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ERIC JAN SLUIJTER Gerard de 

lairesses 

vroege 

amsterdamse 

werk 

artistieke 
integratie 
van een 
jonge 
immigrant 

in amsterdam moet de concurrentie onder historieschilders in 

het midden van de 17de eeuw nog moordend zijn geweest, maar 

in de jaren zestig van die eeuw was het aantal potentiële rivalen 

al flink gedaald.1 Jacob van loo had de stad wegens doodslag 

ontvlucht, en Govert Flinck, Jan Gerritsz van Bronckhorst en 

cornelis holsteyn waren overleden. een aantal van de meest 

vooraanstaande schilders van de oudere generatie − Rembrandt 

en Ferdinand Bol voorop − was nog wel actief. Zij begonnen 

echter op leeftijd te raken en veel talentvolle, jonge schilders 

leken er niet te zijn. maar toen verscheen daar in 1665 een 

jonge immigrant uit Wallonië: de 24-jarige Gerard de lairesse. 

met grote ambitie waagde hij zich in deze arena: ‘myne enigste 

betrachtinge was alle schilders van mijnen tijd te overtreffen, 

of ten minsten den besten gelijk te zyn’, schreef hij daarover 

later.2 hij zou niet alleen een grote vernieuwing brengen, 

maar er vrijwel eigenhandig voor zorgen dat de amsterdamse 

historieschilderkunst een glorieuze nabloei beleefde. 

 ook toen al onderkende men dat, om bekend te worden, 

kunstenaars zich moesten laten stimuleren door artistieke 

14  Bertholet Flémalle, de ziekte en genezing van ezekias, 1651, olieverf op doek, 93 x 133 cm, university of michigan museum of art

een groep graveurs, waaronder de luikenaar michael natalis, 

van wie de lairesse de beginselen van de prentkunst zou leren, 

bracht deze oudheden ook in prent (afb. 27). hierdoor werd voor 

een internationaal publiek de canon van antieke voorbeelden 

enorm uitgebreid. veel rigoureuzer dan eerdere schilders, 

zoals annibale carracci en Peter Paul Rubens, eveneens grote 

kenners van de kunst en literatuur van de klassieke oudheid, 

gingen deze jongere kunstenaars ervan uit dat de schoonheid 

van de natuur nooit beter was weergegeven dan in de anatomie, 

concurrentie met schilders die al werkzaam waren in de plaats 

van vestiging. daarnaast moesten kunstenaars inspelen op 

wat men daar gewend was.3 de lairesse had een totaal andere 

achtergrond dan de amsterdamse historieschilders. hoewel 

er onder hen een grote variëteit aan stijlen bestond, was de 

lairesses radicale gerichtheid op het ‘recht antiek’ nieuw. ‘met 

het woord recht antiek verstaa ik onvervalscht de oudheid 

opvolgen’, schreef hij later; het probleem met andere schilders 

was dat ‘zy het rechte antiek, noch het Fraaije leeven, niet 

grondig naspeuren’.4 

‘Onvervalscht de Oudheid opvolgen’

de lairesses opleiding in luik, in de eerste plaats bij zijn vader 

Reinier de lairesse, stond geheel onder invloed van Bertholet 

Flémalle, de schilder die in de decennia rond het midden van de 

eeuw in luik het beeld bepaalde (afb. 14 en 18).5 Flémalle bezocht 

Rome en moet daar in direct contact hebben gestaan met nicolas 

Poussin en diens kring van kunstenaars en verzamelaars. in 

deze kring werd intensief onderzoek naar de oudheid gedaan. 
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proporties, houdingen, gebaren en plooival van de beelden uit de 

oudheid, vooral die van Griekse herkomst.6 aan antiquarische 

nauwkeurigheid werd veel waarde gehecht en vermenging met 

‘moderne’ elementen was taboe. voor deze kunstenaars was 

‘verkiezing van het schoonste’ en het vastleggen daarvan met 

heldere omtrekken in een overzichtelijke ruimte het uitgangs-

punt. Zware licht-donker contrasten konden die zuivere, door 

duidelijke contouren gevormde schoonheid slechts bederven. 

deze ideologie bracht Flémalle naar luik en daarmee groeide 
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de lairesse zou niet alleen 
een grote vernieuwing 

brengen, maar er vrijwel 
eigenhandig voor zorgen 

dat de amsterdamse 
historieschilderkunst een 

glorieuze nabloei beleefde.

de jonge de lairesse op. Zo’n stijl stond diametraal tegenover 

die van Rembrandt, die er alles aan deed om het voorgestelde 

zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de toeschouwer 

te brengen (afb. 15). hij ging juist niet uit van de contourlijn, maar 

van ‘schikschaduwen’ en subtiele overgangen van kleur en toon 

waardoor figuren naar voren kwamen of weken. schoonheid en 

gratie, cruciaal voor de renaissanceschilderkunst sinds Rafaël, 

werden radicaal overboord gegooid om daar zo levensecht 

mogelijke typen, houdingen en gebaren voor in de plaats te 

stellen.7 

Italiaanse traditie

de in Rome rond Poussin ontwikkelde ideeën, die de lairesse in 

eerste instantie via Bertholet Flémalle had leren kennen, zou hij 

altijd trouw blijven. Zoals houbraken het uitdrukte: van Flémalle 

kreeg de lairesse ‘een denkbeeld van ’t geen men antyk noemt 

en de italiansche penceelkonst agting geeft’.8 Zijn leven lang 

bleef de lairesse de kunst die in de traditie stond van Rafaël, 

annibale carracci, domenichino en Poussin propageren; in het 

bijzonder de eerste en de laatste waren de grote voorbeelden die 

hij later in zijn Groot Schilderboek steeds noemt. dit type kunst 

werd vereenzelvigd met italië (ook Poussin werd toen geheel met 

Rome geassocieerd).9 de lairesse positioneerde zich dus niet 

als ‘Franse’ schilder, maar als schilder die de italiaanse traditie 

van het ‘recht antiek’ voortzette.

