
Marco Bakker 

Het veelvormige blazoen van Bisdom 

In de 18e en 19e eeuw was het koketteren met een familiewapen helemaal ‘bon ton’. 
Het had een veel gewenste adelijke uitstraling. Of je familie daadwerkelijk van adel was 
of niet, maakte daarbij niet veel uit. Welgestelde families toonden graag hun familie-
wapen of ‘blazoen’ en claimden zo een roemruchte afstamming. 

Zo ook de familie van Paulina Bisdom van Vliet (1840–1923), stichtster van het 
gelijknamige huismuseum. Voorvader Theodorus Bisdom (1698–1777) had zijn eigen-
lijke familienaam ‘Bisdom’ in 1755 met de aankoop van de heerlijkheid Vliet uitgebreid 
tot ‘Bisdom van Vliet’ en tot en met Paulina is dat zo gebleven.1) Aan het familiewapen 
‘Bisdom’ is sinds 1755 het wapen van de heerlijkheid Vliet toegevoegd en de heraldisch 
correcte omschrijving van het wapen ‘Bisdom van Vliet’ luidt als volgt: 

In goud drie eenden van natuurlijke kleur, naast elkaar, staand op een grond van 
sinopel, en in een vrijkwartier van keel drie geknopte ruiten van zilver. 

Dat ziet eruit als drie eenden, die naast elkaar staan op een groene ondergrond, tegen 
een gouden achtergrond, en een apart, rood deel met daarin drie zilveren ruiten. Deze 
ruiten hebben op elke hoek een ‘knop’, een rond versiersel. Omdat dieren op een wa-
pen naar (heraldisch) rechts horen te kijken (dat is voor de kijker links), staan de een-
den op het wapen eigenlijk achter elkaar. Het deel met de eenden is ‘Bisdom’, het deel 
met de ruiten is ‘Vliet’, en samen maakt dat ‘Bisdom van Vliet’. 

Zo precies als de heraldische regels zijn en zo precies als de omschrijving van een fami-
liewapen is, zo vrij is de uitvoering. Ambachtslieden en kunstenaars mogen een eigen 
stijl toepassen en zwierige details toevoegen, zolang het geschilderde of gebeeldhouwde 
wapen maar kan worden geïdentificeerd. Die vrijheid heeft als gevolg dat we bij een 
rondgang door het oude woonhuis van Paulina de familiewapens ‘Bisdom’ en ‘Bisdom 
van Vliet’ in heel verschillende uitvoeringen tegenkomen. 

Zo zien we aan de westelijke wand van de Vestibule het persoonlijk wapen 2) van 
overgrootvader Marcellus Bisdom van Vliet (1729–1806). Dit wapen bestaat uit de vier 
kwartieren van zijn grootouders, namelijk de families Bisdom (de drie eenden), Van 
Harthals (drie Franse lelies en een keper), Wijckerheld (drie kruisbogen en een leeuw), 
en Van der Wilt (drie harten), met in het midden de heerlijkheid Vliet als hartschild. 
De aquareltekening is in 1756 gemaakt door de Haagse medailleur Gerrit van Moelin-
gen. Marcellus was waarschijnlijk zeer trots op de verwerving van de heerlijkheid Vliet 
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door zijn vader Theodorus en zag daar, een jaar 
later, een mooie gelegenheid in zijn persoonlijk 
wapen te laten tekenen. Van Moelingen heeft de 
ruimte rondom het wapen versierd met krullen 
in de stijl van de rococo en allerlei details: een 
tak, een lisdodde, een dorpsgezicht met kerk, een 
boomstronk, stapels turven, een rozenstruik, en 
een palmboom. Dit zijn mogelijk verwijzingen 
naar het persoonlijk leven of het bezit van Mar-
cellus. Bovenin de tekening zien we nog een mid-
deleeuwse helm met een ‘wrong’ (opgerolde doek) 
en het zogenaamde ‘helmteken’. Dit zijn geen 
vereiste onderdelen van een familiewapen, maar 
het was wel heel gebruikelijk deze op het schild 
van het wapen te plaatsen, soms ook met dek- of 
helmkleden. Bij de familie Bisdom is het helm-
teken steeds een steigerend paard. De kleur van 
de ondergrond waarop de eenden staan, is niet 
groen, maar een soort zanderige bodem. 

