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Brieven van de jonge Willem van Mieris  

met ‘ruwe schetsen’ van schilderijen 
 

 

 

 

 

 
 

In 1883 publiceerde Frederik D.O. Obreen, directeur van Museum Boymans en adjunct-biblio-

thecaris-archivaris van Rotterdam en in datzelfde jaar benoemd tot hoofddirecteur van het nieuwe 

Rijksmuseum, in deel V van zijn Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis een korte mede-

deling van zijn collega Dr. Abraham Bredius (1855-1946), onderdirecteur van het toen nog in 

Den Haag gevestigde (en in 1883 naar het Rijksmuseum overgehevelde) Nederlandsch Museum 

voor Geschiedenis en Kunst.
1 

Het is een van de talloze mededelingen die Bredius in zijn lange 

carrière genereerde; grotere en, vooral, veel kleinere vondsten gedaan tijdens bezoeken aan 

archieven en musea werden zo gepubliceerd. Eén daarvan betreft ‘een brief van Willem van 

Mieris’: 

 
Onder de teekeningen in het Dresdener Prentenkabinet bewaard, die ik het voorrecht had dezer dagen 

gedeeltelijk te mogen doorloopen, bevinden er zich eenige van WILLEM VAN MIERIS. Eene daarvan, 

tamelijk afgewerkt in O.-I. inkt uitgevoerd, stelt rechts, THAMAR voor, door twee vrouwen ondersteund 

en in zwijm vallend voor AMMON, die, links, van zijn’ zetel toornig opstaat en op haar toeloopt. Geluk-

kig heeft men in Dresden nog niet de dwaasheid begaan, de teekeningen op te plakken [noot I: Dit is 

o.a. te Frankfort in het Städelsche Museum en te Londen, gedeeltelijk, in het Brittish Museum ge-

schiedt] zoodat ik, het blad omkeerende, nog het volgende kon lezen: […].
2
 

 

Daarna volgt een volledig citaat van de brief, die in dit essay nader zal worden geanalyseerd. 

Bredius eindigt met een referentie: 

 
Waar dit stuk is weet ik niet, maar wel dat het in 1747 in den Haag verkocht werd. Bij Hoet [noot I:  

II, bl. 208, No. 103] lees ik: Een stuk daar AMMON sijn suster THAMAR uytdrijft, door WILLEM VAN 

MIERIS, van zijn alleruijtvoerigste, h. 18 d. br. 15 d. f 151,0. 

 

De voorstelling wordt nu beschouwd als zijnde Esther voor Ahasverus. Het schilderij bevindt 

zich in de Pinacoteca di Brera in Milaan (afb. 3).
3
 

 

In het Kupferstich-Kabinett van de Staatliche Kunstsammlungen in Dresden worden negen 

tekeningen van Willem van Mieris (1662-1747) bewaard, waarvan er zeven tot nu ongepubli-

ceerd zijn.
4
 De reden hiervoor is dat zij pas gedurende de laatste jaren uit het tweede garnituur 

zijn gehaald en in de reguliere dozen op kunstenaarsnaam zijn ingevoegd. Door het ontbreken 

van foto’s van deze tekeningen bij het RKD zijn zij ook ‘op afstand’ aan de aandacht ontsnapt. De 

tweede tekening die, naast het door Bredius gesignaleerde blad (afb. 1 en 2), al wel bekend was, 

is recent gepubliceerd als een werk van Willems jong gestorven oudere broer Jan van Mieris 

(1660-1690).
5
 Wat de auteurs van deze publicatie niet hebben geweten, is dat de tekening, 

Luitspelende vrouw in een interieur (afb. 4), een uitgebreide beschrijving op de keerzijde (afb. 5) 
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heeft staan. Deze kon tot dan toe niet opvallen, omdat de tekening met alle hoeken was vastgezet 

op het opzetkarton.
6
 

 Bij het systematisch consulteren van de tekeningen van Willem van Mieris in Dresden (juni 

2008), bleek dat enkele daarvan geschreven tekst op de achterzijde hebben, die in een enkel geval 

door het blad heen schijnt en daardoor de aandacht trok (afb. 7). Derhalve zijn deze tekeningen 

voor nader onderzoek losgemaakt van de opzetkartons.
7
 Drie bladen hebben op de keerzijde brie-

ven, gericht aan een of meer klanten, drie andere dragen niet ondertekende notities in hetzelfde 

handschrift: korte beschrijvingen van de getekende voorstellingen op de keerzijde. De brieven, 

waarvan er twee door Willem van Mieris zijn ondertekend – één met een zwierige handtekening 

(afb. 2) – bevatten uitgebreidere beschrijvingen.  