 Zelf had de lairesse Rome nooit bezocht, dus kende hij de 

werken van deze grote voorbeelden en ook de belangrijkste 

beelden uit de klassieke oudheid voornamelijk via prenten. ook 

leerde hij, zoals houbraken meedeelt, al vroeg van de etsen 

van Pietro testa. testa had nauwe banden met Poussin en was 

vermaard om zijn grote kennis van de Romeinse oudheden en 

gedetailleerde weergave daarvan.

15 Rembrandt, Portret van een paar als isaak en Rebekka, bekend als ‘het Joodse bruidje’, ca. 1665-69, olieverf op doek, 121,5 x 166,5 cm, Rijksmuseum, amsterdam
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16 Pietro testa, de geboorte en doop van achilles, ca. 1648-50, ets, 28,5 x 41,6 cm

in coloristisch opzicht was Flémalle aanvankelijk de lairesses 

voornaamste voorbeeld. Flémalle werkte met dikwijls wat 

metaalachtige kleuren en harde kleurcontrasten. diens stijl 

stond ver af van wat de leidende schilders in amsterdam 

deden, hoewel sommige elementen niet geheel nieuw waren 

voor amsterdammers, aangezien de verscheidenheid in stijlen 

daar groot was. Rembrandts ster-leerlingen Govert Flinck en 

Ferdinand Bol bijvoorbeeld, keerden vanaf het moment dat zij 

steeds meer voor representatieve opdrachten gingen werken 

terug naar duidelijker getekende contouren, heldere kleuren, 

minder lichtcontrasten, en vooral naar conventionele gratie 

in houdingen en gebaren (afb. 20). voor Flinck en Bol was het 

grote voorbeeld echter in de eerste plaats Peter Paul Rubens.10 

ook Jacob van loo introduceerde in amsterdam vanaf eind 

jaren veertig een sterk met Rembrandt contrasterende stijl met 

heldere kleuren en duidelijke contouren (afb. 28); zijn aankleding is 

echter hybride, met veel ‘moderne’ elementen en zijn figuren zijn 

weliswaar gestileerd, maar zelden klassiek van proportie.11
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De Lairesse versus Rembrandt

discussies over ‘naar het leven’ versus ‘verkiezing van het 

schone’ werden reeds lang gevoerd, maar daarbij werd niet tot 

elke prijs het ene principe boven het andere gesteld.12 Bij zijn 

komst in 1665 was ook de lairesse nog niet zo overtuigd van zijn 

eigen gelijk als later in zijn leven. Zelf schreef hij dat hij in zijn jonge 

jaren Rembrandt nog zeer bewonderde, maar later genoodzaakt 

was diens werk af te keuren toen hij doordrongen raakte van de 

onfeilbare regels van de kunst. men meende in die tijd (en 

sommigen vinden dat nog steeds, voegt hij toe) dat Rembrandt 

alle beroemdheden had overtroffen in ‘alles ’t welk de konst en ’t 

penseel kon uitvoeren’.13 inderdaad was Rembrandt in de jaren 

zestig nog altijd verreweg de befaamdste meester; zijn 

schilderijen werden voor veel hogere prijzen verkocht dan die van 

zijn collegae. ondanks dat de lairesse zich bewust was van 

Rembrandts grootheid en roem, zag hij in dat hij niet moest 

proberen elemen ten van diens stijl over te nemen. Zijn kansen 

lagen in het zich presenteren als een schilder die radicaal van 

Rembrandt verschilde. Rond de tijd van zijn aankomst in 

amsterdam moet Thetis doopt Achilles in het water van de Styx 

zijn ontstaan (afb. 107). het schilderij heeft nog alle kenmerken 

Venus schenkt wapens aan Aeneas

toen de lairesse in 1668 Venus schenkt wapens aan Aeneas 

schilderde (afb. 22), het fraaiste werk uit zijn vroege periode en 

ongetwijfeld bedoeld als schoorsteenstuk, moet hij Ferdinand 

Bols grote doek met hetzelfde onderwerp hebben gezien (afb. 20). 

de lairesse draaide venus in spiegelbeeld en vertaalde haar 

lichaam in een klassieker idioom (breder gezicht met rechte 

neus, bredere schouders, kleinere borsten, langer bovenlijf en 

minder gepronon ceerd middel). Pietro testa’s prent met 

hetzelfde onderwerp, die ook Bol zal hebben geïnspireerd, was 

hem eveneens welbekend (afb. 21). een clubje amortjes houdt, 

net als bij testa, de spectaculaire wapens vast. Zij lijken echter 

niet meer op Poussins en testa’s ‘Griekse’ peuters,15 maar zien 

er meer uit als de uit de kluiten gewassen kleuters die we van 

Ferdinand Bol kennen (afb. 23). de krachtige diagonale beweging 

die de lichamen van aeneas en venus verbindt, evenals de 

plaatsing van de figuren tegen een ongedefinieerde, donkere 

achtergrond, laat zien dat de lairesse zich hier flink aanpast aan 

wat men in amsterdam gewend was. soms lossen de contouren 

zelfs op in de duisternis erachter; het haar van venus, de doek 

19  Pietro testa, het offer van iphigeneia, ca. 1640-42, ets,  40 x 46,8 cm

18  Bertholet Flémalle, de jeugd van Bacchus, ca. 1650, olieverf op doek, 115 x 153 cm, verblijfplaats onbekend

Bij de lairesse draaide 
het om ‘de verkiezing 
van het schoonste’. 

dit in tegenstelling tot 
Rembrandt, die er alles aan 
deed om het voorgestelde 

zo dicht mogelijk bij de 
belevingswereld van de 

toeschouwer te brengen.
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van zijn luikse periode. hij baseerde zich daarbij op een ets van 

