur nog twee kokerijen in bedrijf. De stukken walvisspek werden in koperen pannen
gekookt op fornuizen van steen. Goed zichtbaar zijn de houten hijsinstallaties waarmee
de tonnen uit en in de schepen gehesen konden worden. Vooraan op de Luyendijk zit met
de rug naar de toeschouwer iemand te tekenen. Vermoedelijk heeft de kunstenaar
zichzelf geportretteerd. Op het hek achter de kunstenaar staat de signatuur: A. Salm. Op

44 grond van vergelijkingen van signaturen kan dit schilderij vóór 1706 gedateerd worden.



"Ware afbeeldinge vande
traenkokerijen op Oostsanen'
Pen op paneel door A. Salm,
vóór 1706.

In de Zaanstreek waren
al vroeg traankokerijen. Ver-
moedelijk stond de eerste
kokerij al omstreeks 1640 in
Oostzaan, aan het einde van
het Twiske bij de Overtoom.
Tot omstreeks 1670 vond het
koken van traan uit walvis-
spek voor het overgrote deel
plaats bij de landstations in
het hoge Noorden. Het ko-
ken daar had grote voorde-
len. De traan uit vers gewon-
nen spek was van betere kwa-

liteit en gekookt traan nam minder plaats in tijdens het vervoer. Daartegenover stonden
de hoge kosten van het koken ter plekke door het oprichten van kokerijen, opslagplaatsen
en barakken voor het personeel. Door de overgang van baai- naar zee- en ijsvisserij kon
een regelmatige bezetting niet meer gegarandeerd worden en werd het koken van traan
langzaam maar zeker naar de thuishavens verplaatst. Vanwege de stank van de ovens
stonden de traankokerijen buiten het dorp. Toen het aantal kokerijen toenam rees bij de
bevolking verzet wegens de stank. Omdat de bestuurders van Oostzaan wel inzagen dat
verbieden van de kokerijen niet ten goede zou komen aan de economie, werd een
belasting opgelegd op elk "quardeel" traan dat gekookt werd.4 Op deze wijze kon een deel
van het ongerief als het ware terugverdiend worden.

Vermoedelijk is de pentekening gemaakt in opdracht van de Oostzaanse koopman
en reder Cornelis Roos. In 1797 werd het schilderij verkocht vanuit de boedel van een
familielid van hem en via verkoop kwam het schilderij uiteindelijk in bezit van Jacob
Honing Jansz. Junior.5 In tegenstelling tot de schilderijen van de walvisvaart moet Salm
in dit geval wel een of meer keer in Oostzaan zijn geweest om, even voorbij de Overtoom
op de dijk, de situatie na te tekenen. Bij de definitieve versie op paneel heeft de kunstenaar
gebruik gemaakt van verschillende technieken. Naast krassen en tekenen met pen is ook
met penseel gewerkt en zijn hier en daar plekken zichtbaar waarbij als het ware verdunde
inkt is ingewreven.

Drs. Alice van Diepen
Anja Volkers-Beumer

1. Overeem, J.B. van, De schilders A. en R. (van der) Salm, in: Rotterdams jaarboekje 1958.

2. Eggink, R.A., Walvisjacht in het hoge Noorden, in: Tableau, 12e jrg. no. l, 70-71.

3. De traankokerijen staan afgebeeld op de kaart van Leupenius, "De banne van Oostzaanen en Oostzaandam",
getekend in 1693.