Alle zes beschreven ‘ruwe schetsen’ dienden kennelijk om schilderijen van Willem van Mieris 

onder de aandacht te brengen van een potentiële koper. Waarschijnlijk waren de niet als brief 

geschreven beschrijvingen met schetsen bij de brieven ingesloten. In twee van de brieven ver-

wijst Van Mieris uitdrukkelijk naar een ingesloten vel papier waarmee hij de maat of de werke-

lijke grootte van het schilderij aangeeft (‘en dit stuckje is soo groot als dit papier dat hier in 

besloote is’; zie hierna; combinaties 2 en 3). De bladen zijn, getuige de door gebruik gebruinde 

(buitenste) vouwlijnen, die zichtbaar zijn op de keerzijde van enkele tekeningen, inderdaad ge-

vouwen geweest en kennelijk lange tijd op deze wijze bewaard.
8
 

De brieven en notities geven een goede indruk van de wijze waarop Willem van Mieris al op 

jeugdige leeftijd – hij was toen 22 à 23 jaar oud en pas getrouwd
9
 – actief bezig was met het aan 

de man brengen van zijn werk. Na de vroege dood van Frans van Mieris in 1681 was hij geheel 

op zichzelf aangewezen, maar kon voortbouwen op de roem van zijn vader en diens grote klan-

tenkring, waarvoor hij dezelfde soort voorstellingen schilderde.  

Blijkens de brief was de Esther voor Ahasverus ‘nu veerdig op twe hande naar’: kennelijk 

zocht de jonge schilder al klanten voor zijn werk terwijl hij nog aan het schilderen was, of zelfs 

maar net begonnen. De Luitspelende vrouw ‘sal naar.t. oordeel / van de liefhebbers seer plaisant 

sijn en is niet meer nogh gedaan / als gedootverft. en sal gedaan sijnde het naast moete Koste / 50 

Ducatons–’ (combinatie 2). Hieruit kan worden opgemaakt dat er of over zijn schouder werd 

meegekeken, of hij herhaalde een reeds eerder uitgebeeld onderwerp, waarvoor belangstelling 

gegarandeerd was, maar niet op bestelling. Dat Willem niet gespeend was van een zekere familie-

trots en eigendunk blijkt uit de volgende ronkende passage in een van de brieven ‘dewijl / ick mij 

verseecker: indien MijnHeer het selve schilderij koomt te sien: van de / goede Achting die 

Mijnheer voor het selve sal hebbe – nademaal ick met / groote blijtschap nogh dagelijcks hoor 

den Lof: die schilders: en Liefhebbers / mij van het selve geven. Ja so veel dat ick mij Roemme 

dat ick haast sal / geklommen sijn op de Eer Troon van mijn vader. F. van Mieres’ (combi- 

natie 3). Tegelijk toont Willem zich ook een gewiekste zakenman, die de aangeschreven klant 

onder enige druk zet met de slotopmerking dat er nog andere kapers op de kust zijn: ‘dat sal op t 

spoedigst M.heer s. Resolutie afwachte nade / maal hier Eenige Liefhebbers sijn. die sin in het 

selve hebbe om te kopen’ (combinatie 1). 

Een van de beschreven schilderijen, de Allegorie van de Vrede (afb. 10), is in een tweede 

onbeschreven tekening (afb. 9) vastgelegd, die groter is dan de beschreven versie, maar kleiner 

dan het schilderij. Helaas zijn geen van alle beschrijvingen en corresponderende schetsen geda-

teerd, maar twee van de bewaard gebleven schilderijen die hij schetst wel: één dateert uit 1684 

(Preciosa) en één uit 1685 (Jozef en de vrouw van Potifar).  

 Daar soortgelijke documentatietekeningen op een enkele uitzondering na – een ‘schets’ van 

een schilderij van Rinaldo en Armida met beschrijvende brief uit circa 1706 aan de keurvorst 

Lothar Franz von Schönborn (1655-1729)
10

 – niet bewaard zijn gebleven, is deze groep ‘ruwe 
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schetsen’ waarschijnlijk altijd bij elkaar gebleven en afkomstig van dezelfde verzamelaar en uit 

dezelfde tijd, rond 1684-1687. De aangeschreven klant wordt aan het einde van de langste brief 

(combinatie 1) met naam genoemd, een zekere heer (en mevrouw) Habercorn. Helaas is diens 

woonplaats niet vermeld. Het feit dat de brief en de overige beschrijvingen in het Nederlands zijn 

gesteld, betekent niet dat deze persoon ook in Nederland woonachtig was of de taal machtig. De 

brief aan Von Schönborn is immers ook in het Nederlands geschreven en zal door iemand zijn 

vertaald alvorens zijn neef Franz Georg von Schönborn, die als tussenpersoon fungeerde, de in-

formatie aan hem doorgaf in het Duits. 