Pietro testa (afb. 16). hoewel de lairesse het herkenbaar 

ontlenen van anderen later krachtig van de hand zou wijzen, 

vond hij het hier belangrijker om zijn nauwe band met het ‘recht 

antiek’ uit Rome te demonstreren; daar stonden testa’s etsen al 

om bekend.14 de enorme gebeeldhouwde urn met het water van 

de styx en de voorovergebogen thetis die de kleuter bij het 

voetje vasthoudt nam de lairesse over, evenals de geknielde 

vrouw rechts van de urn. hij ging ook te rade bij een andere prent 

van testa, Het offer van Iphigeneia (afb. 19); het platform waarop 

de scène zich afspeelt en het idee een figuur vóór de urn te 

plaatsen komen daarvandaan. met de monumentale 

architectuur, van een rijke geornamenteerdheid die wij nooit bij 

Poussin noch Flémalle zien, toonde hij zijn kennis van 

architectuurtractaten met ‘herscheppingen’ van klassieke 

bouwkunst. 

 met het helder afgebakende ‘toneelpodium’ op de voor-

grond en de architectuur die als een achterdoek een extra 

suggestie van diepte geeft, creëerde de lairesse een over-

zichtelijke ruimtelijke opbouw voor de daarin geplaatste figuren. 

Bij de situering van de vooroverbuigende thetis tegen de 

monumentale, hoge fontein moet Bertholet Flémalle’s Jeugd van 

Bacchus de lairesse door het hoofd hebben gespeeld (afb. 18). 

Wij zien echter ook hoe de jonge de lairesse al afstand neemt 

van de harde contouren en de scherpe, nogal eenvormige 

plooival van Flémalle, die de lairesse nog wel in zijn luikse werk 

gebruikte (afb. 17). hij overtreft Flémalle ook verre in natuurlijke 

gratie van de figuren door zijn veel soepeler omtrekken en een 

subtieler gebruik van schaduwing. de sobere strengheid die dit 

werk nog bezit, zou hierna echter plaats maken voor meer 

uitbundigheid in kleur en compositie.
17 Gerard de lairesse, offer aan Pales, 1662, olieverf op doek, 86 x 75 cm, 

Fondation albert vandervelden, Fanson (cat. nr. c6)

Eric
Comment on Text
Zie hieronder, p. 129, afb. 107.
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die achter haar aan wappert, de krulle bollen van twee putti. 

de lairesse zou dit later ten strengste afkeuren. de sterke, 

gloeiende kleuren en de vele glanseffecten waarmee details van 

de nauwkeurig geschilderde wapenrusting zijn weergegeven 

laten zien dat hij tevens goed naar hollandse stilleven- en 

genreschilders heeft gekeken. 

 doordat de lairesse venus met een ellipsvormig opwaaiende 

draperie uitbeeldde, gaf hij er blijk van dat hij ook een compositie 

van Poussin met dit onderwerp kende (afb. 24). het verschil is 

echter veelzeggend: waar Poussin een zeer gestileerde, geheel 

op conventies van Romeinse reliëfs gebaseerde versie van zo’n 

draperie weergaf, lijkt de lairesse te hebben bestudeerd hoe 

zo’n doek in werkelijkheid bij een windvlaag wapperde. vergelijkt 

men dit schilderij met zijn vroegere werk, of beter nog, met de 

ets van testa en het schilderij van Poussin, dan is duidelijk dat hij 

inmiddels sterk afweek van de stijl waarin hij was opgeleid. de 

integratie van de lairesses heldere stijl van het ‘recht antiek’ in 

een idioom met meer vertrouwde ‘amsterdamse’ elementen lijkt 

hier volmaakt. dat de lairesse vooral goed naar Ferdinand Bol 

keek is begrijpelijk. Bol was op dat moment de amsterdamse 

meester die de belangrijkste opdrachten op groot formaat 

binnensleepte en wiens werk vooral in zijn late mythologische 

voorstellingen raakpunten had met dat van de lairesse.16 

Diana met nimfen

ook het veel kleinere kabinetstuk van Diana met nimfen na de 

jacht (afb. 25) kan als een aanpassing aan zijn nieuwe omgeving 

worden gezien. voorstellingen van diana met nimfen waren 

geliefd in holland. de scènes met de hen aanschouwende 

actaeon of de zwangere callisto werden sinds de 16de eeuw 

veelvuldig uitgebeeld.17 taferelen van diana rustend na de 

jacht werden populair bij de elite sinds Frederik hendrik op 22   Gerard de lairesse, venus schenkt wapens aan aeneas, 1668, olieverf op doek, 162 x 166 cm, museum mayer van den Bergh, antwerpen (cat. nr. c10)

in het schilderij Venus 
schenkt wapens aan Aeneas 

lijkt de integratie van de 
lairesses heldere stijl van 
het ‘recht antiek’ in een 

idioom met meer vertrouwde 
‘amsterdamse’ elementen 

volmaakt.
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20 Ferdinand Bol, aeneas ontvangt wapens van venus, ca. 1660-63, 
olieverf op doek, 408 x 413 cm, vredespaleis, den haag; bruikleen 
Rijksmuseum, amsterdam

21 Pietro testa, aeneas ontvangt wapens van venus, ca. 1640, gravure, 
39,4 x 41 cm, Rijksmuseum, amsterdam
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honselaarsdijk een zaal had laten aanleggen met jacht- en 

rustscènes van diana en haar nimfen.18 Jan saenredams 

gravure naar Paulus moreelse uit 1606 moet de lairesse goed 

hebben gekend (afb. 26). deze vormde het uitgangspunt voor 

zijn compositie, zoals duidelijk te zien is aan de vrouwen rechts 

die bij de lairesse niet callisto vasthouden, maar een doek met 

gedode hazen. maar het idee om diana staande, in elegant 

contrapost leunend op een elleboog, tussen haar nimfen te 

plaatsen terwijl haar jachtbuit wordt getoond, lijkt een bewuste 

25 Gerard de lairesse, diana met nimfen na de jacht, ca. 1667-70, olieverf op paneel, 31,5 x 46,5 cm, staatliches museum schwerin / ludwigslust / Güstrow (cat. nr. c67)