4. J.J. Schilstra e.a., De Polder Oostzaan (Oostzaan 1979) 92-94. Een quardeel of kwardeel of vierdevat. Dit
was een inhoudsmaat voor een vat walvisspek of -traan, meestal 12 steekan, soms 16 a 18 steekan groot. Een
steekan is ca. 18.7 liter, (zie: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten)

5. J. HonigJz.Jr., Historische Oudheid- en letterkundige studiën (Zaandijk 1876) 162.
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Voorkant van het vaandel van
de schutterij van Wormer met
een allegorische voorstelling.
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Op 18 juni 1785 besloot de vroedschap van Wormer een exercitiemeester aan te
stellen, die tegen een loon van twaalf gulden per week en één gulden extra voor
het schoonmaken van de geweren, het pas gevormde dorpsleger "gevechtsklaar"

moest maken.1 Dat duidt op krijgshaftige tijden.
De Republiek der Nederlanden stond in de jaren '80 van de 18e eeuw op de rand

van een burgeroorlog en ook in de Zaanstreek was dat merkbaar. Lokale patriotten (anti-
orangisten) richtten exercitiegenootschappen op om te assisteren bij het handhaven van
de orde bij de dreigende burgeroorlog met de stadhouderlijke troepen. De patriotten
wilden de macht van stadhouder Willem V beperken om op die manier meer invloed op
het landsbestuur te krijgen. Dit streven sloeg aan bij een deel van de Zaanse bevolking
dat verontwaardigd was over het feit dat de Zaanstreek geen stem had in de landelijke
politiek. Dit, gevoegd bij de onvrede over de slechte economische situatie, bracht een
deel van de burgerij tot actie. In verschillende plaatsen in de Zaanstreek werden

burgermilities soortgelijk aan
die te Wormer opgericht.2

De burgermilities had-
den hun eigen uniformen,
geweren, muziekinstrumen-
ten én vaandels. Op 18 juni
1785 besloot de vroedschap
van Wormer, op verzoek van
de krijgsraad, geld uit de
dorpskas vrij te maken voor
een vaandel.3 Vermoedelijk
gaat het hier om het vaandel
dat zich tegenwoordig in de
collectie van het Zaans His-
torisch Museum bevindt. Het
heeft toebehoord aan de bur-
germilitie van Wormer en is
omstreeks 1787 gemaakt. De
vaandels werden meestal door
vaardige echtgenotes gemaakt
en in dit geval is er een bij-
zonder goed schilder aan het
werk geweest.4

Het oorspronkelijk
crème-kleurig zij den vaandel
is aan beide zijden beschil-

derd, waarbij de contouren van de schildering elkaar overlappen. Aan de ene kant is het
wapen van Wormer, "Het verbonden hoofd", de hoofdvoorstelling. De andere kant van
het vaandel, vermoedelijk de voorkant, toont een allegorische voorstelling, waarbij een
man symbool staat voor de gewapende patriot.5 Hij reikt een weelderig geklede vrouw
de hand. In haar andere hand houdt zij vermoedelijk een ring als teken van het verbond
met de vrijheid. Een klein (kees)hondje springt tegen haar op. De keeshond was het
belangrijkste herkenningsteken van de patriotten. Op de achtergrond de symbolen van
de Republiek der Verenigde Nederlanden die door de patriotten gebruikt werden: de
Hollandse maagd, alias de Vrijheid, met lans en vrijheidshoed, de leeuw met de zeven
pijlen en het wapen van de Zeven Verenigde Provinciën. De patriotten uit Wormer
voegden daar het wapen van Wormer aan toe en de latijnse afkorting SPQW: Senatus
Populus'que Wormer (De senaat en het volk van Wormer).



Achterkant van het vaandel
van de schutterij van Wormer
met een afbeelding van het
wapen van Wormer, '
Het verbonden hoofd'.
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De tekstband onderaan het vaandel is vrijwel geheel verdwenen. De tekst luidde:

"Steeds getrouw met woord en daad,
aan 's volks vrijheid in den staat."

Jarenlang heeft het vaandel, opgerold om zijn stok, op de zolder van het museum
gelegen. Hoe het vaandel eruit zag was toen niet meer bekend. Wél dat het beschilderd
was en zich in een slechte staat bevond. In het Provinciaal Restauratie Atelier in Haarlem
is het zijden vaandel uit de koker gehaald en voorzichtig uitgerold. De stof was zo droog
en broos geworden, dat alleen door steeds plaatselijk vochtige lucht toe te voeren met een
speciaal apparaat, het uitrollen kon geschieden zonder dat de zijde brak. Er zaten veel
gleeën en gaten in de stof en er waren veel losse fragmentjes. Een gedeelte was al verloren
gegaan voordat het vaandel opgerold was. Een laagje poeder over het hele oppervlak van
het vaandel duidde ook op recenter verlies van delen van de stof.