Een Habercorn is niet gevonden in de literatuur, of het zou de Duitse jurist Heinrich Peter 

(von) Haberkorn (1639-1711) moeten zijn, die Oberappellationsgerichtsrat was in Dresden. Het 

kan ook een fonetische verschrijving zijn van de familienaam van de kunsttheoreticus, kunstver-

zamelaar en graveur Christian Ludwig von Hagedorn (Hamburg 1712-1780 Dresden). Deze was 

vanaf 1764 directeur-generaal van alle culturele instellingen in Dresden, waaronder het Kupfer-

stich-Kabinett, en bezat zelf twee schilderijtjes van Willem van Mieris, een Venus en Amor en 

een Venus en Paris uit respectievelijk 1703 en 1717, die vóór 1753 in de collectie van August III 

terecht zijn gekomen en zich nu in de Gemäldegalerie te Dresden bevinden.
11

 Deze Von 

Hagedorn is echter drie decennia na de hier besproken correspondentie geboren, dus zou de door 

Van Mieris aangeschreven Habercorn diens vader Hans Statius von Hagedorn kunnen zijn, een 

Duitse diplomaat die in die tijd in Kopenhagen verbleef. De identiteit van ‘Heer Habercorn’ blijft 

dus vooralsnog speculatief. Waarschijnlijk was hij een Duitser, zoals veel van Van Mieris’ niet-

Hollandse clientèle.  

Habercorn was een al bestaande klant van Van Mieris. Blijkens de brief bij de documentatie-

tekening van de Allegorie op de Vrede (combinatie 3) had hij al eerder een ‘Joseph’ van hem 

gekocht. Dit was waarschijnlijk de Jozef en de vrouw van Potifar, die in een kortere notitie 

(combinatie 4) wordt aangeprezen. Aangezien dat schilderij 1685 is gedateerd, moet de allego-

rische voorstelling daarna zijn gemaakt, waarschijnlijk een of twee jaar later, dus 1686-1687. 

Stilistisch sluit het schilderij inderdaad nauw aan bij de Preciosa, die Willem in 1687 schil-

derde.
12

 

Habercorn had eerder ook een Cleopatra gekocht, blijkens de brief op de tekening met 

Preciosa (combinatie 5). Het betreffende schilderij was namelijk ‘een weijnigh kleijnder als de 

Cleopatra / die mijn Heer het Eerste van mij kocht’. Dat schilderij moet dus iets groter zijn 

geweest dan het werk in Leipzig, dat 52 x 45,1 cm meet, en dateren van vóór 1684. Een vroeg 

schilderij met die voorstelling is thans echter niet bekend. 

 

De in de brief betreffende de Allegorie op de Vrede (combinatie 3) genoemde ‘Monsr valjant’  

is evenmin te identificeren. Kennelijk was hij een bekende van beiden. Mogelijk is hij Bernard 

Vaillant (1632-1698), prentkunstenaar en schilder, broer van de bekende Wallerant, die al in 

1677 was gestorven, maar daarvoor bestaat geen nadere aanwijzing. 

Wie de ‘Weninx’ is die op de keerzijde van vier van de tekeningen staat vermeld, geschreven 

in een andere hand, dus niet van Van Mieris, is ook niet bekend. In een enkel geval gaat die naam 

vergezeld van de codering ‘6 gl’ (combinatie 3) in dezelfde kleur inkt, drie andere tekeningen 

zijn op de keerzijde geannoteerd ‘4 gl’ (combinaties 4, 5 en 6). Wat zij betekenen is onduidelijk. 

Het is verleidelijk om, ons beperkend tot de artistieke kringen, te denken aan de van oorsprong 

Amsterdamse schilder Jan Weenix (ca. 1640-1719), die van 1702 tot 1714 een serie van twaalf 

grote jachtvoorstellingen schilderde voor de Duitse keurvorst (sinds 1690) Jan Willem van de 

Palts (Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg, 1658-1716) op het jachtslot Bensberg bij 

Düsseldorf. 
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Willem van Mieris heeft in de loop der jaren een bestand van belangrijke, merendeels adellijke 

klanten opgebouwd in Duitsland. Eén daarvan was graaf August Christoph von Wackerbarth 

(1662-1734), generaal-veldmaarschalk en minister van de keurvorst van Saksen en koning van 

Polen August II de Sterke (1670-1733), wiens vermaarde collectie, waaronder vele werken van 

Leidse fijnschilders en in het bijzonder Willem van Mieris, na jarenlang aandringen en verleide-

lijke aanboden vóór 1711 door de laatstgenoemde werd verworven.
13

 Van Mieris was overigens 

niet de enige Hollandse kunstenaar die een niet onbelangrijk deel van zijn clientèle in Duitsland 

had; ook anderen, onder wie met name Adriaen van der Werff, vonden daar evenzeer gretige en 

vermogende ‘liefhebbers’ voor hun vaak niet al te goedkope schilderkunstige producten. 