23 Ferdinand Bol, venus en adonis, 1661, olieverf op doek, 200 x 221 cm, Bass 
museum of art, miami Beach

24 nicolas Poussin, aeneas ontvangt wapens van venus, 1639, olieverf op doek, 
107 x 146 cm, musée des Beaux-arts, Rouen

de jonge de lairesse 
groeide op met de 
ideologie dat de 

schoonheid van de 
natuur nooit beter was 

weergegeven dan 
in de beelden uit de 

oudheid. 

verwijzing naar een werk van Jacob van loo (afb. 28). deze was 

tot voor kort de amsterdamse specialist in (bij voorkeur naakte) 

diana-scènes. de lairesse heeft diana, zoals het eigenlijk 

behoort, aangekleed in een opgeschorte chiton − op veel 

beelden uit de oudheid is diana zo gekleed. Zij lijkt het meest op 

een hellenistische diana in de Galleria Giustiniana, gegraveerd 

door de lairesses leermeester in de prentkunst michael natalis 

(afb. 27). maar geheel zuiver in de leer is de lairesse toch niet. Bij 

de klassieke diana’s is de chiton opgeschort tot even boven de 

knie; de lairesse daarentegen schildert een wulpse split en een 

sexy ceintuur met gouden gesp onder de borst − zoiets zullen we 

bij de ‘kuisere’ klassieke beelden niet aantreffen. 

de opstelling herinnert eveneens aan het genoemde schilderij 

van van loo, maar laat tegelijkertijd zien hoezeer de lairesse 

een soepele gratie van klassieke vormen en een harmonieuze 

‘welstand’ van de compositie wist te creëren die nieuw was in de 

nederlandse kunst. het scheppen van een ruimtelijke eenheid 

door subtiele overgangen in toon en kleur werd daarentegen als 

een vaardigheid gezien waar juist hollandse schilders goed in 

waren; ook dat bleek de lairesse ondertussen terdege onder de 

knie te hebben.19
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26 Jan saenredam naar Paulus moreelse, diana ontdekt de zwangerschap van 
callisto, 1606, gravure, 30,9 x 40,6 cm, Rijksmuseum, amsterdam

27   michael natalis, 
diana, gravure in: 
Galleria Giustiniana del 
marchese vincenzo 
Giustiniani, Rome, ca. 
1636, dl. 1, nr. 63
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Eigen stijl

de lairesse kan er beslist niet van beschuldigd worden dat hij 

zo iemand was die ‘met stukken en brokken’ uit prenten zijn 

schilderijen maakte.20 maar hij bestudeerde zeker prenten en 

schilderijen van anderen als hij een bepaald onderwerp weergaf. 

hij meende dat als je elementen daaruit wilde gebruiken, 

deze eerst in levende lijve met modellen voor ogen moesten 

worden gesteld en nagetekend.21 dat principe lijkt hij steeds 

te hebben gevolgd. in die levende natuur zocht hij vervolgens 

de schoonheid en gratie van het ‘recht antiek’ dat hem zo lief 

was. maar hij negeerde geenszins de amsterdamse tradities; 

integendeel, de oorzaak van zijn succes lag in de subtiele 

aanpassingen van zijn eigen idealen aan wat in amsterdam 

vertrouwd was. Pas nadat hij zijn stijl in de tweede helft van 

28 Jacob van loo, diana en nimfen rustend na de jacht, 1654, olieverf op doek, 99,5 x 135,5 cm, statens museum for Kunst, Kopenhagen

Zi jn denken

Eindeli jk! 
De Lairesse
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de jaren zestig voldoende geïntegreerd had in die van zijn 

amsterdamse omgeving zou hij in de loop van de jaren zeventig 

en tachtig weer in de richting van een wat strenger classicisme 

bewegen, vooral waar het grote schilderijen betrof. hij behield 

echter altijd zijn geheel eigen, herkenbare stijl; deze is van een 

levendigheid, coloristische verfijning en natuurlijke gratie die 

men zelden bij schilders in Rome of Parijs zal aantreffen. in de 

ontwikkeling van die stijl was de stimulans van zijn nieuwe, 

amsterdamse omgeving doorslaggevend.  

detail afb. 32
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JUSTUS LANGE Gerard de 
lairesse in 
18de-eeuwse 
duitse adell i jke 
verzamelingen

degene die de aandacht van duitse kunstkenners voor het eerst 

op het werk van Gerard de lairesse richtte was waarschijnlijk 

Joachim von sandrart. in de serie biografieën van kunstenaars 

die hij opnam in zijn Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- 

und Mahlerey-Künste kenschetste hij de kunstenaar als volgt: 

zijn ‘geest voert hem naar complete en rijke historiën, poëzieën, 

bacchanalen en andere taferelen, echter hij doet dat in kleine 

figuren die hij allemaal naar hun eigen aard en eigenschappen 

weet te treffen en met eigenaardige maar toch passende 

attributen weet te sieren.’1 von sandrart looft de lairesse als 

voorbeeldig schilder van historiestukken, al kende hij diens kunst 

waarschijnlijk vooral via prenten.

Vorstelijke verzamelaars

Gegeven die lof wekt het geen verwondering dat schilderijen 

van de lairesse, die door tijdgenoten werd betiteld als zowel de 

‘Rafaël uit holland’ als de ‘hollandse Poussin’, te vinden waren 

in alle belangrijke kunstverzamelingen van duitse aristocraten 

in de 18de eeuw. aankopen van werken door duitse vorsten 

zijn al tijdens de lairesses leven gedocumenteerd. Zijn werk 

Thetis doopt Achilles in het water van de Styx is bijvoorbeeld 

aantoonbaar in 1696 verworven door keurvorst Frederik iii 

van Brandenburg-Pruisen voor het stadtschloss in Potsdam 

(afb. 107).2 hertog anton ulrich van Brunswijk-lüneburg 

kocht in 1707 Achilles wordt ontdekt tussen de dochters van 

Lycomedes voor zijn galerij in salzdahlum (afb. 36).3 in de collectie 

van keurvorst Johann Wilhelm von der Pfalz in düsseldorf 

zijn al in 1719 drie werken van de lairesse geregistreerd, 

die tegenwoordig worden bewaard in de Bayerische 

staatsgemäldesammlungen in münchen.4 Waarschijnlijk zijn 

ook die nog tijdens het leven van de kunstenaar verworven. 