Aan dezelfde wand van de Vestibule hangen twee bijna identieke aardewerken 
borden 3) met daarop de wapens ‘Le Fèvre de Montigny’ en ‘Bisdom van Vliet’. In dit 
geval gaat het om een zogenaamd ‘alliantiewapen’: een combinatie van de wapens van 
de echtgenoten Johan le Fèvre de Montigny en Paulina Bisdom van Vliet. Het wapen 
van Paulina is heraldisch links geplaatst (voor de kijker rechts) als ovaalvormig schild. 
Op die manier is duidelijk dat het hier om een (gehuwde) vrouw gaat. De man is he-

raldisch rechts geplaatst met een normale schild-
vorm. Het alliantiewapen van Johan en Paulina 
is verder verfraaid met twee leeuwen als schild-
houders, een middeleeuwse helm met wrong, 
dekkleden, en het helmteken dat bij de familie 
Le Fèvre de Montigny gebruikelijk was, name-
lijk een Franse lelie tussen twee knoestige tak-
ken. De geknopte ruiten in het vrijkwartier 
‘Vliet’ waren ooit zilverkleurig, maar zijn door 
oxidatie inmiddels zwart geworden. 

Een ander alliantiewapen uit de familie 
Bisdom komen we tegen in de Huiskamer, aan 
de zuidelijke wand, rechts van de deur naar de 
Gang. In de lijst om het portret 4) van Maria 
van Harthals (1703–1763) zijn de wapens ‘Bis-
dom van Vliet’ en ‘Van Harthals’ gesneden, een 
symbool voor Maria's huwelijk met Theodorus 
Bisdom (van Vliet). Beide schilden worden om-

geven door krulranken en een middeleeuwse helm zonder wrong, helmteken, of dek-
kleden, maar mét een kroon. Het schilderij in de lijst dateert uit 1724, toen de heerlijk-
heid Vliet nog niet was aangekocht. De lijst is dus meer dan 30 jaar jonger en dateert 
van na 1755. Omdat de gehele lijst goudkleurig is, heeft ook het alliantiewapen alleen 
maar die kleur. Om toch aan de vereisten te voldoen, zijn de kleuren weergegeven met  
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gekerfde arceringen: stipjes staan voor goud, verticale strepen staan voor rood, hori-
zontale strepen staan voor blauw. Schuine strepen (van linksboven naar rechtsonder) 
staan voor groen, maar die kleur heeft de lijstenmaker niet gebruikt. Een aardig detail 
is nog dat de drie ruiten in het vrijkwartier ‘Vliet’ eerst 1–2 waren gerangschikt (één 
boven, twee onder). De sporen daarvan zijn nog zichtbaar. Later is die rangschikking 
hersteld naar 2–1, zoals gebruikelijk is bij de 
plaatsing van drie figuren op een schild. De rui-
ten horen bovendien geknopt te zijn en dat zijn 
ze niet. Het lijkt erop dat de lijstenmaker niet 
de beschikking had over een voorbeeld van het 
wapen van de heerlijkheid Vliet. 

In de Grote Salon, in de vitrinekast tegen 
de oostelijke wand, rechts van de schouw, vin-
den we een derde alliantiewapen, met opnieuw 
een mannelijke Bisdom. Dit alliantiewapen is 
gegraveerd in een zilveren dienblad dat de ou-
ders van Paulina, Marcellus Bisdom van Vliet 
en Maria Elisabeth Knogh, haar cadeau deden 
ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 
1864.5) De wapens ‘Bisdom van Vliet’ en 
‘Knogh’ worden opgesierd met een middel-
eeuwse helm, wrong, dekkleden, en een steige-
rend paard als helmteken. Onder de schilden 
verwijst een banderol met ranken naar de dag 

van het huwelijksjubileum. De zilversmid heeft, net als de lijs-
tenmaker hiervoor, arceringen gebruikt om kleuren weer te ge-
ven. Dit heeft hij niet heel consequent gedaan, want met veel 
van de arceringen heeft hij diepte, en niet een kleur, willen sug-
gereren. De figuren in het vrijkwartier ‘Vliet’ lijken overigens 
meer op kussens, met kwastjes, dan op geknopte ruiten. 