 

Terugkerend naar de ‘ruwe schetsen’ van Willem van Mieris blijkt het van belang om het bestaan 

van dit soort tekeningen te onderkennen. Het zijn vlotte, eigenhandige natekeningen van schilde-

rijen in statu nascendi en niet voorbereidende of zelfstandige tekeningen, dan wel kopieën naar 

voltooide tekeningen of schilderijen. Deze specifieke, vrij ongebruikelijke functie van de teke-

ning, niet als onderdeel van het creatieve proces maar als documenterend instrument voor de 

verkoop van een nog onvoltooid schilderij, verklaart dat de tekenstijl afwijkt van die welke wij 

kennen van de kunstenaar. 

 

 

Albert J. Elen 

Senior conservator Tekeningen en Prenten 

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 
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Noten 

 
  1. F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschie-

denis. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berich-

ten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, 

plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, […], dl. V, 

Rotterdam 1882-1883, pp. 32-33. 

  2. Bredius citeert uit Gerard Hoet, ‘Catalogus van schilde-

ryen, Van den Konst-Schilder Jaques de Roore, verkogt 

den 4 September, 1747 in ’s Gravenhage’, in zijn twee-

delige publicatie Catalogus of Naamlyst van schilderyen, 

met derzelver pryzen, zedert een langen reeks van Jaaren 

zo in Holland als op andere plaatsen in het openbaar 

verkogt […], Den Haag 1752, dl. II, pp. 201-213. 

  3. Het is niet zeker of het in 1747 geveilde schilderij waarnaar 

Bredius verwijst, maar dat hij niet heeft gezien of van een 

afbeelding kende, dat in Milaan is, aangezien de breedte-

maat afwijkt: omgerekend zijn de duimmaten 45,2 x 38,1 

cm, terwijl het schilderij in Milaan 47 x 64 cm meet. Mo-

gelijk is in 1747 de breedtemaat abusievelijk verkeerd in de 

veilingcatalogus (Hoet citeert correct) gezet: 15 in plaats 

van 25 duim. Hoe dan ook, het schilderij in Milaan is dat 

wat in de brief van Willem van Mieris wordt genoemd. 

  4. Van deze negen tekeningen, waarvan de herkomst onbe-

kend is (oud bezit, dus mogelijk 18de-eeuws), komen er 

zeven in dit artikel ter sprake omdat zij een samenhangen-

de groep vormen. De twee (ongepubliceerde) tekeningen 

die hier verder buiten beschouwing blijven, zijn: (1) inv. 

nr. C 1670: Poelierster (vrouw met mand aan een tafel, 

gewend naar links), zwart krijt, op (verkleurd) blauw 

papier, 259 x 211 mm, gesigneerd rechtsonder (in pen in 

bruin): ‘W: Mieris’; (2) inv.nr. C 1669: Poelierster (vrouw 

met mand aan een tafel, gewend naar rechts), zwart krijt, 

wit gehoogd, op (verkleurd) blauw papier, 263 x 218 mm, 

gesigneerd rechtsonder (in pen in bruin): ‘W: Mieris’. 

  5. J. van Tatenhove & R.J.A. te Rijdt, ‘Enkele tekeningen 

door Jan van Mieris (1660-1690)’, Delineavit et Sculpsit, 

nr. 31 (2007), pp. 43-55. Op grond van het hier gepresen-

teerde materiaal kan deze tekening weer worden terugge-

voegd aan het oeuvre van Willem van Mieris. 