vermoedelijk geldt hetzelfde voor de verzameling van lothar 

Franz von schönborn in Pommersfelden. 

 het succes van de lairesse in duitsland is zonder twijfel 

wezenlijk bepaald door de publicatie van zijn Groot Schilderboek 

in 1707, waarvan in de periode 1728-1730 een driedelige duitse 

vertaling verscheen. Werk van de kunstenaar was uitermate 

gewild op de veilingen in de 18de eeuw, waar sommige stukken 

zeer hoge prijzen opbrachten. Zo betaalde hertog anton ulrich 

in 1707 voor het genoemde schilderij 1310 gulden. aan de 

hand van gegevens van veilingen uit het eind van de 17de en 

het begin van de 18de eeuw is voor werken van de lairesse een 

gemiddelde prijs berekend van 272 gulden. daarmee lag de 

waarde van zijn werk op het niveau van dat van Jan van huysum 

(279 gulden) of Rubens (292 gulden). alleen schilderijen van 

Frans van mieris (437 gulden), Gerard dou (440 gulden), antoon 

van dyck (641 gulden) en adriaen van der Werff (858 gulden) 

brachten gemiddeld hogere prijzen op. Rembrandt daarentegen 

haalde slechts een gemiddelde prijs van 140 gulden.5 hoewel 

zulke statistische gegevens natuurlijk niet alles zeggen, zijn 

ze wel een aanwijzing van de algemene waardering voor de 

lairesse in de 18de eeuw.

Vroege kopers

tot de vroege kopers van zijn werk behoorde hertog christiaan 

lodewijk van mecklenburg, die voor zijn slot in schwerin en het 

slot ludwigslust drie werken van de kunstenaar verwierf die alle 

in deze tentoonstelling te zien zijn. daaronder bevindt zich het 

schilderij Antiochus en Stratonice (afb. 33), over een legende uit 

de oudheid over ongelukkige liefde en vaderlijke edelmoedigheid 

die de lairesse meerdere malen heeft verbeeld. ongeveer in 

diezelfde tijd kocht landgraaf Willem viii van hessen-Kassel 

werken van de kunstenaar voor zijn schilderijengalerij. het grote 

schilderij Bacchanaal hangt met zekerheid sinds 1749 in Kassel 

(afb. 108). het is goed mogelijk dat Willem het al gedurende zijn 

lange tijd in dienst van de Republiek der verenigde nederlanden 

heeft verworven. over het tweede werk in Willems verzameling 

zijn we beter geïnformeerd. De dood van Germanicus is in 1750 

met het kabinet van de delftse verzamelaar valerius Röver 

naar Kassel gekomen (afb. 109). de collectie van Röver was 

destijds beroemd en kan als schoolvoorbeeld van een hollands 

kunstkabinet gelden. onder de 64 kunstwerken bevonden 

zich alleen al acht werken van Rembrandt, naast meerdere 

meesterwerken uit de hollandse school. 

 het werk van de lairesse, dat in de inventaris van de 

verzameling in Kassel nog werd aangeduid als De dood van 

Alexander, werd in de eerste gedrukte catalogus uit 1783 correct 

geïdentificeerd als voorstelling van de dood van de geliefde 

veldheer Julius caesar Germanicus, over wiens vergiftiging 

door tacitus wordt bericht (afb. 109).6 dat werk kan bij uitstek 

als voorbeeld dienen om het verschil in opvatting te illustreren 

tussen de lairesse en Poussin, die hetzelfde thema zo’n vijftig 

jaar eerder had verwerkt in een schilderij dat tegenwoordig 

in minneapolis wordt bewaard. de lairesse kende dit werk 

vermoedelijk via een kopergravure van Guillaume chasteau naar 

het schilderij (afb. 110).7 hoewel in sommige details duidelijke 

overeenkomsten te herkennen zijn, zoals in de figuur van de 

officier die zijn hand opheft om een eed af te leggen, hebben de 

verschillen toch de overhand. Bij Poussin staan de dood van de 

held, en de daarmee verbonden eed van de officieren dat zij de 

vergiftigingsdood van Germanicus zullen wreken, zonder meer 

centraal. het verdriet van zijn echtgenote agrippina en haar 

kinderen is daarentegen naar de rand van het beeld gebracht. 

Bij de lairesse is het precies andersom: centraal staat het in 

allerlei gebaren verbeelde verdriet van de familie, dat culmineert 

in de vrouwenfiguur die exact in het midden van de compositie 

is geplaatst en bovendien door een passende belichting wordt 

geaccentueerd. de eed van wraak is daarentegen naar de 

107 Gerard de lairesse, thetis doopt achilles in het water van de styx, ca. 1665, olieverf op doek, 56 x 78 cm, stiftung Preußische schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
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JOSIEN BELTMAN
1  heumakers 2015, p. 16.
2  Grijzenhout 1992, p. 52. 
3  Koolhaas en de vries 1992, p. 132.
4  Zie het artikel van Jasper hillegers in deze 

publicatie. 
5  de Jongh 1992, p. 226.
6  Gregor Weber in gesprek met Paul Knolle en 

arnoud odding, voorjaar 2015.

FRISO LAMMERTSE
1 Bij notaris mathias delbrouck, 28 april 1664, 

zie Jans 1968.
2 abry’s manuscript dateert van 1715 en werd 

pas in 1868 voor het eerst uitgegeven, zie 
helbig en Bormans 1868, pp. 247-248. abry 
was tussen 1660 en 1663 leerling van Reinier 
de lairesse, de vader van Gerard, en hij werkte 
daarna nog enkele jaren bij hem, zie ibidem, 
p. 241 (‘l’espace de cinq à six ans’) en Jans 
1968, p. 45.