Tijdens het uitrollen werd duidelijk dat het een bijzonder fraai vaandel betrof.
Hoewel de zijde vergeeld is, heeft de voorstelling zijn kleuren behouden. De beschilde-
ring is waarschijnlijk in tempera uitgevoerd, een techniek waarbij eiwit als bindmiddel
voor de pigmenten wordt gebruikt. Rondom de voorstelling zijn langs boven- en
zijranden bloemranken geschilderd en aan de onderkant is nog een klein deel van een
tekstbanderol te zien. De stok bevond zich aan de bovenkant, maar de afwerking aan de
zijkant wijst erop dat oorspronkelijk de stok daar heeft gezeten. Gedurende de behande-
ling is de stok verwijderd. Na reiniging is het vaandel gedoubleerd door aan de achterkant
als steunlaag een dun polyester weefsel te hechten. Deze steunlaag neemt het gewicht
over, zodat het weer mogelijk is het vaandel hangend te exposeren. Na het doubleren,
waarbij de losse fragmentjes zoveel mogelijk als een legpuzzel op hun plaats terugge-
bracht zijn, is de steunlaag afgewerkt op de oorspronkelijke maat van het vaandel, ca. 140
bij 145 cm. Met het opnieuw monteren van de stok aan het vaandel, gebruik makend van
de oude schroeven in de oude gaatjes, was de conservering voltooid. In totaal is ongeveer
150 uur aan het vaandel gewerkt.

Hoewel er talrijke vaandels uit deze tijd moeten zijn geweest, zijn er slechts weinig
bewaard gebleven. Dit vaandel is alleen al daarom vrij uniek. Maar ook doordat in
vergelijking met andere vaandels de schildering bijzonder goed is. Objecten als deze



weerspiegelen een stukje Zaanse geschiedenis, in dit geval de laatste decennia van de 18e
eeuw en in het bijzonder de geschiedenis van Wormer. Hoewel het vaandel achter glas
hangt, kan de museumbezoeker oog in oog met het vaandel zich nu weer proberen voor
te stellen hoe destijds het wapperende vaandel door de straten van Wormer gedragen
werd.

Drs. Alice van Diepen
Nettie Cassee

1. Mol, C., Uit de geschiedenis van Wormer (Wormerveer 1966) 54.

2. Encyclopedie van de Zaanstreek (Zaanstad 1991) trefwoord: patriotten

3. Mol, C. Uit de geschiedenis van Wormer, 54.

4. Grijzenhout, F. De patriotse beeldenstorm, in: Voor Vaderland en Vrijheid (Amsterdam 1987) 138.

5. Zie voor de iconografie van de patriotten het aangehaalde artikel in noot 4.
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Porseleinkabinet, Eiken
belijmd met wortelnotehout,
Holland, ca. 1750.
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D e aanwezigheid van Chinees porselein in het
Zaans Historisch Museum geeft een goed beeld
van de vroegere welstand van de Zaanstreek. In

de 17e eeuw ontstond een snel groeiende groep van kapitaal-
krachtige burgers, van mensen die zich een zekere luxe
konden en wilden veroorloven. Porselein gaf status aan de
familie die het bezat. Er onstond een toenemende belang-
stelling voor alles wat Oosters was. In de 18e eeuw leidde
dit onder meer tot de "China mode", waarbij Chinees
porselein een modieus en onmisbaar element ging vormen
in de interieurs van de gegoede burger. Het porselein werd
in eerste instantie dan ook gebruikt om te pronk te zetten.
De huidige opstelling in de voormalige bedstede in de
pronkkamer van het museum herinnert aan deze manier
van te pronk zetten.

