Het huis in 1738 na de dood van Catharina Voorstad
Tot haar dood op Tweede Kerstdag 1738 woonde Catharina Voorstad in de Vijf Ringen op
de Oude Langendijk. Zij stierf op 40-jarige leeftijd in het kraambed en liet haar man en
drie kinderen na: Clasina Verhagen, haar dochter uit een eerder huwelijk was toen twintig
jaar, zoon Jan van Eijk was vijf jaar en de jonge Willem van Eijk was acht dagen. Haar
man Willem van Eijk was opperstuurman bij de VOC met een gage van 65 gulden per
maand.
Pas anderhalf jaar na haar dood werd op 20 september 1740 de boedel beschreven ten
behoeve van de half-wezen, vermoedelijk omdat hun (stief)vader ongeveer net in Batavia
arriveerde toen zijn vrouw overleed en pas anderhalf jaar later terug was uit Indië. De
boedelbeschrijving biedt ons een kans om een blik te werpen op de inrichting van het huis
en het gebruik van de kamers van die tijd.
Het gezin bewoonde de helft van de Vijf Ringen. Op de begane grond bevonden zich het
salet (de mooie kamer), een gang, een tweede kamer, een eetzaaltje en een grote
keuken. Op de plaats had het huis twee aanbouwsels, aangeduid als ‘lantaern’ en
’snuijvertje’. De verdieping had een voorkamer, een ‘middel bovenkamer’ en een
achterkamertje.

Boven: een VOC-kist uit circa 1715.
Rechts: Hollandse porseleinkast, eind 18e eeuw.

Meubilair
De vertrekken waren rijkelijk voorzien van
meubilair. Bestond het huisraad van arme gezinnen
gemiddeld uit zes stoelen en een tafel op een kale
vloer, hier stonden alleen al in het salet twaalf
stoelen, waarvan zes Oost-Indische geboende
exemplaren. In totaal waren er 54 stoelen. Dat was
toen niet ongewoon. Rijke huishoudens hadden
gemiddeld 56 stoelen. In het salet waren twee
Oost-Indische kisten en een geboende ‘commood’
te vinden, en in de tweede kamer een
‘nooteboome’ rustbank.

Oosterse spullen
De boedel bevat opmerkelijk veel oosterse spullen.
Oost-Indische stoelen, kisten, bennetjes (mandjes),
schotels en borden. Kanton porselein, Chinese
beeldjes en rolwagentjes. En boterschoteltjes,
theeserviezen, grote vlootschotels en een
scheerbekken van Japanse makelij. De heer des
huizes kwam dan ook regelmatig in de Oost.

Koken
Koken gebeurde niet in de keuken, maar in de snuiver.
Daar stond een ijzeren aspot met een asschep en hing
een ketting. Dit laatste betekent dat er nog geen
fornuis was maar een haardketting, waarmee de
warmte was te regelen door de kookpot hoger of lager
te hangen. Bij ontbreken van een oven of fornuis kwam
de broederpan goed van pas. De aanwezigheid in het
eetvertrek van een schoorsteenkleedje, een haardijzer,
een schutje (haardscherm) en andere attributen
verraadt dat ook daar een vuurplaats was.

Eten en drinken
Over het algemeen at men van Delfts blauwe of tinnen
borden, met tinnen lepels. De boedelinventaris
vermeldt echter Oost-Indische porseleinen tafelborden.
En slechts vier tinnen lepels en vorken. Elders in de
boedelinventaris in de rubriek ‘juwelen, goud, zilver
etc.’ komen we nog elf zilveren lepels en elf zilveren
vorken tegen, tezamen getaxeerd op honderd gulden.
Dezelfde rubriek vermeldt een zilveren beker
vervaardigd door de zilversmid Adriaen van den
Enden.
Thee was voorbehouden aan de elite maar werd in de
loop der achttiende-eeuw steeds goedkoper. Er werd
flink thee gedronken. In het salet stonden drie
theetafels met vier theepotten. De porseleinkast telde
op elk van de vier planken zo’n drie dozijn theekopjes
en –schotels en de nodige trekpotten, spoelkommen,
theebussen en suikerdoosjes. Sterke thee die in een
trekpot werd gezet, kon pas worden gedronken nadat
het was aangelengd met kokend water. De thee werd
gewoonlijk uit het kopje op een schoteltje gegoten om
het daarvan af op te slurpen. In de keuken werden
twintig losse theeschoteltjes aangetroffen.
Koffie was exclusiever. In de porseleinkast stonden
twee koffiekannen met twaalf paar koffiegoed, en tien
chocolaadkoppen. Boven stonden nog twee
koffiekannen in de voorkamer.

Pot op het vuur aan een haardketting.
Tekening Hendrik Numan (1746-1788)

Chinese klapmuts uit Kangxi-periode

Japanse theepot.

Commode, circa 1740.

Slapen
In boedelbeschrijvingen werd van bedsteden (immers
nagelvast) alleen het beddengoed vermeld, zoals in dit
geval de met paardenhaar gevulde matras met een
hoofdpeluw in de tweede kamer. Verder waren er een
bed met peluw, een Japanse deken, een beddenkleed en
een ledikant – toen een statusobject - met behangsel.
Op de verdieping bevond zich in de voorkamer een
ledikant met een groen damasten behangsel en
schoorsteenkleed, een deken van sits en twee kussens.
De middelkamer had een ledikant met sitsen behangsel,
een bed met een peluw, drie hoofdkussens en twee
katoenen dekens. Verder lagen er nog twee
hoofdkussens, een witte wollen deken en een deken van
sits.
Cultuur
Boeken werden niet vermeld. Wél twintig schilderijen in
het salet, acht schilderijen en prenten in de gang, en
boven nog eens zes schilderijtjes in de middelkamer en
vijf stuks in de voorkamer, waar ook een gelakt
‘rariteitenkabinetje’ stond.
Boven stond de kakstoel paraat in het achterkamertje en
negen kwispedoors in de voorkamer. Kinderspeelgoed
werd in deze boedelinventaris niet genoemd.

Rariteitenkabinet

Eenige rommeling
Erg netjes opgeruimd vond de taxatrice de woning niet.
Zowel in huis als op de plaats was er ‘eenige rommeling’.
Dat valt te begrijpen. Clasina had als oudste kind tijdens
de afwezigheid van haar stiefvader de huishouding
draaiende moeten houden met de min en de dienstbode.
Nu viel haar een aardige erfenis toe. Binnen drie
maanden trouwde Clasina met een Amsterdamse
koopman.

Deken van sits, gewatteerd en gevoerd
met rode katoen. Collectie Rijksmuseum.
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