  6. Gelet op de sporen van blauw papier op de achterzijde van 

dit en een ander blad (afb. 18) zijn zij vroeger gedeeltelijk 

opgeplakt geweest. Nadien zijn de tekeningen losgemaakt 

en aan alle hoeken vastgezet op de opzetkartons. Opmerke-

lijk is dat zeven van de negen bladen doorlopend zijn ge-

nummerd, inclusief de twee hier buiten beschouwing blij-

vende bladen: inv.nrs. C 1666-C 1672. Twee bladen hebben 

hogere nummers: C 1972-272 en C 3986 (resp. afb. 7-8 en 

11-12). De twee tekeningen in combinatie 3, inv.nrs. C 

1668 en C 1972-272 zijn als enige (op de keerzijde) ge-

stempeld (in lichtbruine inkt) met het verzamelaarsmerk 

van het Kupferstich-Kabinett (L. 693b), dat sinds 1922 in 

gebruik is. Daar het stempel op het ene blad (inv.nr. C 

1668) is aangebracht in de hoek van een der vier vouwen 

(zie ook noot 8), werd het blad toen kennelijk opgevouwen 

bewaard en was het niet opgezet op een montuur. 

  7. Met dank aan Dr. Thomas Ketelsen, toentertijd werkzaam 

bij het Kupferstich-Kabinett, Dresden, voor zijn behulp-

zaamheid bij het zichtbaar maken van de keerzijden van de 

vastgezette bladen en zijn toestemming om de teksten en 

afbeeldingen te publiceren. 

  8. Op de keerzijde van de schets van inv.nr. C 1668 (combi-

natie 3) is goed te zien dat het blad, wanneer in horizontale 

positie bezien, achtereenvolgens viermaal is gevouwen 

(met de tekening naar binnen toe): (1) verticaal over het 

midden, (2) het resultaat horizontaal over het midden, (3) 

het resultaat verticaal over het midden, (4) het resultaat 

horizontaal over het midden. Opgevouwen meet de teke-

ning (194 x 271 mm) nog slechts een kwart: 48,5 x 67,8 

mm. Dit blad bevat overigens een watermerk: een Franse 

lelie in een bekroond rechthoekig accoladeschild, met daar-

onder de cursieve initialen AJ. De positie van het water-

merk is liggend in het midden van het blad, waaruit kan 

worden geconcludeerd dat dit een folio is, een helft van een 

bifolio, zoals die als onderdeel van een katern (dat weer 

onderdeel was van een riem) werd gekocht van de leveran-

cier. Het watermerk stamt uit het laatste kwart van de 17de 

eeuw (enigszins vergelijkbaar met Heawood 1719 en 453); 

de initialen zijn zeer waarschijnlijk die van de Amsterdam-

se factor (vertegenwoordiger) Abraham Jansen, die in die 

tijd een van de belangrijkste Hollandse pachters van pa-

piermolens in zuidwest Frankrijk was. Zie H. Voorn, De 

papiermolens in de provincie Noord-Holland, Haarlem 

1960 (De Geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie, 

dl. I), pp. 115, 116 en 118. 

  9. Zie A.J. Elen, ‘Willem van Mieris and His First Model. 

Agneta Chapman as the Morgan Flora’, Master Drawings 

47 (2009), pp. 464-467. 

10. K. Bott, ‘Zwei Zeichnungen des Willem van Mieris in den 

Kunstsammlungen Graf von Schönborn’, Oud Holland 103 

(1989), pp. 243-248, afb. 2-3. Bott concludeert ten onrech-

te dat er sprake is van een voorstudie en een onderdeel van 

het arbeidsproces. Er is echter sprake van een snelle docu-

mentatieschets die naar de door Bott genoemde, grote uit-

gewerkte, 1706 gedateerde tekening op perkament (Wenen, 

Albertina, inv.nr. 15.172; Bott, afb. 4) is gemaakt om een 

indruk te geven van de compositie. Het schilderij uit 1709, 

dat Bott niet beschrijft of afbeeldt, is in 1894 voor het laatst 

gedocumenteerd in de collectie van Graf von Schönborn-

Wiesentheid in Schloss Pommersfelden (cat.nr. 359) en 

verloren gegaan. Het volgt volgens Hofstede de Groot 

(HdG 139) de tekening in de Albertina; de door Bott ten 

onrechte afgebeelde (afb. 1) andere geschilderde versie van 

dit thema uit 1709 (sinds 1986 in het Mauritshuis), is spie-

gelbeeldig en op basis van een uitgewerkte tekening in 

Leiden (Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek, 

inv.nr. AW 212). Het is bovendien een tweede versie van 

een schilderij dat graaf Wackerbarth van Pieter de la Court 

kocht (verblijfplaats onbekend, waarschijnlijk verloren 

gegaan). 

11. Het betreft twee kleine schilderijtjes voorstellende Venus 

en Amor en Venus en Paris, resp. gedateerd 1703 en 1704, 

inv.nrs. 1685 en 1686. Zie A. Laabs, De Leidse fijnschil-

ders uit Dresden, Zwolle 2001 (uitgave bij tent. Stedelijk 

Museum De Lakenhal, Leiden), pp. 108-110. 

