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Gekoesterde kleinoden
Oude kunst is leuk. Oude schilderijen zijn leuker. Maar het leukst zijn oude portretten.
Waarom? Op oude portretten komen twee voorbije werelden elkaar tegen: die van de
portrettekenaar of -schilder en die van de geportretteerde. Beide zijn al lang overleden
en het portret is een herinnering aan dat ene moment waarop hun levens vervlochten
raakten. Zoals een figuratief schilderij óók abstract kan zijn, zo kunnen er in een portret twee zielen opgesloten liggen. Nu overdrijf ik misschien een beetje, maar een geschilderd portret laat zowel de hand en overwegingen van de schilder zien als het uiterlijk
en de uitstraling van degene die geschilderd werd. Daarom vind ik oude, geschilderde
of getekende portretten fascinerend.
Extra intrigerend zijn portretten die niet geïdentificeerd zijn. Soms is de schilder
niet bekend, soms is onbekend wie het portret verbeeldt, en soms zijn zelfs beide anoniem. In de collectie van Museum Paulina Bisdom van Vliet zijn meerdere van deze
portretten te vinden, maar ik denk vier ervan alsnog te kunnen identificeren.
In een vitrinekast in de Tuinkamer staat een prachtig medaillonportret van “een
dame” tentoongesteld.1) Het gaat om een meisje met bruin haar en blauwe ogen, in een
blauw gekleurde japon, geschilderd als schouderstuk, iets naar links gedraaid en ons
aankijkend. Onder haar japon draagt zij een wit, geborduurd chemisetje met een geplooid kraagje en een licht oranje strikje. Het kleine portret is ongedateerd, niet gesigneerd, en ook op de achterzijde treﬀen we geen aantekeningen aan. Het ovaalvormige
schilderijtje van 4 bij 5 cm is gemaakt als gouache op perkament of papier 2) en wordt
beschermd door een glasplaatje, voorzien van een goudkleurige sierrand in een houten
lijst. De stijl is goed vergelijkbaar met portretminiaturen op ivoor uit de eerste helft
van de 19e eeuw. De naam van de kunstenaar zal helaas voor ons verborgen blijven,
maar de geportretteerde is wel degelijk herkenbaar.
Het meisje heeft kort of opgestoken,
sterk krullend haar, een lang maar vol gezicht, en een iets hangende kin. Daardoor
geloof ik hier niemand minder dan een jonge Paulina Maria Bisdom van Vliet (1840–
1923) in te herkennen. Ik word in die mening gesterkt als ik dit portretje vergelijk met
de beeltenis die we van haar kennen als foto
uit 1853 — een daguerreotypie van Paulina met
haar ouders en halfzus
Aegidia.3) Ik dateer het
geschilderde medaillonportretje, mede op basis
van de kleding, op 1850
en dan zouden we hier te
maken hebben met een
tienjarige Paulina en het
vroegste portret dat we
van haar hebben.
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In één van de poesiealbums van Paulina komen we een portretje tegen van een
dame in 18e-eeuwse mode, op de pagina tegenover een versje van Paulina's vader.4)
Lieve Pauline!
Rozen op uw levenspad
Met nog keur van bloemen
Zullen waar ge uw voeten zet
U Gods min doen roemen
Altyd zy Zyn liefde U bij
In den storm van t leven
En wat ook uw wensch mag zyn
t wordt door Hem gegeven.
Is de wensch van Uw liefhebbende vader
Bisdom van Vliet
Haastrecht 30 novr. 1861. —
De aquareltekening is rechtsonder gesigneerd “J Spoel 1859” en is dus twee jaar
eerder dan het versje gemaakt. Jacob Spoel
is geen onbekende.5) Hij schilderde datzelfde jaar het dubbelportret van Paulina met
haar vriendin Aaltje van Zijll 6) en twee jaar
later schilderde hij de portretten van Paulina's beide ouders.7)
De dame op zijn tekening heeft geen
naam en haar 18e-eeuwse kleding werkt
verwarrend. Zij zit op een stoel, met een
waaier of zakdoek in de hand, met aan de
ene kant een kruk met daarop een slapend hondje en aan de andere kant een tafel met
iets dat lijkt op een juwelenkistje. Ze draagt een wijde, rode rok en een donkergroen
jak met halflange mouwen waar bij de ellebogen fijn borduurwerk uit hangt. Haar
kapsel is wit of grijs bepoederd, zoals gebruikelijk was in de 18e-eeuwse ‘pruikentijd’.