In de periode voorafgaande aan het gebruik van
porseleinkasten, versierde men het interieur door plaat-
sing van porselein op richels, consoles, kasten en schoor-
steenmantels. Vanaf het eerste kwart van de 18e eeuw ging
men er steeds meer toe over om het porselein in een
porseleinkabinet te zetten. Dit is een typisch Nederlands
meubel met ruiten in de deuren en zijwanden van de
bovenkast. Hierin stond het porselein veilig en kwam de
kostbaarheid goed tot uitdrukking. Een mooi voorbeeld
van een dergelijk porseleinkabinet, uit het midden van de
18e eeuw, staat in de zaankamervan het museum. Zowel de
kast als het porselein zijn afkomstig uit Zaans familiebezit.
Het Chinees porselein in "blauw/wit" dateert uit ca. 1700,
de regeringsperiode van keizer Kangxi (1662-1722).

Opeenvolgende periodes

De voorwerpen van Chinees porselein in de Zaanse collectie geven een overzicht
van de opeenvolgende periodes die bij het Chinees porselein zijn te onderschei-
den. Het porselein dateert van omstreeks ca. 1600 tot ca. 1800. Het Chinese

porselein in de Zaanse collectie werd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de
V.O.C., naar Nederland verscheept. In 1602 opgericht, bouwde de V.O.C, in korte tijd
een wijd vertakt handelsimperium op, met Batavia als administratief centrum. Porselein
was een gewild artikel. Dit was het gevolg van twee veilingen in 1602 en 1604, waar de
door de Nederlanders buitgemaakte lading porselein van Portugese vrachtvaarders
verkocht werd. Dit was blauw-wit porselein dat "kraak porselein" genoemd wordt. Deze
naam is ontleend aan de Portugese vrachtschepen, caraca's of kraken. Kraakporselein
kenmerkt zich onder meer door een dunne scherf en een soms geschulpte bovenrand.
Aan de onderzijde zitten vaak resten aangebakken ovenzand. Kraakporselein was typisch
exportgoed voor de Europese markt, dat tijdens de regering van keizer Wanli (1573-
1619) en diens opvolgers, in Jingdezhen vanaf het eind van de 16e eeuw tot omstreeks
1650 gemaakt is.' De V.O.C, verscheepte in die periode tienduizenden stuks naar de
Nederlanden.

Het kraakporselein in de Zaanse collectie is vertegenwoordigd door veel borden en
"klapmutsen" (lage kommen met een vlakke rand). De versiering bij het kraakporselein
is een uiting van oude Chinese tradities en bestaat vaak uit geluk brengende Daoistische
symbolen, omlijst door ornamentale randen.2 De klapmuts op de afbeelding toont aan de



Deze klapmuts toont aan de binnenzijde een
zittende geleerde in een landschap. Jingdezhen,
Mingdynastie, keizer Wanli 1573-1619, ca.
1590-1600.

Kan, porselein, Japan, Arita, ca. 1660,
onderglazuurblauw, z.g. Japon de
Commande.

binnenzijde een zittende geleerde in een landschap. De wandversiering
is in afwisselend smalle en brede trapeziumvormige vakken verdeeld. De
smalle zijn met zogenoemd strikwerk, de brede met accoladevormige
velden met bloemen gevuld.

Tijdens de binnenlandse onrust in China in de 17e eeuw was het
voor de V.O.C, moeilijk, zo niet onmogelijk, om porselein in te kopen.
De V.O.C, week toen uit naar Japan. De Nederlanders waren al sinds
1609 in Japan; sinds 1641 hadden zij een handelskantoor van de Com-
pagnie in Desjima, een klein kunstmatig eiland in de Golf van Nagasaki.
Oorspronkelijk was deze nederzetting aangelegd voor de Portugezen.
De verschepingen naar Batavia - en vandaar naar Holland - vonden plaats
vanuit Desjima. De export bestond aanvankelijk uit blauw-wit porselein.
Dit werd geproduceerd in de fabrieken in Arita vanaf 1655. Japans
porselein is sterker en grover van scherf en weegt zwaarder. Het blauwe
pigment, dat sinds 1650 werd geïmporteerd uit China, is donkerder
vanwege de kleine lichtbelletjes die aan het oppervlak komen tijdens het
bakken. Het Japanse glazuur is ook niet zo glad als het Chinese. Het
aantal vormen is zeer gevarieerd. De modellen zijn vaak aan Europese
voorbeelden ontleend. Dit is het "Japon de Commande".3