12. Genua, Palazzo Bianco, HdG 136, paneel, 33 x 42 cm. 

13. Laabs 2001, op. cit. (noot 11), p. 24. Wackerbarth bezat 

diverse schilderijen van Willem van Mieris, waarvan er vijf 

in de tentoonstelling van 2001 waren opgenomen (Laabs 

2001, pp 88-89, 92-93, 96-97, 100-101, 106-107, alle met 

afb. in kleur). 
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COMBINATIE 1 

 

Tekening Esther voor Ahasverus, ca. 1685  

(afb. 1 en 2) 

Zwart krijt, penseel in grijs, gewassen in grijs,  

207 x 276 mm 

Annotaties: (brief; verso, in pen in bruin): ‘De vloer is 

beleijt met Roode en witte marbersteene / het gebouw is 

van grauwe steen: door de poort siet men twe 

hellebaardiers / alle beijde seer antijcks gekleet staande 

onder een gallerij door dewelke / men nog eenige 

gebouwtjes siet en een landschapje / Hier uijt sal M.heer 

ten naasten bij Conne af mete hoedanig so een stuk / 

geschildert naar mijn uijterste: sal vertoone. / waar van 

ick met waarheijdt mag segge dat geen stuck mij 

meerder Eer / heeft toegebracht: En is nu veerdig op twe 

hande naar En soude daar / voor niet meer pretendere bij 

aldien het mijn heer behaahgt als / de somme van 350 

gulden Maar soude niet twijffele: so M.heer / het 

schilderij selver sagh: of wij soude De Koop Eens 

werde: Dewijl ik / onmogelijck in soo Ruwen en Kleene 

schets iets Aangenaams kan / brengen dat met het 

schilderij over Een Komt: Als daar sijn de Passije / in 

Tronijen. te wete Droeffheijt: Toornigheijt: Flauw werde 

En / diergelijcke dinge. En ook nette Teijckening En t 

Accordere der Coleure / hier afbreekende sal op t 

spoedigst M.heer s. Resolutie afwachte nade / maal hier 

Eenige Liefhebbers sijn. die sin in het selve hebbe om te 

kopen / M. Heer en Me Vrou Habercorn werde 

Toegewenst / alle heijl En zegen van die.die hoopt te 

blijve UE / Dienaar W. Van Mieris’ 

(recto, op de schoen van de zittende vrouw, in pen in 

bruin): ‘VM’ of ‘JM’ 

(verso, linksonder, in potlood): ‘No 3’ met een 

vierpuntige ster  

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1671 

Foto auteur 

 

 

Schilderij Esther voor Ahasverus, ca. 1685  

(afb. 3) 

Olieverf op paneel, 47 x 64 cm 

Verblijfplaats: Milaan, Pinacoteca di Brera,  

inv.nr. 1901/377 

Herkomst: Eugène de Beauharnais (1781-1824), onder-

koning van Italië (1805-1814), in 1806 in München ge-

huwd met prinses Augusta von Bayern (mogelijk afkom-

stig uit haar familie, afstammend van hertog Christian II 

von Zweibrücken-Birkenfeld, 1637-1717), door hem in 

1809 geschonken aan het museum 

Foto museum 
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COMBINATIE 2 

 

Tekening Luitspelende vrouw in interieur met papegaai 

op standaard, ca. 1685 (afb. 4 en 5) 

Pen in zwart, grijs gewassen, 184 x 151 mm 

Annotatie: (brief; verso, in pen in bruin): ‘Mijn Heer / 

Dit stuckje verbeelt een Juffertie dat een Luijt heeft in 

d.Eene / handt en met d andere slaat sij een bladt om van 

t musijckboeck / het Tafel Kleet sal sijn van purper 

fluweel met goude franje / voor aan sal staan een 

borduur Raam met een mandetie waar in / het 

gereetschap sijn sal – op de Tafel staat een silvere 

Kandelaar / en Achter de Tafel sit een Perkitie op een 

Kreck. hier achter / komt een deur daar de Dienstmaaght 

schijnt uijt te gaan. nogh komt / hier nevens een 

marmore schoorsteen – en dit stuckje is soo / groot als 

dit papier dat hier in besloote is – en sal naar.t. oordeel / 

van de liefhebbers seer plaisant sijn en is niet meer nogh 

gedaan / als gedootverft. en sal gedaan sijnde het naast 

moete Koste / 50 Ducatons–’ 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1672 

Foto auteur 

 

 

 

 

 

 

Schilderij Luitspelende vrouw in interieur met papegaai 

op standaard, ca. 1685  

(afb. 6) 

Olieverf op paneel, 37,5 x 29,1 cm 

Verblijfplaats: Particuliere collectie 

Herkomst: veiling München (Hampel), 18 maart 2005, 

nr. 351, met afb.; veiling München (Hampel), 22 juni 

2007, nr. 370, met afb. 

