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La dame au livre 

Een portretschilder had in de 18e en 19e eeuw 
méér verantwoordelijkheden dan alleen het ge-
zicht te laten lijken. Hij moest de geportretteerde 
plaatsen in een omgeving die passend was en hij 
moest voorwerpen aan het portret toevoegen die 
een verhaal vertelden. Bij de portretten van de 
vrouwen in Museum Paulina Bisdom van Vliet 
stuiten we enkele keren op hetzelfde attribuut: 
een boekje. 

Op haar portret 1) uit 1861 in de Kleine 
Salon, links van de deur, houdt Paulina's moeder Maria Elisabeth Knogh een boekje 
vast alsof zij net klaar is met lezen en de schilder, Jacob Spoel,2) even haar aandacht 
gunt. Ze heeft, zittend in een stoel, haar handen over elkaar gevouwen. In haar rechter 
hand is nog net, tegen de rand van het schilderij aan, een klein, dichtgeslagen, bruin 
boek zichtbaar. 

Vele jaren eerder, in 1822, werd zij door 
schilder George Adam Schmidt 3) ook al ver-
eeuwigd met een boekje. In dit schilderij,4) in 
dezelfde kamer boven de Zwitserse pendule, zit 
ze op een bank met op haar schoot een blauw 
boekje dat ze met haar rechter duim heel iets 
openhoudt, ogenschijnlijk op de pagina waar ze 
straks weer verder wil lezen. Hier lijkt haar aan-
dacht voor de schilder nóg vluchtiger. Ze lijkt 
wel gestoord bij het lezen. 

In 1859 werd Paulina zelf door Jacob Spoel 
geschilderd met haar vier jaar oudere vriendin 
Aaltje van Zijll. Dit dubbelportret 5) hangt op de 
Bruine Overloop, boven de 17e-eeuwse kussen- 

kast. Aaltje zit in een fauteuil en houdt met haar 
rechter hand de hand vast van Paulina (die schuin 
achter haar staat). In haar linker hand heeft ze 
een dichtgeslagen, bruingrijs boekje met goud-
stempeling op haar schoot. Hier is de aanwezig-
heid van het boekje wat geforceerd, doordat Aal-
tje geen hand vrij heeft. Was ze net in gesprek 
met Paulina of was ze aan het lezen? 

In de Balkonkamer zien we rechts van de 
deur het portret 6) van Cornelia Braet, een over-
grootmoeder van Paulina, in 1786 geschilderd 
door Carel Bentfort.7) Cornelia zit rechtop in 
een stoel en kijkt de schilder vanuit haar oog-
hoeken aan. Met beide handen houdt ze het 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roodbruine boekje vast dat in haar schoot ligt. 
Haar gespannen lichaamshouding heeft weinig 
met lezen te maken. Ze lijkt eerder te wachten 
tot het moment geschikt is om het boekje (weer) 
open te slaan. 

Het portret 8) van Paulina's oudtante Theo-
dora Bisdom in — opnieuw — de Kleine Salon 
lijkt bij de eerste aanblik te passen bij de voor-
gaande portretten, maar wijkt af, doordat zij geen 
boekje, maar een rol papier vasthoudt. Dit por-
tret werd in 1796 gemaakt door Johann Baltha- 

sar Joseph Laube.9) Als we inzoomen op 
het papier, blijkt dit bladmuziek te zijn. 
We herkennen een muzieksleutel en no-
tenbalken. Er is geen muziekinstrument 
te zien, dus Theodora was bezig het mu-
ziekstuk te lezen, of zou daar juist mee 
beginnen. 

In de Kleedkamer vinden we een 
schilderij 10) met Susanna Elisabeth de 
Keijser, in 1756 geportretteerd door Remi 
Guillaume Robart.11) Deze dame zit op 
een stoel naast een tafel waarop een kraan- 
tjeskan met één koffiekopje staat. Ze leunt met haar linker arm op deze tafel. Voor 
haar ligt, op een andere stoel, een breiwerkje. Ze heeft blijkbaar besloten om het breien 

even te staken en onder het genot van een 
kopje koffie wat te lezen, want op haar 
schoot houdt ze een opengeslagen boekje 
vast. Het is een boekje met rood op snee. 
De inhoud is helaas niet herkenbaar. De 
vrouw kijkt de schilder aan, maar kan net 
zo goed aan het mijmeren zijn over wat ze 
zojuist heeft gelezen. 