Niets in de tekening verraadt haar identiteit.
Of toch? Haar gezicht vertoont ook hier weer een lang, vol gezicht en wat hangende kin en lijkt verder sprekend op de foto's die we van Paulina uit deze tijd kennen.
Haar kapsel heeft weliswaar een andere kleur, maar wel dezelfde vorm als op het dubbelportret van Paulina met vriendien Aaltje. Jacob Spoel was een te goede portretschilder om dit soort details onopzettelijk toe te voegen. Voor mij is het duidelijk: ook dit
is een portret van Paulina — in dit geval een 19-jarige Paulina, weergegeven als 18eeeuwse dame.
Mogelijk heeft Jacob Spoel een voorstudie voor zijn dubbelportret gebruikt om
Paulina in een 18e-eeuwse omgeving te plaatsen — helemaal passend bij de romantiek
die hoort bij de 19e eeuw, een jongvolwassen meisje, en een poesiealbum. Niet toevallig gebruikte vader Marcellus Bisdom van Vliet (1806–1877) juist deze tekening om
het versje voor zijn dochter op te sieren.
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Nu we een tweede portret van Paulina hebben geïdentificeerd, keren we terug
naar de vitrinekast in de Tuinkamer van haar voormalige huis. Daar staan namelijk nog
twee medaillonportretten die om nadere bestudering vragen.8) Het gaat om de ongesigneerde en ongedateerde portretten van een jongeman en een jongedame. Beide zijn
geportretteerd als schouderstuk, naar links gewend en aanziend — hij in een ovaal, 5 bij
6 cm, en zij in een ronde vorm, 5 bij 5 cm. Net als het portretje van Paulina zijn ook
deze schilderijtjes geplaatst achter glas met een goudkleurige sierrand in een houten
lijst en zijn beide ook gemaakt als gouache op papier of perkament. De overeenkomsten suggereren dat de portretjes in dezelfde periode zijn gemaakt. Toch is de hand van
de kunstenaars wezenlijk anders en ook het kleurgebruik wijkt af.
De drie portretminiaturen lijken uit één huishouden te stammen. Elk van hen is
namelijk op een vergelijkbare manier in een robuuste houten lijst gemonteerd. Bij de
identificatie van de geportetteerde jongeman en jongedame liggen daardoor twee kandidaten voor de hand. Paulina was weliswaar het enige kind van haar vader, maar zij

groeide niet in eenzaamheid op. Via haar moeder had ze een halfbroer en twee halfzussen. Cornelis (‘Kees’) was 14 jaar ouder, Catharina (‘Ka’) 11 jaar, en Aegidia (‘Gied’)
7 jaar. Zij droegen alledrie de familienaam Ledeboer, maar dat stond een hechte band
niet in de weg.9) De eerste 11 jaar van haar leven groeide Paulina met hen op totdat in
1851 ineens de twee oudste kwamen te overlijden. Is het mogelijk dat deze Cornelis
Ledeboer (1826–1851) en Catharina Geertruida Ledeboer (1829–1851) op de twee
schilderijtjes zijn geportretteerd? Is er dan óók een medaillonportret van halfzus Aegidia geweest? Als dat zo is, heeft Paulina die niet kunnen erven, doordat Aegidia trouwde en kinderen kreeg.10) Cornelis en Catharina overleden op jonge leeftijd, ongetrouwd
en zonder kinderen, zodat hun medaillonportretjes, via hun gezamenlijke moeder, in
de nalatenschap van Paulina kunnen zijn geëindigd.