Foto veilinghuis 
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COMBINATIE 3 

 

Tekening Allegorie op de Vrede, ca. 1686-1687  

(afb. 7 en 8) 

Pen in bruin, gewassen in grijs, penseel in zwart (mantel 

knielende man), 186 x 228 mm 

Annotaties: (brief; verso, pen in grijs): ‘Mijn Hr. uijt 

Monsr valjant hebbe ick met vreughde verstaan het wel / 

behaagen dat UE genomen heeft in het stuckje schilderij 

namentlijck dat van / den Joseph – al hoewel ick daaraan 

niet twijfelde eer het nogh weghgesonden / was –: en nu 

wederom: ten naastenbij: een stuck vaardig hebbende. 

soo konde / ick niet nalaatte: Mijn Heer daarvan een 

ruwe schets toe te stuure dewijl / ick mij verseecker: 

indien MijnHeer het selve schilderij koomt te sien: van 

de / goede Achting die Mijnheer voor het selve sal hebbe 

– nademaal ick met / groote blijtschap nogh dagelijcks 

hoor den Lof: die schilders: en Liefhebbers / mij van het 

selve geven. Ja so veel dat ick mij Roemme dat ick haast 

sal / geklommen sijn op de Eer Troon van mijn vader. F. 

van Mieres: / het geen ick hier in dit stuck dan heb 

soecken uijt te beelden is den Tempel / der Vrede: daar 

de vrede sijnde eene schoone vrou in haar Troon sit 

hebbende / in de Linkerhand den hoorn der vol-heijt 

geladen met Koorn en druijve en appele / in de Rechte 

hant heeft sij een staf met 2 geKoppelde slange: om t 

hooft heeft sij / een kransje van olijf-blade en vertreet 

met de voet sweert en schilt / sij is gekleet geheel in.t wit 

satijn: het welck seer aangenaam vertoont bij het / 

groene sijde daar haar Troon mede verciert is: de welke 

ondersteunt is met 2 / Roode marbere Pijlaaren – 

vooraan inden hoeck legge verscheijde Krijghswapenen / 

en verRoeste: hier neffens Knielt een out man 

verbeeldende de godsdienst welke / sijn bescherminge 

soeckt bij de vrede. de Liefde met 2 Kinderkens komt 

 

 

mede op den / Troon Treen van de vreede haar suster: 

een weijnigh verder wert haat en Nijt sijnde een / Lelijck 

gedroght uijt den Tempel verjaaght: / Dit stuck gedaan 

sijnde so soude ick daar voor pretendere voor het alder 

Naast 350 guld. / hier mede Eijndigende verhoope altijt 

te blijve MijnHeer: uwen Dienaar / van Mieris’ / ‘de 

maat is dit papier dat hier in besloote is’ 

(verso, linksboven, in potlood): ‘No 1’ met een 

vierpuntige ster 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1972-272 

Foto auteur 

 

Tekening Allegorie op de Vrede, ca. 1686-1687  

(afb. 9) 

Zwart krijt, penseel in grijs, gewassen in grijs,  

194 x 271 mm 

Annotatie: (verso, in pen in bruin, in andere hand): 

‘Weninx / 6 gl’ 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1668 

Foto auteur 

 

Schilderij Allegorie op de Vrede, ca. 1685  

(afb. 10) 

Olieverf op paneel, 46 x 60,5 cm 

Verblijfplaats: Genève, coll. Louis François-Poncet (in 

1974) 

Herkomst: Parijs, coll. Conseiller François Tronchin des 

Délices (1704-1798); veiling Parijs, 22 maart 1801, nr. 

115 (als Frans van Mieris); Genève, coll. Louis-Robert 

Tronchin. 