3 ‘ludovic[us], fili[us] pictoris leodienis’. met 
dank aan marten Jan Bok, zie de vries 1998, 
p. 4, noot 6.

4 Zie von sandrart 1683, pp. 388-389; Peltzer 
1925, p. 365, met dank aan arthur lammertse 
voor de vertaling uit het latijn; voor de pest zie 
Rommes 1991, pp. 110-111.

5 houbraken 1718-1721, dl. iii, pp. 110-111.
6 helbig en Bormans 1868, pp. 248-249.
7 mogelijk doelde von sandrart op aernout 

hellemans hooft (1629-1680). in diens 
inventaris wordt ‘een schilderij met een 
goude lijst van larisse sijnde een Roxaene’ 
genoemd. het is een van de vroegste 
bekende inventarissen in amsterdam met een 
vermelding van een werk van de lairesse, zie 
amsterdam, stadsarchief, notaris s. Pelgrom, 
na 4769, fol. 43-77v, d.d. 12 maart en 
volgende dagen 1680.

8 Zie noot 4. met de ‘openbare plaats’ wordt 
vermoedelijk de toonzaal bedoeld die 
het plaatselijke college van schilders had 
ingericht in een ruimte in het voormalige 
agnietenklooster. volgens hun reglement 
mogen voorbijtrekkende kunstenaars enkele 
maanden als meester in de stad werken 
voordat zij lid moeten worden. met dank aan 
marten Jan Bok, zie muller 1880, pp. 76-77.

9 Zie lammertse en van der veen 2006, 
 pp. 222-225.
10 Zie noot 4.

JAAP VAN DER VEEN
1 abry 1715 / helbig en Bormans 1867, pp. 

239-261.
2 houbraken 1718-1721, dl. 3, pp. 106-133 en 

von sandrart 1675-1683 / Peltzer 1925, pp. 
351 en 364-366.

3 langendyk 1721, dl. 1, pp. 381-384, i.h.b. 
384.

4 het hierna volgende is gebaseerd op de in 
de eerste twee noten genoemde bronnen, 
op gepubliceerde biografieën waaronder 
timmers 1942, pp. 1-18 en passim en 
Roy 1992 en op eigen onderzoek in het 
amsterdamse stadsarchief (hierna afgekort: 
sa), waarbij ik Ruud Koopman bedank voor 

zijn enthousiaste hulp. tevens raadpleegde 
ik snoep 1970, dumaître 1982, een reeks 
artikelen onder leiding van J. van tatenhove in 
Delineavit et Sculpsit 1996-2003, essays van 
P. hecht, e. mai en G.J.m. Weber in Keulen 
/ dordrecht / Kassel 2006, de vries 2011 en 
Žakula 2015.

5 houbraken 1718-1721, dl. 3, pp. 132-133.
6 van eeghen 1969, p. 98. in de literatuur staat 

dat de lairesse in 1667 het burgerschap zou 
hebben verkregen, maar mij is niet gebleken 
waarop die mededeling is gebaseerd.

7 ‘Gerard delarisse et marie halme, sa femme’, 
sa, archief 201, inv.nr. 270, d.d. 1 augustus 
1666; deze inschrijving is gevonden door 
Robert schillemans.

8 sa, archief 201, inv.nr. 270, d.d. 2 augustus 
1676 en 7 februari 1677. catharina taulier 
overleed twee maanden later en werd in de 
Waalse kerk begraven, sa, dtB 1130, p. 320, 
d.d. 2 oktober 1676.

9 houbraken 1718-1721, dl. 3, p. 133; den 
haag, nationaal archief (hierna afgekort: 
na), voc (toegangsnr. 1.04.02), inv.nr. 5398, 
fol. 153, d.d. 13 januari 1693 (vertrek uit 
amsterdam) en 20 november 1693 (aankomst 
in Batavia).

10 dongelmans 1982, pp. 149-150, nr. 337 en 
 p. 290, nr. 803.
11 sa, notaris G. Ypelaer, na 5340, d.d. 12 

september 1711 en ibidem, d.d. 11 maart 
1712. in 1686 betrok het gezin een huis op 
de herengracht, wellicht de aanleiding tot de 
opdracht aan de lairesse. afgezien van een 
groot altaarstuk voor een kerk kent Roy van 
de lairesse slechts één Christus aan het kruis, 
welk schilderij hij omstreeks 1685 dateert, Roy 
1992, p. 318, nr. 166. heeft lesjeer dat werk 
gekocht in de periode dat hij het portret van zijn 
gezin bij hem aanbesteedde?

12 Roy 1992, pp. 236-242, nrs. 55-62 en pp. 245-
246, nr. 67; von sandrart 1675-1683 / Peltzer 
1925, p. 365 vermeldt al dat de serie voor 
Pancras was gemaakt.

13 liedtke 2005, pp. 193-195.
14 tessin 1687 / upmark 1900, p. 125.
15 ‘oudezijds achterburgwal no. 20 Gerrit de 

laijresse jaerlyx f 750:-:-’, sa, archief 342, inv.
nr. 1458, omslag d.d. 1688. dat de lairesse dit 
pand huurde is zonder bronvermelding vermeld 
in Grachtenboek 1993, p. 161; het document is 
teruggevonden door Ruud Koopman.

16 sa, archief 367.BP, inv.nr. 1673, d.d. 14 
november 1683; dit leerlingencontract niet in 
de Jager 1990. 

17 Gessler 1933, pp. 9-10.
18 sa, notaris d. van der Groe, na 4074, fol. 367r-

v, d.d. 12 mei 1672 en lammertse 2006, 
 pp. 84-86.
19 sa, notaris P. Padthuijsen, na 2917, p. 131, 

d.d. 12 januari 1689.
20 van Gool 1750-1751, dl. 1, p. 443.
21 van Gool 1750-1751, dl. 1, pp. 155-159; 

wellicht verklaart die levenswandel de echtelijke 
problemen van de lairesse en zijn vrouw 
waarvan in 1680 sprake was, zie noot 17.