De schenkkannen met name zijn ontleend aan het Duitse steen-
goed. De kan op de afbeelding is hier een goed voorbeeld van. Na het
herstel van de rust in China door keizer Kangxi (1662-1722) en de
herbouw van de porseleinovens in Jingdezhen kwam de porselein-
produktie weer op gang. De V.O.C, verplaatste de inkoop van export-
porselein naar China, omdat dit goedkoper was dan het duurdere Japans
porselein. Tijdens het bewind van keizer Kangxi werden enorm grote
hoeveelheden exportporselein aangemaakt. De kwaliteit van dit porse-
lein is zeer goed. De voorwerpen zijn zorgvuldig gevormd en afgewerkt.
De scherf is helder wit en het blauw is aquarels-gewijs aangebracht. Door
de elkaar overlappende penseelstreken ontstaan verschillende tinten
blauw. Hierdoor wordt in de weergave van landschappen en bergen
diepte gesuggereerd. De periode van keizer Kangxi wordt door een
groot aantal porseleinen voorwerpen vertegenwoordigd in de Zaanse
collectie. Opmerkelijke stukken zijn twee schenkkannen naar Perzisch
model, die op de bovenste plank van de porseleinkast in de Zaankamer
staan (foto p.49). Deze da-
teren uit het tweede kwart
van de 18e eeuw.

50

Schotel, porselein, China,
Qingdynastie,
onderglazuurblauw,
erotische scène, rand:
swasticateken.



Kom + schotel, porselein,
China, Qingdynastie (1644-
1916), keizer Yongzheng
1723-1135, decoratie in
"Encre de Chine" en "familie
Rose", landschap met herders
en vruchtenplukkende figuren.

Uit de Kangxi periode is een kleine schotel aanwezig met een erotische scène. De
liggende figuur is een man en de staande waarschijnlijk een vrouw. De buitenrand van het
bordje wordt gevormd door een patroon van doorlopende Swasticatekens.

Gekleurd porselein

I n de 18e eeuw ontstond er naast het blauw-wit porselein een voorkeur voor ge-
kleurd porselein. Tijdens keizer Kangxi paste men al wel zogeheten "familie Verte-
kleuren" toe (groen met aubergine en geel).4 Omstreeks 1725 werd ook porselein

gemaakt met een rose decor. Rose email was voor het eerst gemaakt door Andreas Cassius
uit Leiden rond 1650 uit goud-chloride. In China werd het bekend als "Yang cai",
buitenlandse kleur. Tijdens de regering van keizer Yongzheng (1723 - 1735) was het
familie Rose zo populair, dat het vrijwel de gehele produktie van het familie Verte
verdrong. Uit dé" periode van keizer Yongzhen dateren twee kop en schotels van dun
"eierschaal porselein". Op het afgebeelde exemplaar beperkt het rose email zich tot de
jas van de figuur, die de vruchten ontvangt. De randen zijn uitgevoerd in 'Encre de
Chine', een decoratietechniek in zwart en goud, welke zeer fijn geschilderd is.5

De vraag naar Chinees porselein met decoratie naar Europees voorbeeld nam in de
18e eeuw toe, het "Chine de Commande". Als hulp bij de decoraties werden prenten naar
beroemde schilderijen door de V.O.C, meegenomen naar China. Aardige voorbeelden
daarvan zijn het afgebeeldde melkkannetje en het pattipannetje (lekbakje). Deze voor-