Ook de vroege fotografen voegden 
graag een boekje aan het portret van een 
dame toe. Rond 1855 maakte een ons 
onbekende fotograaf het portret van 
Johans moeder, Petronella Henriëtte 
Kleijn.12) Dit fotoportretje hangt nu in 
een lijstje met dennenappels, rechts 

boven de schouw in de Werkkamer, als pendant van het fotoportretje van Paulina's 
moeder dat aan de andere kant van de schouw hangt. Petronella zit op een stoel en 
leunt met haar rechter arm op een tafeltje. Op schoot houdt ze met haar linker hand 
een dichtgeslagen boekje vast, maar ook op het tafeltje liggen twee boeken. De hele 
pose is stijf en onnatuurlijk, zoals we vaker zien op vroege foto's. Dat had alles van 
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doen met de lange sluitertijden die toen nodig 
waren om een foto te maken. 

Waarom werden deze dames lezend — of 
liever: onderbroken bij het lezen — afgebeeld? 
Er is al heel wat gefilosofeerd over de iconogra-
fische betekenis van de lezende vrouw. 13) Ze zou 
een verwijzing kunnen zijn naar het geestelijke, 
maar ook, bijna tegengesteld, naar het erotische. 

Bij onze dames gaat het toch meer om het 
boek als symbool van status, geloof, of goede 
opvoeding. We kruipen daarvoor even in het 
hoofd van een toeschouwer uit de late 18e en 
19e eeuw. Een vrouw die leest, hoeft niet te wer-
ken en is dus geen boerin en geen dienstmeid. 
Ze leest misschien wel de Bijbel. En een vrouw die leest, heeft poëzie, muziek, of ander 
geestelijk voedsel leren waarderen en weet zich daarmee te verheffen. Verder was de dame 
met het boekje voor de mannelijke toeschouwer vooral ook ‘veilig’. Het formaat van de 
afgebeelde boekjes doet ertoe, want een klein boekje suggereert een novelle of gedich-
tenbundel te zijn. Het kleine boek gaf de vrouw verstrooiing en zo had ze geen aandacht 
voor politiek, wetenschap, of handel. Hoe verontrustend zou het zijn geweest de afge-
beelde vrouw te zien met een krant, een naslagwerk, een medaille, of in uniform! 

Het boekje op de schoot van Aaltje van Zijll is nog wel wat verwarrend. Zij is afge-
beeld in klederdracht van een Zuid-Hollands, dorps meisje, met de rode wangen van 
het buitenleven. Het boekje is daarmee in tegenspraak, tenzij het een bijbeltje of vrien-
denboekje is. Misschien had ze het boekje van Paulina te leen gekregen, als teken van 
hun vriendschap. 

Terwijl het boek kon betekenen dat de vrouw zich al lezend ontwikkelde en zich 
zelfs gaandeweg bevrijdde, kon het ook een beperkende functie hebben. De status en 
ambities van de vrouw konden er op het portret mee worden ingekaderd. En de moder-
ne toeschouwer, die zich van dat alles niet bewust is, ziet gewoon een lezeres — iemand 
die zich graag terugtrekt met een boek en daarvan in stilte geniet. 

De dame met het boekje was en is hoe dan ook een baken van rust. En misschien 
juist daarom zien we haar nog steeds graag. 

Maart 2017 
Herzien in juli 2018 

_________________________ 

1) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2687. 
2) Jacob Spoel (1820–1868), lithograaf, schilder, tekenaar, en leraar aan de academie te Rot-

terdam. 
3) George Adam Schmidt (1791–1844), lithograaf, schilder, tekenaar, en winkelier in schil-

dersbenodigdheden te Dordrecht. 
4) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 3359. 
5) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6491. 
6) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9320. 
7) Carel Bentfort (1759–ca. 1825), schilder en apotheker te Gouda. 
8) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 3532. 

  van  3 4



9) Johann Balthasar Joseph Laube (1750–1820), portretschilder en -tekenaar, geboren en 
overleden te Düsseldorf, werkzaam op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland. 
Hij maakte volkse en wat naïeve portretten, vaak in een ovaal en vaak met verhoudings-
gewijs te grote hoofden en te kleine handen. 

10) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 5273. 
11) Remi Guillaume Robart (1728–1786), portret- en bloemschilder te Amsterdam. 
12) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 7025. De museuminventaris, geraad-

pleegd op 26 maart 2017, beschrijft de geportretteerde als ‘een dame’, maar zij is herken-
baar als de moeder van Johan (vergelijk haar geschilderde portretten, inv.nrs. 7088 en 9551). 
De foto heb ik gedateerd op basis van de kleding en het geboorte- en sterfjaar van deze 
Petronella Henriëtte Kleijn (1811–1864). 

13) Stefan Bollman, Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en 
fotografie (Amsterdam 2015). Vooral de inleiding van Kristien Hemmerechts gaat in op de 
diepere betekenis van de lezende vrouw.
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