22 hoet 1751, pp. 35-36.
23 van Gool 1750-1751, dl. 2, p. 504.
24 Zie voor de tekening stefes 2011, dl. 1, 
 pp. 339-340, nr. 580.

25 sa, notaris c. van achthoven, na 6413, akte 
247, p. 1093, d.d. 17 september 1708; de 
procuratie is ondertekend door Gerard de 
lairesse die als ‘fijnschilder’ is aangeduid.

26 met zo’n maandbrief kon een werknemer van 
de voc jaarlijks maximaal drie maandsalarissen 
bestemmen voor verwanten in de eerste graad. 
andreas de lairesse verdiende toen twaalf 
gulden per maand.

27 sa, notaris m. servaes, na 5053, akte 92, pp. 
651-654, d.d. 1 januari 1694 (met dank aan 
Ruud Koopman); zijn eerste kind Guerard werd 
in de Waalse kerk gedoopt, de volgende vier 
echter in de katholieke mozes- en aäronkerk.

28 sa, dtB 528, p. 335, d.d. 5 april 1698 en 
dtB 700, p. 320, d.d. 15 april 1698; beide 
akten zijn doorgestreept ‘also de vader van de 
bruydegom niet wil concenteeren’. toch kwam 
het tot een huwelijk; het eerste kind Gerrit werd 
protestants gedoopt, de volgende zes echter in 
de katholieke kerk ’t Boompje.

29 mogelijk betrokken zij hetzelfde huis waarin 
tevoren zijn broer Jacques met zijn gezin had 
gewoond. hun adres in 1690 luidde namelijk: op 
de Prinsengracht bij de Weteringstraat.

30 vertue note book i, p. 28.
31 Bonaventura van overbeek zou zo weinig 

aangedaan zijn door de lairesses ellendige 
situatie dat hij, toen in 1701 diens tekenboek 
verscheen, dat niet wilde kopen, van Gool 
1750-1751, dl. 2, p. 503.

32 sa, archief 201, inv.nr. 1252, pp. 554, 555 en 
605, d.d. 5 oktober 1704-5 oktober 1723 en 
inv.nr. 1253, p. 34, d.d. 7 december 1721-1 
augustus 1723, inv.nrs. 1252 en 1253, inv.nrs. 
1506, 1507 en 1472, dezelfde paginering als in 
inv.nrs. 1252-1253.

33 ‘[..] il a eu grand besoin de la charité qu’on lui a 
subministrée de même que pour sa femme’, 
abry 1715 / helbig en Bormans 1867, p. 260.

34 abry 1715 / helbig en Bormans 1867, p. 261. 
op 5 oktober 1690 werd f 51:4:- uitgekeerd 
van wegen ‘Jacques de lareine v: marianne 
Gossuin’, sa, archief 201, inv.nr. 1252, p. 470.

35 sa, archief 201, inv.nr. 1252, p. 529.
36 houbraken 1718-1721, dl. 3, p. 128; een van 

de lairesses trouwe vrienden was de dichter en 
muziekliefhebber cornelis sweerts (1669-1742) 
die een gedicht schreef ‘op het vioolspeelen 
van den overkunstigen schilder Gerard de 
lairesse’ die ‘nu geen gezicht meer heeft’ maar 
hij ‘ziet hier door zyn gehoor’, sweerts 1698, 
ongepagineerd.

37 sa, dtB 1231, p. 8, d.d. 28 juli 1711.
38 ‘cornelia Jans voor Jacobus lairesse’, sa, 

archief 5005, inv.nr. 24, d.d. 25 juli 1711, onder 
‘de onvermogende classis’. ‘Jacobus’ moet 
een vergissing zijn, niemand anders dan Gerard 
de lairesse kan zijn bedoeld, die op die dag of 
kort daarvoor was overleden en op 28 juli werd 
begraven, zie vorige noot.

39 sa, dtB 1200, p. 65, d.d. 25 juli 1723. Zij werd 
aangeslagen voor de vierde classis, waarvoor 
een belasting van drie gulden gold. haar 
overlijden werd aangegeven door de zoon bij 
wie zij inwoonde: ‘abraham de larisse voor 
maria salme’, sa, archief 5005, inv.nr. 48, d.d. 
22 juli 1723.

EDDy SCHAVEMAKER
1 Zie voor dit citaat hoofdstuk 13, getiteld ‘van 

het gebruik en misbruik der schilderkonst’ in 
boek 2 van deel 1 van het Groot Schilderboek 
(amsterdam 1707), p. 106.

2 Zie voor de lairesses leven en de bronnen die 
daarover berichten de essays in dit boek van 
Friso lammertse (vooral wat betreft zijn luikse 
tijd) en Jaap van der veen.

3 deze omschrijving is terug te vinden op p. 
176 in hoofdstuk twee over ‘aanwyzinge om 
het burgerlyke of cierlyke modern wel uit te 
beelden’ in het derde boek van deel 1 van het 
Schilderboek. 

4 die leerling was Bonaventura van overbeek 
(1660-1705) en zijn ervaringen werden opge-
tekend door van Gool 1750-1751, dl. i, p. 157.

ERIC JAN SLUIJTER
1 sluijter 2015. 
2 Groot Schilderboek (ed. 1707), dl. i, p. 137.
3 van hoogstraten 1678, pp. 73-74.
4 Groot Schilderboek (ed. 1707), dl. i, p. 137.
5 over Flémalle: Kairis 2015.
6 dempsey 1988.
7 sluijter 2006, pp. 195-219 en van de Wetering 

2011, pp. 3-140. 
8 houbraken 1718-21, dl. iii, p. 107.
9 vander Ploeg Fallon 2001, pp. 110, 123-128. 
10 sluijter 2015-2016, Blankert 2004, pp. 45-92.
11 over van loo: noorman 2013.
12 sluijter 2006, pp. 294-219.
13 Groot Schilderboek (ed. 1707), dl. i, p. 325.
14 cropper 1988, xxi.
15 over ‘Griekse’ putti: lingo 2007, pp. 42-63.
16 over Bol: Blankert 1982; Kok 2013, pp. 63-66.
17 sluijter 2000, pp. 26-30, 50-53, 59-61, 80-82, 

103-118.
18 van der Ploeg en vermeeren 1997, pp. 41-43, 

200-203. 
19 taylor 1992; de lairesses Groot Schilderboek: 

de vries 2011, pp. 37-39.
20 Groot Schilderboek (ed. 1707), dl. i, p. 50.
21 Groot Schilderboek (ed. 1707), dl. i, p. 51.

