Margaretha’s huis vol schilderijen in 1691
De weduwe van Jacob van Schagen was zeer
vermogend. Ze had tientallen overheidsleningen in haar
portefeuille en grote bedragen uitgeleend aan
particulieren. Naast haar woonhuis aan de
Hippolytusbuurt had zij ook nog een huis in de
Vlamingstraat, een grote pachtboerderij in Ackersdijk en
een pleziertuin aan de Laan van Overvest. Over
diamanten, robijnen, paarlen, gouden kettingen en
penningen en andere juwelen had ze ook niet te klagen.
Tenslotte had ze nog meer dan 9.500 gulden aan
contanten in huis, genoeg om nog enkele
grachtenpanden contant te kunnen afrekenen.
Tocht door het huis
Haar huis telde een tiental vertrekken. Daarin hingen bij
elkaar zo’n 140 schilderijen, waarvan een vijftigtal aan met
name genoemde schilders waren toegeschreven.
Ook had ze meer dan honderd gebonden boeken in huis,
waarvan alle titels in haar nalatenschap zijn beschreven.
Daarnaast lagen er nog stapels ongebonden boeken die
verder onbenoemd bleven. Voor die tijd een forse
bibliotheek.
De notaris inventariseerde na haar dood per vertrek de
meubels en kunstwerken aan de muur. Daarmee krijgen
we een aardig inkijkje hoe ze daar heeft geleefd.
Voorhuis
In het voorhuis beneden hingen direct bij binnenkomst 25
schilderijen, waaronder als pronkstuk een niet nader
omschreven doek van Rembrandt van Rijn, een groot
landschap van Swanevelt en een pentekening op doek
van Witmont, vermoedelijk met zeeschepen. Ook hingen
er portretten (“conterfeitsels”) van grootvader en
grootmoeder en drie kaarten. De meeste overige
schilderijen waren anoniem. In de ruimte stond een tafel
met zes Spaanse stoelen en een theetafeltje met wat
theeservies.
Keuken
Er moet hier wel een grote schoorsteen geweest zijn, met
een gestreken kleed erboven. Maar of er gekookt werd is
de vraag. In het vertrek stond namelijk een bed(stede),
een slaapbank, een lessenaar, tien stoelen met zitkussens,
een tafel en een linnenkast. Dus heel wat anders dan wij
tegenwoordig in een keuken gewend zijn, maar dat was in
de 17e eeuw niet ongebruikelijk. Er hingen twee niet nader
benoemde schilderijen.
Agterstuckge
‘In t agterstuckge’ (wellicht de smallere aanbouw aan de
achterzijde, zonder verdieping) stond een bed en een
tafeltje met zes stoelen en een klavecimel (met voet). Er
hingen hier ook vijf, niet nader benoemde, schilderijen.

Conterfeitsel van vader Willem de
Langue door Willem van Vliet,
Museum Prinsenhof.

Pentekening op doek door Heerman Witmont,
National Trust, Cambridge.

Landschap van Adriaen van der Cabel.

Leonard Bramer, De Drie Koningen,
Nationaal Museum Warschau.

Cornelis Saftleven,
Kunsthistorisches Museum Wenen

Balthasar van der Ast, Schloss Georgium Dessau.

Een ‘slapend vrouwtje’ van Cornelis van Poelenburgh
‘Simon en Iphegnea’, Scottish National Gallery Edinborough.

Jan van Goyen,
‘Gezicht op Brussel’ (1648)
Chequers Court UK.