Een van de meest simpele uitvoeringen van het familiewa-
pen is die in de rechter bovenhoek van het geschilderde portret 6) 
van Theodora Bisdom (1768–1798), te zien aan de westelijke 
wand van de Kleine Salon. In een ovaal — want Theodora was 
een gehuwde vrouw — zien we, zonder enige versiering, de in-
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middels bekende drie eenden op de groene ondergrond, tegen een gouden achter-
grond. Het vrijkwartier ‘Vliet’ ontbreekt, omdat deze oudtante van Paulina zelf niet 
over heerlijke rechten van Vliet beschikte. 

Het alliantiewapen van Johan en Paulina zagen we al eerder. Deze komen we op-
nieuw tegen in de Gang, in de rugleuning van een van een houten bank rechts van de 
deur naar de Kleine Salon.7) De wapens ‘Le Fèvre de Montigny’ en ‘Bisdom van Vliet’ 

zijn gesneden uit mahoniehout en onbeschilderd. Ook de meubelmaker heeft om 
kleuren te suggereren arceringen toegepast. Twee leeuwen als schildhouders, een mid-
deleeuwse helm met dekkleden, en een lelie tussen twee knoestige takken als helm-
teken maken de voorstelling compleet. 

Halverwege de trap naar de eerste etage 
komen we het alliantiewapen van Johan en 
Paulina nogmaals tegen, in een rijk versierde 
trapbank.8) Het is veelzeggend dat dit sym-
bool voor de verbintenis van de twee hoofd-
bewoners van het huis op deze centrale plaats 
is aangebracht, halverwege de pronkkamers 
beneden en de privévertrekken boven. Alsof 
Johan en Paulina wilden zeggen: “Dit huis is 
van ons!” Dit keer is het alliantiewapen ge-
sneden uit notenhout. De houtsnijder heeft 
geen kleuren gebruikt, maar ook geen arce-
ringen. Hij heeft zich puur op de vormen 
geconcentreerd. Door het grote formaat van 
het houtsnijwerk zijn de Bisdomeenden 
mooi gedetailleerd en zijn de Franse lelies en 
bedelbuidels in het wapen ‘Le Fèvre de Mon-
tigny’ goed te herkennen. Beide wapens wor-
den letterlijk, totaal onbescheiden, bekroond. 
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Een grootvader van Paulina, Salomon Bisdom van Vliet (1775–1825), was hoog-
heemraad van de Krimpenerwaard en liet in die hoedanigheid zijn wapen afbeelden 
naast een kaart van dit hoogheemraadschap.9) Deze is te zien aan de oostelijke wand 
van de Bibliotheek, rechts van de schouw. De kaart werd in 1818 gedrukt van een veel 
oudere gegraveerde koperplaat. Zolang het landschap niet wezenlijk veranderde, was 
de drukplaat nog niet aan vervanging toe. De bestuurders van de Krimpenerwaard wis-
selden wel veelvuldig; hun wapens werden op losse bladen rondom aan de kaart toege-
voegd. Het wapen van Salomon vinden we aan de rechter kant van de kaart. Het schild 