Laten we naar de details kijken. De jongeman is gekleed in een wit overhemd met
een zogenaamde ‘vadermoorder’ — een halsboord met omhoogstekende punten —
een zwarte stropdas met speld, een wit vest, en een zwarte, sterk getailleerde jas met
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hoge kraag en pofmouwen. Zijn haar is bij zijn slapen naar voren gekamd. Op zijn revers draagt hij een ereteken: een goudkleurig kruis onder een rode strik. De jongedame
is gekleed in een donkerbruine japon met een lage, vierkante hals en een grote kanten
halskraag. De japon lijkt een hoge taille te hebben en mouwen met wat ruimte op de
schouders. Haar halsketting en oorbellen zijn weelderig en ze draagt de haren opgestoken in een knotje. De kleding en haardracht wijzen op tijden die Cornelis en Catharina niet als jongvolwassene hebben meegemaakt. De jongeman is geportretteerd in mode van 1825–1830 en de dracht van de jongedame is echt ‘empire’ van rond het jaar
1810. Cornelis en Catharina vallen daarmee als kandidaten af.
Het ereteken dat de jongeman trots draagt, is een nieuwe en belangrijke aanwijzing. Dit zou het bronzen ‘Metalen Kruis 1830–1831’ kunnen zijn, dat als herinnering
aan deelname aan de Tiendaagse Veldtocht werd uitgereikt in 1832. Fredericus Augustinus Bisdom (1808–1833) nam deel aan deze veldtocht.11) Hij was een broer van Paulina's vader en studeerde — net als Cornelis Ledeboer later zou doen — geneeskunde
aan de universiteit van Utrecht.12) Hij melde zich bij de Compagnie Vrijwillige Jagers
van de Utrechtse univeristeit en in het stamboek van deze compagnie staat hij beschreven met een ovaal gezicht, lichtbruine ogen, en lichtbruin haar.13) Dat komt overeen
met de geportretteerde jongeman. Ook Fredericus Augustinus overleed voordat hij de
gelegenheid had een eigen gezin te stichten. Daardoor kan zijn medaillonportret, via
zijn oudere broer, Paulina's vader Marcellus Bisdom van Vliet, door Paulina zijn geerfd. Marcellus is in dat geval degene die beide nu geïdentificeerde portretminiaturen
in de robuuste houten lijsten heeft laten plaatsen en dat ook met het portretje van de
nog onbekende jongedame in empire-japon liet doen.
Er is eigenlijk maar één dame die een belangrijke band met Marcellus had én ten
tijde van de empire-mode op een huwbare leeftijd was: zijn moeder, Paulina Maria
Hondorﬀ Block (1786–1871), grootmoeder van Paulina. Zij trouwde in 1806 en het
portret zou goed uit dat jaar kunnen stammen. Van een medaillonportret van haar
echtgenoot Salomon Reijnders Bisdom van Vliet kennen we in de inboedel van kleindochter Paulina alleen een 19e-eeuwse fotografische reproductie, mogelijk doordat het
origineel bij de nazaten van Paulina's oom Otto Braet Bisdom van Cattenbroek terecht
is gekomen.14) Vertoont het damesportret gelijkenis met de foto's die er van deze grootmoeder zijn? Het is bijna niet te zeggen, doordat zij op deze foto's uit het einde van de
jaren '60 van de 19e eeuw al een hoge leeftijd had en er dan steeds onscherp op staat.15)
We hebben nu vier portretten geïdentificeerd. Allevier zijn verbonden aan Marcellus Bisdom van Vliet. Een medaillonportret van zijn moeder, een medaillonportret
van zijn jongere, vroeg overleden broer, en twee portretten van zijn enige kind. Hij liet
drie van de kostbare herinneringen in houten lijsten plaatsen en gaf de laatste met een
zelf geschreven, liefdevol versje aan zijn dochter cadeau. Daarmee is een derde wereld
aan de portretten toegevoegd. Naast de geportretteerde en de kunstenaar, heeft nu ook
degene die deze kleine portretten koesterde, een rol in het verhaal gekregen.