Melkkan en pattipan
(lekbakje), porselein, China,
Qianlong, 1736-1195, ca.
1740, familie Rose, decor:
Venus op een schelp als
personificatie van het element
"water \ naar een schilderij
van Francesco Albani (l 518-
1660).
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werpen hebben deel uit gemaakt van een groter Chine de Commande theeservies. De
decoratie is naar een schilderij van Francesco Albani (1578 - 1660). Venus staat op een
schelp als personificatie van het water (een van de vier elementen: vuur, aarde, lucht en
water). Gravures naar dit schilderij zijn door verschillende kunstenaars gemaakt en
meegenomen naar China. Deze hebben als voorbeeld gediend voor dit decor op Chine
de Commande porselein.7

Van een ander type "familie Rose" uit dezelfde periode is een kop en schotel. De
vorm is hier nog Chinees. De buitenwand is versierd met monochroom glazuur in
lichtbruin/geel, zogeheten "café au lait", ook wel "zeemleer" genoemd.8 De binnenzijde
is eenvoudig gedecoreerd met een bloemtakje op een rots, in rose, groen, rood en goud
op het glazuur en blauw onderglazuur. De kop en schotel maken deel uit van een serie
van zes stuks.

Bord, theepot + kop en schotel,
porselein, China, Qianlong,
1736-1795, 3e kwart 18e
eeuw, gedecoreerd met
"Het wonder van Zaandam ".
De theepot en de kop en schotel
zijn aan de onderzijde
gedateerd 29 augustus 1641,
in zwart op het glazuur.
Bord met "spearhead rand".
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Stiers Wreedheyt

H et blauw-wit Chine de Commande porselein uit de tweede helft van de 18e
eeuw is vrij zeldzaam. Een laat voorbeeld hiervan zijn twee haringschalen. In
deze periode, omstreeks 1770, werd er bijna geen blauw-wit porselein meer op

bestelling vervaardigd in China. Voor de haringschaaltjes hebben voorbeelden van
Delfts aardewerk model gestaan.9

Typisch voor de Zaanstreek is het Chinees porselein gedecoreerd met "Des Stiers
wreedheyt", ofwel "het wonder van Zaandam".10 Het is een in "stripverhaal" uitgebeelde
weergave van het drama dat plaatsvond op 29 augustus 1647. In het weiland van boer
Jacob Egh waren een paar jongens aan het vliegeren en bliezen daarbij op een hoorn.
Door dit lawaai werd een stier, die ook in het land liep, kwaad en probeerde los te breken.
De boer probeerde dit te verhinderen door de stier met een boothaak tegen te houden,



maar werd door de stier gepakt. De hoogzwangere vrouw van de boer, Trijntje Jans,
probeerde haar man te redden. De stier nam haar echter op de horens en slingerde haar
de lucht in. Daarbij werd haar buik opengereten en het kindje vloog door de lucht. De
boer en zijn vrouw overleden beiden aan deze gevolgen. Het kind bleef in leven en werd
op l september 1647 gedoopt in de West-Zijderkerk van Zaandam. Later is deze kerk in
de volksmond de "Bullekerk" genoemd, naar de stier (bul).

Van deze gebeurtenis zijn later prenten gemaakt. In het Gemeentearchief van
Zaanstad bevinden zich enkele prenten met "Het Wonder van Zaandam" als onderwerp.
De oudste daarvan is gedateerd 1647.11 Deze prenten hebben ruim een eeuw later als
voorbeeld gediend om het Chinees porselein te beschilderen. Dit beschilderen gebeurde
zowel in China "Chine de Commande" als in Holland het "Amsterdamsbont". Dit in
blauw-wit onderglazuur of geheel wit in reliëf gedecoreerde Chinees (of Japans) porse-
lein, is in Holland overgedecoreerd met emailkleuren boven op het glazuur. In de
collectie van het museum bevinden zich diverse porseleinen voorwerpen waarop de
Zaanse gebeurtenis staat afgebeeld: een bord, een theepot, twee koppen en schotels, vijf
hoge koppen, een kom en een tegeltje.