van zijn wapen is samengesteld uit de familie-
wapens van zijn beide ouders — ‘Bisdom’ (drie 
eenden) en ‘Reijnders’ (een geharnaste arm met 
kromzwaard) — plus het wapen van de heerlijk-
heid Vliet als vrijkwartier. Salomon koos ervoor 
het wapen van de familie Reijnders met dat van 
Bisdom te combineren, omdat hij was vernoemd 
naar zijn grootvader Salomon Reijnders (1708–
1770). Daardoor was zijn tweede voornaam 
‘Reijnders’ en voluit heette hij ‘Salomon Reijn-
ders Bisdom van Vliet’. Dit soort vernoemingen 
was een bekend gebruik en soms leidde dit, na 
verloop van tijd, tot een dubbele familienaam. 
Het combinatiewapen van Salomon is voorzien 
van maar liefst twee middeleeuwse helmen en 
wrongen, elk met een eigen helmteken: een 
steigerend paard voor Bisdom en een arm met 
zwaard voor Reijnders. Het geheel wordt omslo-
ten door zwierig krullende dekkleden. De afbeel-
ding is opgebouwd met arceringen, en óók nog 
eens met de hand ingekleurd. Helaas zijn die 
kleuren in de loop der jaren erg verbleekt. 

Het wapen ‘Bisdom’ van vóór de aan-
koop van de heerlijkheid Vliet treffen we aan 
op het rijtuigkussen 10) van een andere hoog-
heemraad uit de familie. Dit kussen, dat op 
een bankje op de Bruine Overloop ligt, 
stamt uit 1753. Het is één van de rijtuig-
kussens die hoogheemraad Theodorus Bis-
dom, eens per zes jaar,11) op kosten van het 
Hoogheemraadschap van de Krimpener-
waard mocht laten maken. Bovenop is het 
wapen van het hoogheemraadschap afge-
beeld en aan de voorzijde, op een afhangen-
de strook, het familiewapen ‘Bisdom’. De 
vereiste groene ondergrond heeft de tapijt-
wever geïnterpreteerd als gras: hij heeft 
sprietjes weergegeven. De kleur van het gras vervaagt naar de achtergrond en daardoor 
lijkt er wat diepte in het tafereel te zitten. De eenden staan er niet stijfjes bij, maar lij-
ken eerder te waggelen. 
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Hadden we alle alliantiewapens van Johan en Paulina al gehad? Nee. Op de Brui-
ne Overloop komen we de meest recente versie tegen in de westelijke wand.12) Paulina 
liet hier rond 1890 twee glas-in-loodramen aanbrengen. Dat zij haar in 1881 overleden 
echtgenoot Johan nog steeds wilde eren, blijkt uit het hierin dubbel uitvoeren van het 
alliantiewapen ‘Le Fèvre de Montigny–Bisdom van Vliet’. De glazenier heeft zich bij 
deze opdracht écht uitgeleefd. Alle onderdelen zijn aanwezig en alles straalt grandeur 
uit door de precieze details en heldere kleuren: twee authentieke schilden,13) twee 
leeuwen als schildhouders, een middeleeuwse helm, wapperende dekkleden die zelfs de 

schildhouders omarmen, en een Franse lelie tussen twee knoestige takken als het helm-
teken van Le Fèvre de Montigny. Het alliantiewapen is geplaatst in een antieke paleis-
omgeving, compleet met symmetrisch perspectief, helemaal in lijn met de stijl neore-
naissance. De eendjes van het wapen ‘Bisdom’ zijn, in vergelijking met de zware loden 
lijnen, zó subtiel in het gebrandschilderde glas verwerkt, dat ze in het tegenlicht bijna 
verdwijnen tegen de gouden achtergrond. Alleen de toeschouwer met voorkennis weet 
ze met het blote oog te onderscheiden. 