Het bezoek van de notaris begon waarschijnlijk op de
eerste verdieping in “het kleine beste kamertje”.
(Wellicht moet we dat boven de poort zoeken) Hier
stond weinig meubilair, alleen een kastje met wat
snuisterijen zoals een bak met medailles, een
pauwenstaart, een geborduurd boek met tulpen, een
lade met “heijligdom” (hostie - elders lagen
rozenkransen) en een lade met “zeegewassen”
(schelpen?) en wat serviesgoed. Er hing een grote
spiegel met schildpaddenlijst en verder 20 schilderijen.
Het had dus wel iets van een kunstkabinetje, maar de
helft van de schilderijen hier is anoniem en de
benoemde schilderijen lijken geen topstukken. Er hing
een “slagh van Vlaanderen” van Hans Bol en een
Lucretia van ene Lavendelsteen, een godenbanquet
van Franck, een ‘paltzgravin’ van Van Mierevelt, een
‘conterfeitsel’ (portret) van Margaretha’s vader Willem
de Langue, wat landschapjes, waaronder een in
Italiaanse sfeer van Adriaen van der Cabel, twee
doeken van de Delftenaar Leonard Bramer en twee van
de stilleven-schilder Van Ast, drie ‘zeetjes’ van
‘Koijmans’ en een Decretius “naar Van Poelenburg”.
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Op het Kleine Kamertge, vermoedelijk daarnaast of
daarachter hingen ook 22 schilderijen, waarvan twaalf
benoemd. In dit vertrek stond ook een bed en een
‘secreetko ertje’ (toilet). Verder een tafel en een paar
stoelen. Het lijkt het slaapvertrek van de weduwe. Er
hing een ’slapend vrouwtje’ van Cornelis van
Poelenburgh, een ‘klipje met scheepjes’ van Breugel,
twee tempeltjes van Hendrick van Steenwijck, twee
stukjes van Holbein, een landschap van Saftleven, een
doek van Joachim Wttewael, vier schilderijtjes in ivoren
lijstjes, een paar geschilderde ‘vliegjes’ en scheepjes
en twee ovalen paneeltjes met ‘beesjes’ (doorgaans de
aanduiding voor koeien).
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Daarna belandde de notaris op de ‘Beste
Kamer’ (aan de achterzijde van het huis?). Daar
hingen (of stonden?) Maar liefst bijna 40 schilderijen.
De meeste hiervan waren aan een schilder
toegeschreven. De opsomming begint met een
conterfeitsel van De Lange (haar vader) van Jacob
Del en een keukenstuk van zijn broer Cornelis Del .
Verder hingen er drie doeken van Leonard Bramer,
een Gezicht op Brussel van Jan Van Goyen, een
vioolspeler van de Utrechter Hendrick Ter Brugghen,
een ‘Adam en’ Eva van Jan van Eijck (de vraag is
natuurlijk of dat geen kopie was), een ‘Geboorte van
Christus’ van Hans Rottenhammer, een ‘Leeuwenkuil’
van Roelant Saverij, een fruitstuk Van Van de Heem,
een ‘bataille’ van Palamedes en twee zeetjes van
Porcellis. En verder doeken van: Lange Pier,
Jordaens, Droogsloot, Hondecoeter, Lastman, Van
der Velden, Van Poelenburgh, Van Ostade, Pijnaecker.
Engels, Lievens, Jardin, Saftleven, de Wit, Van Elst,
Carbouw en Lucas van Leijden.
In de kamer stond verder een bed, een tafel met een
tapijtje erop en een dure linnenkast van teakhout
(‘sackerdaen’). Ook stond er een ‘hellebaard’,
waarschijnlijk een aandenken aan de schutterscarrière
van haar man. Verder was een kast met wollen goed
en een kabinetje met neusdoeken, kant, navelbandjes
en ‘wiegenkleertjes’.
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Vervolgens bevinden we ons op de Voorkamer met
een ‘nieuw’ bed (met een beddepan) en een tapijt. Er
hangen elf grote en elf kleinere schilderijen, waarvan
alleen een doek van ‘Jordaen de Vries’ benoemd is en
een conterfeitsel van ‘oom Pijnaecker’. Er staat een
tafel met zes zwarte stoelen en een preekstoel. Verder
staan er twee banken en een kist met kleding.
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Waarschijnlijk op de bovenste verdieping komen we eerst
op een Achterkamer en t kamertge daeraen. Dat lijkt
een rommelkamertje met van alles en nog wat: twee
banken, een tafel, kist met papier, nog een kist, een
vogelkooi, drie ko ers, drie wiegjes, een hangkastje,
luiermanden, twee kolven, een rotting. Maar ook een
blanck harnas, een snaphaen, drie degens en een pieck.
Bovendien zijn hier nog twee bedden met twee lantaarns
en een emmertje.
In het vertrek hangen zes niet nader genoemde grote
schilderijen.
Hierna betreden we de Kleine Zolder. Hier is het een
chaos van manden, kisten, kuipjes, tobbetjes, een
slaapbank, kleerrekken en andere rommel.
Vervolgens is er (aan de voorzijde?) nog een Comptoir
met kamertje daarboven. Hier hangen twee
conterfeitsels van grootmoeder en ‘oom Krombrugge’ en
een ‘zeetje’. Er is ook een bed (in het bovenkamertje?).
Het comptoir lijkt niet erg in gebruik. Er liggen geen
papieren, wel twee pistolen. Wel nemen de
waardepapieren en eigendomsbewijzen elders in de
beschrijving talloze pagina’s in beslag.
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De boekenkast
De boekencollectie bevatte, zoals in veel huishoudens,
natuurlijk enkele bijbels, een catechismus en een
psalmenboek. Bijzonder was het Nieuwe Testament in het
Frans. Verder komen we bestsellers tegen als drie delen
Jacob Cats, ‘Lof de Sotheijt’ van Erasmus en de populair
medische werken van Van Beverwijck. Ook de
Beschrijvinge van Delft (in twee delen) van de plaatselijke
geschiedschrijver Dirck van Bleijswijck ontbrak niet, en de
Latijnse klassieker Livius. Verder titels als: ‘Beschrijving
van China’; de ‘Historie van de Martelaren van Dordt’;
‘Tirannie der Spanjaerden’;’t Verwaarloosde Formosa’ en
‘Ongeloo ijcke Reijsen’.
Opmerkelijk voor het Roomse huishouden zijn: de ‘Rijmen
en sangen over t Hoogliedt’ van de Delftse predikant
Oosterwijck en ‘Leitsman van den verdoolden buijrman’
van zijn collega Spranckhuijsen.
En natuurlijk stond ook het ‘Lustho der Sinne’ van haar
grootvader Reijer de Langue en ‘Lustho de Minne’ van
haar vader Willem de Langue bij haar in de kast.
Waarschijnlijk waren ook veel van de bovengenoemde
schilderijen uit diens collectie afkomstig. Zie daarvoor het
verhaal van Markt 74.
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