Export-porselein

D e voorwerpen van Chinees porselein in de collectie van het Zaans Historisch
Museuem geven een overzicht van de ontwikkeling van het Chinees porselein
in de 18e eeuw. Het zijn voorbeelden van export-porselein voor de Europese

markt uit die periode. In de tweede helft van de 18e eeuw liep de belangstelling voor
Chinees porselein terug. Het Engelse creamware (o.a. Wedgwood), dat vanaf het midden
van de 18e eeuw in ons land werd ingevoerd, kwam in de mode. De gegoede burgerij
kocht porselein dat vervaardigd was in ons land of elders in Europa. Het aanwezige
porselein in de collectie is voor een groot deel afkomstig uit Zaans familiebezit. Uniek
is dat dit porselein, in de vorige eeuwen verzameld, zich tot de dag van vandaag nog steeds
in Zaans bezit bevindt.

Harold D.E. Bos

1. Jingdezhen (Ching-te Chen). Belangrijke pottenbakkerswerkplaatsen en ovens in China. Deze werden in
16/5 ten dele verwoest door de binnenlandse onlusten en vanaf ca. 1680 weer opgebouwd.

2. Het Daoisme was een filosofische levensbeschouwing die streefde naar de harmonie tussen de mens en de
hen omringende natuur. Daoistische symbolen zijn o.a. de acht onsterfelijkheden, zoals de waaier en de
kalabas. Zij symboliseren het langleven.

3. 'Japon de Commande', porselein in Japan op bestelling gemaakt naar Europees voorbeeld.

4. De indeling in z.g. families is naar de kleur van het emaildecor op het porselein, o.a. familie joine:geel,
noire:zwart, verte:groen, roze:rose enz. Deze indeling is in de 19e eeuw m Frankrijk ontstaan.

5. 'Encre de Chine', decoratie in zwart op wit, soms gehoogd met goud. ook wel 'rouwgoed' of Jezuiten
porselein genoemd, naar de paters die de gravures meenamen naar China, die als voorbeeld dienden voor
o.a. bijbelse voorstellingen op Chinees porselein.

6. 'Chine de Commande', op bestelling gemaakt Chinees porselein met een decoratie en/of vormgeving naar
Europees voorbeeld, o.a. naar prenten en tekeningen of voorbeelden van tin, steengoed, hout ofaardewerk.
Bekend zijn bijvoorbeeld de eet-, thee-, koffie- en chocoladeserviezen al dan niet voorzien van een Westerse
voorstelling zoals o.a. politieke of historische gebeurtenissen.

7. E. Gorden, Collecting Chinese export porcelain (New York 1979) 60/61, afb. 46. D.F. Lunsingh
Scheurleer, Chine de Commande (Lochem 1989) 222, afb. 196.
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8. Zo wordt bij donkerbruin email glazuur gesproken van 'Capucijner' (naar de bruine monnikspij) of
'Batavian' (naar de uitvoerhaven Batavia). Het beschreven exemplaar is niet afgebeeld.

9. In handelsdokumenten van de VOC worden haringschaaltjes een enkele maal genoemd. zie:CJ.A. Jorg,
Oosters porselein Delfts aardewerk wisselwerkingen (Groningen 1983) 84 en 88, afb. 39.
zie ook: S. Hartog, Pronken met Oosters porselein (Zwolle 1990) 122, afb. 146.
B.Jansen, Chinees Ceramiek, Haags Gemeentemuseum (Lochem 1976) 130, afb. 296.
Het beschreven exemplaar is niet afgebeeld.

10. Voorwerpen met dit onderwerp zijn relatief zeldzaam. In musea in Arnhem, Hoorn, Loosdrecht, Leeuwarden
en Rotterdam, bevinden zich ook enkele voorwerpen met deze afbeelding, voornamelijk kop en schotels.

l l.P. Nolpe (graveur),, serie van 12 prenten van de gebeurtenis van 'Des stiers wreedheyd', uitgegeven door
H. Soet ofHendrik Jansz. Soeteboom, boekverkoper in Zaandam, 1647.
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