In de Zitkamer, links van de deur, vinden we wederom een alliantiewapen, dit 
keer van Theodorus Bisdom van Vliet en Maria van Harthals. Het is in de 18e eeuw 

gemaakt als borduurwerk 
en in de 19e eeuw is dat 
borduursel gespannen op 
het blad van een mahonie-
houten klaptafeltje.14) De 
wapens van de echtgenoten 
vallen in het niet bij de sier-
lijke bladeren, ranken, en 
bloemen die eromheen zijn 
aangebracht. Een grote 
kroon maakt het geheel af. 
De Bisdomeenden staan in 
dit geval op de horizon van 
een soort heuvellandschap. 
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Het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is nog niet uitgespeeld bij onze 
heraldische speurtocht. Marcellus Bisdom van Vliet (1806–1877), vader van Paulina, 
was eerst hoogheemraad en later dijkgraaf van de Krimpenerwaard. Op 28 december 
1875 was hij dat samen precies 50 jaar en bij die gelegenheid kreeg hij een mooi album 
cadeau van het hoogheemraadschap.15) Tegenwoordig bevindt deze zich in de vitrine-
kast tegen de westelijke wand van de Zitkamer, links van de schouw. De groen fluwelen 
band is voorzien van zilverbeslag en op de voorzijde is een ongekend rijk gedecoreerde 
afbeelding aangebracht met het wapen ‘Bisdom van Vliet’ naast dat van de Krimpener-
waard. De afbeelding is gemaakt van zilver met goudkleurige accenten en bestaat, naast 
de wapens en opschriften, uit allegorische voorstellingen: een molen, een rokende 

schoorsteen, een schoeprad, stromend water, oeverplanten, een strik, een lauwerkrans, 
en een kruisvormige medaille 16) aan een lint. De wapens zijn elk in een cartouche ge-
plaatst en leunen tegen elkaar alsof het een alliantiewapen zou zijn. De opschriften 
staan gegraveerd op sierlijke banderollen, losjes tussen de oeverplanten, en binnen de 
lauwerkrans. Het wapen ‘Bisdom van Vliet’ is voorzien van een middeleeuwse helm 
met wrong en een steigerend paard als helmteken. De kleuren van de wapens zijn weer-
gegeven met subtiele arceringen, behalve in de ondergrond waarop de eenden staan. 
Die ziet eruit als een ongelijke bodem met graspollen. 

Er liggen nog meer mooie schatten in dezelfde vitrinekast. Onderin vinden we 
een penning die is geslagen ter ere van het 25-jarig huwelijk van Theodorus Bisdom en 
Maria van Harthals, op 21 augustus 1749.17) Op de keerzijde van deze penning staat 
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mogelijk het oudste wapen ‘Bisdom’ dat we in dit 
huis kunnen zien en het is opnieuw een alliantie 
met ‘Van Harthals’. Het vrijkwartier ‘Vliet’ ont-
breekt, omdat het nog zes jaar zou duren voordat 
Theodorus de heerlijkheid zou aankopen. Het alli-
antiewapen is omgeven door bloemen en draperie-
en in de typische rococostijl en daarboven zien we 
een parelkroon. In de achtergrond zien we een 
obelisk die tot in de wolken reikt. De Bisdomeen-
den staan op een ruwe ondergrond en de puntjes-
arcering in de achtergrond heeft iets weg van een 
sneeuwbui, doordat de medailleur daar geen geor-
dende kuiltjes, maar bolletjes in een ongelijk pa-
troon heeft aangebracht. 

We hebben al wapens ‘Bisdom’ en ‘Bisdom van Vliet’ in vele soorten en maten ge-
zien. Enkele heel kleine liggen ook weer in deze vitrinekast. Hier liggen drie relevante 

lakstempels 18) — de middelste met het 
gekroonde alliantiewapen ‘Le Fèvre de 
Montigny–Bisdom’, zonder ‘Vliet’,19) 
en de andere twee met het wapen ‘Bis-
dom van Vliet’, voorzien van een mid-
deleeuwse helm en een steigerend paard 
als helmteken. 

Ook mijn persoonlijk favoriete 
uitvoering van een wapen ‘Bisdom van 
Vliet’ is te vinden in deze vitrinekast. 
Helemaal bovenin ligt een bijbel uit 

1880, met goud op snee, gebonden in een met 
blauw fluweel beklede band met goudbeslag.20) 
Op de voorzijde zien we het rijk versierde, 
maar toch mooi gestileerde wapen van Paulina 
Bisdom van Vliet. De goudsmid heeft de arce-
ringen voor rood, goud, en groen heel strak en 
consequent uitgevoerd. Het wapen is opgesierd 
met asymmetrisch geplaatste vormen die het 
midden houden tussen bladeren, ranken, dra-
perieën, schelpen, en banderollen. Bovenin 
prijkt een kroon die veel bescheidener is dan 
we eerder hebben gezien. Het goud contras-
teert prachtig met het donkerblauwe fluweel. 