Foto RKD 
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COMBINATIE 4 

 

Tekening Jozef en de vrouw van Potifar, ca. 1685  

(afb. 11 en 12) 

Pen in bruin en grijs, grijs gewassen, penseel in zwart 

(mantel van de man), 106 x 140 mm 

Annotaties: (verso, in pen in grijs): ‘de naaste prijs 

waarvoor ick dit stuckje konnen / soude geve is 40 

Ducatons’ 

(verso, in pen in bruin, in andere hand): ‘4 gl Weninx’ 

(verso, in zwart krijt, in nog latere hand): ‘Willem von 

Mieris’ 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 3986 

Foto auteur 

 

Schilderij Jozef en de vrouw van Potifar, 1685  

(afb. 13) 

Olieverf op paneel, 29,5 x 34,5 cm 

Gesigneerd en gedateerd: (linksboven):  

‘W. Van Mieris. 1685’ 

Verblijfplaats: Hannover, Niedersächsisches 

Landesmuseum, Landesgalerie, inv.nr. PAM 816 

Herkomst: coll. Franz-Ernst von Wallmoden (1728-

1776); veiling Hannover (Ramberg), 1 september 1818, 

nr. 249; Hannover, coll. Bernhard Hausmann; Hannover, 

coll. Fürsten von Braunschweig-Lüneburg; Hannover, 

Provinzialmuseum (1925) 

Literatuur: P. Hecht, cat. tent. De Hollandse fijnschil-

ders van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff, 

Amsterdam (Rijksmuseum) 1989, nr. 21, met afb. 

Foto museum 
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COMBINATIE 5 

 

Tekening Preciosa en de zigeunerin (naar Jacob Cats, 

Het Spaens Heydinnetje), ca. 1684 (afb. 14 en 15) 

Pen in zwart en grijs, gewassen in grijs, 149 x 147 mm 

Annotaties: (verso, in pen in grijs): ‘Dit stuck schilderij 

hebbe ick verkocht voor de / somme van 60 Ducatons en 

het selve was / een weijnigh kleijnder als de Cleopatra / 

die mijn Heer het Eerste van mij kocht’ 

(verso, in pen in grijs, in andere hand): ‘de ijd [?] 1. Ri S 

ten ende [?] / Grüsent [?] Weninx. / 4 gl’ 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1666 

Foto auteur 

 

Schilderij Preciosa en de zigeunerin (naar Jacob Cats, 

Het Spaens Heydinnetje), 1684 (afb. 16) 

Olieverf op paneel, 51,4 x 44,8 cm 

Gesigneerd en gedateerd: (boven de deur): ‘W. van 

Mieris. Fec Ao 1684’ 

Verblijfplaats: Leipzig, Museum der bildenden Künste, 

inv.nr. 1612 (bruikleen Maximilian Speck von Sternburg 

Stiftung, sinds 1996) 

Herkomst: coll. Chevalier Lambert, diens veiling Parijs 

(Lebrun), 27 maart 1787, nr. 102 (als Frans van Mieris); 

coll. Claude-Joseph Clos, diens veiling Parijs 

(Delaroche), 18 november 1812, nr. 26 (als Frans van 

Mieris); Brussel, kunsthandelaar L.J. Nieuwenhuys; 

Schloss Lützschena, coll. Maximilan Freiherr Speck von 

Sternburg (1776-1856)  

Literatuur: H. Guratzsch, Maximilian Speck von 

Sternburg: ein Europäer der Goethezeit als Kunst-

sammler, Leipzig 1998, pp. 31, 353, nr. I/130, met afb. 

Foto museum 
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 COMBINATIE 6  

 

Tekening Venus treurt om de dood van Adonis,  

ca. 1685-1690 (afb. 17 en 18) 

Pen in zwart en grijs, gewassen in grijs, 98 x 129 mm 

Annotaties: (recto, in pen in grijs): ‘Adonis Dooot wert 

van Venus beweent’ 

(verso, in pen in grijs): ‘dit kleenste stuckje soude ick / 

pretendeere 20 Dukatons' (verso, in pen in bruin, in 

andere hand): ‘Weninx. 4 gl’ 

Verblijfplaats: Dresden, Kupferstich-Kabinett,  

inv.nr. C 1667 

Foto auteur 

 

Schilderij Venus treurt om de dood van Adonis,  

ca. 1685-1690 

Verblijfplaats: onbekend (waarschijnlijk verloren 

gegaan) 

Een mogelijke kopie naar dit schilderij, die sterk met de 

tekening overeenstemt, was in de veiling Wenen 

(Dorotheum), 11-14 december 1979, nr. 128, met afb. 

(paneel, 16 x 21,5 cm, als toegeschreven aan Willem van 

Mieris) en daarna in de veiling Wenen (Dorotheum), 11 

december 2007, nr. 100, met afb. in kleur (paneel, 18 x 

22 cm, als omgeving Willem van Mieris). Dit schilde-

rijtje is evenwel niet door mij in het origineel beoordeeld 

kunnen worden. 
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