April 2019
_________________________
1) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 1363. De inventaris, geraadpleegd in
januari 2019, beschrijft de geportretteerde als “een dame in een blauw kostuum”.
2) De soort ondergrond is alleen vast te stellen door het portret uit de lijst te halen. Dat is bij
dit onderzoek niet gebeurd.
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3) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 7022.
4) Dit poesiealbum had op het moment van schrijven nog geen inventarisnummer. Het is een
album in een bruine leren band van 14 bij 21 cm en draagt het opschrift “Poesie” in goudopdruk. De tekening meet 11 bij 17 cm en is op een rechterpagina, tegenover het versje
door Marcellus Bisdom van Vliet, bevestigd door de vier hoeken in snedes te steken en op
die punten vast te lijmen.
5) Jacob Spoel (1820–1868), lithograaf, schilder, tekenaar, en leraar aan de academie te Rotterdam.
6) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6491. De vier jaar oudere Aaltje van
Zijll (1836–1908) uit Haastrecht trouwde in 1859 met Adrianus Leeuwenhoek. Ze overleed in Rotterdam.
7) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nrs. 2687 en 2688.
8) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nrs. 1364 en 1365. De inventaris, geraadpleegd in januari 2019, noemt hen “een heer in een donker rokkostuum” en “een dame in bruin kostuum met kanten kraag”.
9) Dat zij een hechte band hadden, blijkt uit de correspondentie tussen de gezinsleden die in
het familiearchief bewaard is gebleven. Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de
familie Bisdom van Vliet, inv.nrs. 20173, 20219, 20446, en 20453.
10) Aegidia Johanna Elisabeth Ledeboer (1833–1907) trouwde in 1855 met Theodorus Pieter
Viruly (1822–1902) en kreeg met hem acht kinderen.
11) Carla de Jonge, Gids door het museum der Stichting Bisdom van Vliet (Haarlem 1924) 4:
“(…) Fredericus Augustinus, geboren in 1808 maakte den Tiendaagschen Veldtocht mede
en is kort daarna in 1833 aan de tering gestorven. De Heer Maurits Cornelis Bisdom bezit
een portret van hem in olieverf geschilderd, dat in het laatste jaar van zijn leven moet zijn
gemaakt.” Dezelfde Maurits Cornelis Bisdom verkocht in 1951, vanuit Bellavilliers in
Frankrijk, een groepsportret van Theodorus Bisdom, Maria van Harthals, en hun kinderen
door Jan Stolker uit 1757, met een rijtuigkussen van dezelfde Theodorus Bisdom uit 1747,
aan het Rijksmuseum te Amsterdam (inv.nrs. SK-A-3830 en BK-16515). In 1924 had hij
dus een portret van Fredericus Augustinus Bisdom in bezit. Hoe dat portret eruit zag, of
het nog bestaat, en waar het sindsdien is gebleven, is nog een raadsel.
12) Zie het familiebericht in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant van 13 juni 1833:
“Den 4den Junij 1833 is te UTRECHT overleden, den Heer FREDERICUS AUGUSTINUS BISDOM, Student in de Geneeskunde aan de Hoogeschool aldaar, in den ouderdom van even
25 jaren.”
13) Het Utrechts Archief, Gemeentebestuur van Utrecht 1813–1969, afzonderlijke onderwerpen, toegang 1007-2, Stamboek Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool 1830–1831,
inv.nr. 12368. Het volledige signalement luidt: “(…) lang 1 ellen 7 palmen 5 duimen
0 strepen. Aangezigt ovaal / Voorhoofd rond / Oogen ligtbruin / Neus ordinair / Mond
[ordinair] / Kin rond / Haar ligtbruin / Wenkbraauwen [ligtbruin] / Merkbare teekenen
geene.” Volgens hetzelfde stamboek kreeg hij op 22 juni 1832 voor vrijwillige deelname
aan de Tiendaagse Veldtocht het Metalen Kruis uitgereikt.
14) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4849.
15) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nrs. 2963–2067, 4849, 5963, 5964,
5977–5986, 7700.
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