Een laatste heraldische connectie met de 
familie Bisdom in dit huis 21) vinden we in de 
Balkonkamer. Verscholen achter de deur van-
uit de Witte Overloop staat een houten haard-
scherm 22) met daarin een borduurwerk achter 
glas. Het borduurwerk geeft het persoonlijk 
wapen van Otto Braet Bisdom van Catten-
broek weer. Hij was een oom van Paulina, een 
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broer van haar vader Marcellus Bisdom van Vliet. 
Zoals we al aan zijn naam kunnen zien, is er geen 
verband met de heerlijkheid Vliet en daardoor her-
kennen we alleen de eenden (zelfs tweemaal, doordat 
het schild is gevierendeeld) en het steigerend paard 
als verwijzingen naar ‘Bisdom’. Het schild is verder 
gevuld met het familiewapen ‘Braet’ (drie vogels) en 
een hartschild ‘Cattenbroek’.23) Onder het wapen 
staat de datum “15 Aug: 1884”. Dat was de 74e ver-
jaardag van Otto Braet Bisdom van Cattenbroek. 
Zijn initialen staan er ook bij. 

Voor een toegift moeten we het huis van Paulina 
en Haastrecht verlaten, op weg naar landgoed Nien-
oord in Leek. Daar staat namelijk, in het Nationaal 
Rijtuigmuseum, een koetsje 24) dat ooit tot de erf-
stukken van Paulina heeft behoord en daarom ook 

uitstekend past bij onze ‘tour du blason’. Op de zijpanelen van deze 
cabriolet uit ca. 1800 is het wapen ‘Bisdom van Vliet’ geschilderd. 
Het is een relatief sober wapen, bestaande uit een schild met de be-
kende eenden en vrijkwartier ‘Vliet’ (overigens met ongeknopte rui-
ten), daarop een middeleeuwse helm met wrong, en een steigerend 
paard als helmteken. Afgezien van een dominante slagschaduw zijn 
er geen extra versieringen aangebracht. Het wapen heeft een beschei-
den formaat, maar voorbijgangers konden wel direct herkennen bij 
welke familie het koetsje hoorde. En daar ging het om. Het koetsje 
is zeer waarschijnlijk aangeschaft door Marcellus Bisdom van Vliet 
(1729–1806), overgrootvader van Paulina en ook de man van het 
getekende wapen in de Vestibule. En zo zijn we terug bij het begin. 

De veelvormigheid van de wapens ‘Bisdom’ zorgde ervoor dat 
elk lid van de familie eigen accenten kon leggen, ergens tussen prot-
serigheid en bescheidenheid. De Bisdommen waren trots op hun af-
komst en lieten dat graag zien. Het is daarom goed en passend dat 
we de heraldische sporen in de nalatenschap van Paulina Bisdom 
van Vliet nog steeds kunnen bestuderen. 

Juli 2018 

Naschrift 

In het familiearchief heb ik inmiddels de rekening ontdekt die bij de wapentekening 
uit het begin van deze rondgang hoort.25) Gerrit van Moelingen rekent in 1756 “voor 
scildere van een waape door waater verf op parkement” 30 gulden en 10 duiten aan 
Theodorus Bisdom van Vliet, die daardoor de meest waarschijnlijke opdrachtgever van 
dit persoonlijk wapen van zijn zoon Marcellus is — niet Marcellus zelf. 

Februari 2019 
_________________________ 
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1) De naam ‘Bisdom van Vliet’ werd in de persoonlijke en zakelijke communicatie (brieven, 
contracten, advertenties, bekendmakingen) veelvuldig gebruikt, maar de toevoeging ‘Van 
Vliet’ werd geen officieel onderdeel van de familienaam. In de officiële stukken, zoals de 
Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister komt hoofdzakelijk ‘Bisdom’ voor, zonder ‘Van 
Vliet’, of is naderhand ‘Van Vliet’ weggestreept. De toevoeging ‘Van Vliet’ werd bovendien 
alléén gebruikt door degenen die ook daadwerkelijk de heerlijke rechten van Vliet in bezit 
hadden of zouden krijgen. Broers en zussen van deze bezitters gebruikten de toevoeging 
niet of gebruikten een andere toevoeging. Zo liet de broer van Marcellus Bisdom van Vliet 
(1806–1877), en oom van Paulina, zich ‘Otto Braet Bisdom van Cattenbroek’ noemen. Zie 
ook noot 23. 

2) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 30. Het wapen is op perkament ge-
tekend en hangt in een houten lijst, achter glas. Opschrift: “G.V. moelingen FeciT 1756:” 

3) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nrs. 31 en 32. Paulina en Johan trouw-
den in 1869. 

4) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2340. Het portret is ovaalvormig en 
werd in 1724 geschilderd door Jasper Boonen. De lijst is achtkantig. 

5) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2644. Opschrift op de banderol 
onder de schilden: “1863-11 JULIJ-1864”. Op de achterzijde staat nog gegraveerd: “Aan 
onze lieve Dochter P.M. Bisdom van Vliet van hare Ouders M. Bisdom van Vliet en 
M.E. Bisdom van Vliet geb. Knogh”. 

6) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 3532. Het portret is geschilderd door 
Johann Balthasar Joseph Laube (1750–1820). 

7) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4162. 
8) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4368. 
9) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 4858. De kaart van “HET HOOGE 

HEEMRAADSCHAP VAN DE CRIMPENRE WAARD” hangt in een zwart gepolitoerde lijst met 
goudkleurige rand, achter glas. Het noorden is beneden. Salomon Reijnders Bisdom van 
Vliet staat, op een banderol onder zijn wapen, vermeld als: “DE HEER SALOMON REIJN-
DERS BISDOM. HEERE VAN VLIET, SCHOUT EN SECRETARIS VAN HAASTRECHT HOOG-
HEEMRAAD.” 

10) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6399. Het kussen bestaat uit tapisse-
rieweefsel. Aan de voorzijde staat op een banderol vermeld: “THEODORUS. BISDOM”. On-
der zijn wapen, ook op een banderol, staat: “HOOG-HEEMRAAD.” Daaronder staat het jaar-
tal 1753. In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich een vrijwel identiek rijtuigkus-
sen, eveneens afkomstig van Theodorus Bisdom, uit het jaar 1747: inv.nr. BK-16515. 

11) De rijtuigkussens (of ‘wagenkussens’) waren nodig tijdens de tweejaarlijkse schouw over de 
dijken. Volgens het in 1753 geldende reglement van het Hoogheemraadschap van de Krim-
penerwaard mochten de hoogheemraden elke zes jaar een nieuw kussen laten maken ter 
waarde van ƒ 32,-. Zie Kees Schoute, ‘Het kussen van mr. Arent Vossenburgh’, Tidinge van 
die Goude 2 (1990) 33–39. 

12) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 6460. 
13) Het schild met het wapen van de gehuwde vrouw is hier niet ovaal, zoals gebruikelijk in 

een alliantiewapen. Zou Paulina daarmee de gelijkwaardigheid van de beide echtgenoten 
hebben willen uitdrukken? Het is een verleidelijke gedachte … 

14) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 8736. 
15) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9145. Opschriften aan de voorzijde: 

“1825–1875”, “28 DEC.”, “LEK”, “IJSSEL”, en “AAN MARCELLUS BISDOM HEER VAN VLIET 
Dijkgraaf van den KRIMPENERWAARD”. 
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16) Dit is waarschijnlijk de onderscheiding die Marcellus Bisdom van Vliet op 18 november 
1856 had ontvangen als pas benoemde Ridder in de Orde van de Eikenkroon, vanwege 
zijn 25-jarig burgemeesterschap van Haastrecht. 

17) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9200. Opschriften aan de keerzijde: 
“THEODORVS BISDOM EN MARIA VAN HARTHALS”, “IN DEN ECHT VEREENT XXI 
AVGVSTVS MDCCXXIV”, en de initialen “I.G.H.F.” (= ‘Johan George Holtzhey fecit’). Aan 
de voorzijde zijn een man en vrouw in Romeinse kleding afgebeeld, met een brandend 
altaar en een boom op de achtergrond. Opschriften aan de voorzijde: “WY DANKEN 
VOOR'T GENOTEN IN SCHADUW VAN ELF LOTEN”, “XXV”, en “'T ZILVRE FEEST GEV. 
1749.” Teylers Museum heeft een identieke penning in de collectie: inv.nr. TMNK 01984. 

18) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nrs. 9206, 9207, en 9208. Paulina ge-
bruikte overigens weer een andere dan deze drie lakstempels om het beroemde pakket te 
verzegelen waarvan zij verzocht het niet eerder te openen dan 100 jaar na haar sterfdag. 

19) Mogelijk stamt deze lakstempel uit de tijd dat Paulina en Johan al met elkaar getrouwd 
waren (sinds 1869) en dat vader Marcellus nog leefde (vóór 1877). Paulina was in die pe-
riode al wel gelieerd aan Le Fèvre de Montigny, maar bezat toen de heerlijke rechten van 
Vliet formeel nog niet. Dit weerhield haar er overigens niet van zich ‘Bisdom van Vliet’ 
te laten noemen. 

20) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9135. Dat deze bijbel persoonlijk 
eigendom van Paulina was, blijkt uit de initialen “P.M.B.v.V.” (= Paulina Maria Bisdom 
van Vliet) op de achterzijde. 

21) Ik heb me bij deze rondgang beperkt tot wapens die voor bezoekers zichtbaar zijn in Mu-
seum Paulina Bisdom van Vliet. In het familiearchief en in het niet zichtbare deel van de 
museumcollectie zijn nog veel meer afbeeldingen van familiewapens ‘Bisdom’ en ‘Bisdom 
van Vliet’ te vinden. 

22) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9314. 
23) Otto Braet Bisdom van Cattenbroek (1810–1889) was vernoemd naar zijn oudoom Otto 

Braet (1760–1817) en had daardoor de familienaam ‘Braet’ als tweede voornaam. Veel la-
ter kwam hij in bezit van de heerlijke rechten van Cattenbroek, gerepresenteerd door het 
hartschild met de drie molenijzers. Waarom de beide kwartieren ‘Bisdom’ zijn voorzien 
van een schildhoofd met drie palen, is mij vooralsnog niet duidelijk. 

24) Nationaal Rijtuigmuseum, Collectie, inv.nr. W128. Het rijtuig is een zogenaamde ‘cabrio-
let’ van rond 1800 en dit type is in Nederland vrij zeldzaam. De hoogte is 1,82 m., de 
breedte 1,64 m., en de lengte 3,75 m. Het heeft een ijzeren as, een deels houten, deels ijze-
ren draagstel, lamoenbomen, en C-vormige vering. De gebogen kuip heeft een leren voor-
scherm, instapgrepen, een zweepkoker, bekleding van rood laken (die jonger is dan de 
koets zelf ), een leren schootkleed, en het wapen ‘Bisdom van Vliet’ op de zijpanelen. De 
twee wielen hebben elk 14 spaken, ijzeren banden, en vetassen. Het rijtuig is geel–zwart ge-
schilderd en had ooit een kap. In deze koets zat je in je eentje, of hooguit met z'n tweeën. 
Het koetsje is in 1951 door Stichting Bisdom van Vliet geschonken aan het Nederlands 
Openluchtmuseum en staat nu als bruikleen in het Nationaal Rijtuigmuseum. 

25) Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20585.
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