LyCKLE DE VRIES
1 de vries 2006, Kroniek, pp. 34-41. het 

onder zoek van Barbara Gaehtgens is nog niet 
gepubliceerd.

2 G. de lairesse, Groot Schilderboek, haarlem 
1740; facsimile heruitgave: soest (davaco), 
1969 [1ste uitg. 1707]. hierna afgekort als: 
Schilderboek. 

3 Bakker 1995, pp. 147-162.
4 angel 1642 [ook beschikbaar via www.dbnl.

org]. Zie over dit traktaat: sluijter 1993.
5 het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

omschrijft eigenlijk als: volgens het wezen der 
zaak, naar zijn aard en verklaart eigenlijkheid 
als: bijzonderheid.

6 samenvatting, commentaar en engelse 
vertaling: de vries 2011.

7 Schilderboek, dl. i, p. 16. over de verhouding 
tussen de schilderachtige stijl van Rembrandt, 
het classicisme van de lairesse en anderen, 
het maniërisme en de barok in de hollandse 
historieschilderkunst van de 17de eeuw: de 
vries 2016.

8 Schilderboek, dl. i, pp. 20-21.
9 Berlijn, Gemäldegalerie.
10 Schilderboek, dl. i, p. 73.
11 volgens Johan van Gool zijn er in de kunst 

drie trappen van vergelijking: hoog, hoger en 
allerhoogst. van Gool 1750-1751, dl. i, p. 430. 
over van Gools kunstkritiek: de vries 1990, 
pp. 39-58. 

12 in de tentoonstelling Late Rembrandt waren 
vijf eenfigurige historien te zien. over de 
interpretatie van de Badende Vrouw als 
callisto zijn de makers van de catalogus niet 
tot overeenstemming gekomen. londen / 
amsterdam 2014-2015, pp. 199-200. 

13 Schilderboek, dl. i, p. 272. 
14 Schilderboek, dl. i, p. 26. 
15 Grondlegginge ter Teekenkonst (ed. 1701), 

p. 38. ook beschikbaar via digi.ub.uni-
heidelberg.de. 

16 Schilderboek, dl. i, p. 272. 
17 angel 1642, pp. 39-40. 
18 Schilderboek, dl. i, p. 324. 
19 Schilderboek, dl. i, p. 35. 
20 Schilderboek, dl. i, p. 171. Schilderboek, dl. i, 

p. 5. 
21 Schilderboek, dl. i, p. 106. 
22 van hoogstraten 1678, p. 346. 
23 schenkeveld-van der dussen 1978 [1ste uitg. 

1681, beschikbaar via www.dbnl.org]. 
24 Schilderboek, dl. i, p. 171. 
25 Schilderboek, dl. i, p. 200.

TIJANA ŽAKULA
1 Groot Schilderboek (ed. 1712), dl. i, p. 30.
2 Groot Schilderboek (ed. 1712), dl. i, pp. 65-66.
3 Winckelmann 1756, p. 76.
4 Groot Schilderboek (ed. 1712), dl. i, p. 144.
5 Groot Schilderboek (ed. 1712), dl. i, p. 30.
6 verhoek 1726, pp. 153-155.

EDDy SCHAVEMAKER
1 dit citaat komt uit Pieter verhoeks lofdicht op 

de lairesses schilderij dat voor het eerst in 
1721 verscheen in houbraken 1718-1721, dl. 
ii, pp. 114-115. deze verhoek was lid van Nil 
Volentibus Arduum, het literaire genootschap 
dat gewoontegetrouw bij de lairesse thuis 
samenkwam. Zie hiervoor: Žakula 2006.

2 voor dit werk zie: Kairis 2015, nr. P38, 
 pp. 134-135. 

ROBERT SCHILLEMANS 
ROBBERT NACHBAHR
1 Roy 1992, p. 45, p. 140, noot 20. 
2 Roy 2004, P.1 bis; aken 2008, no. 64.
3 Roy 1992, p. 58.
4 Kairis 2015, PR.34. de lairesse schilderde 

in 1661 waarschijnlijk een kopie naar dit werk 
(Roy 1992, p. 61; Kairis 2015, p. 181).

5 het is (nog steeds) onduidelijk of de lairesse 
voor of na 1660 de meeste invloed van 
Flémalle onderging, en of hij ooit zijn leerling of 
medewerker was (Kairis 2015, pp. 96-97). 

6 schillemans 1995, p. 57; van eck 1999, 
 pp. 70-94. 
7 Wagenaar 1765, dl. ii, pp. 208-218. 
8 schillemans 1995, p. 67. 
9 Wagenaar 1765, p. 211, noemt hier een 

bespotting van christus (van Gerard van 
honthorst, nu Rijksmuseum). daarnaast 
is er nog steeds Een schilderij boven het 
Hoofdaltaar, voorstellende de Kruisiging door 
de Lelie (saa, Pa 438, no. 282 inventaris 
dominicuskerk 1872, no. 19, hier staat geen 
de lairesse). voor de Lairesse van Waarde, zie 
Pa 438, no. 285 (ongedateerd, 20ste-eeuws). 

10 het schilderij meet 106 x 148 cm. onder de 
wijzende vrouw rechts de (slecht leesbare) 
signatuur ‘hoet’. voor de gesigneerde 
ontwerptekening: veiling christie’s, 
amsterdam, 8-11-2000, no. 56. 

11 Gepubliceerd door Kairis 1992.
12 daar deze kerk gesloten is wegens bouw-

vallig heid, kon het schilderij niet worden 
bestudeerd. 

13 Roy 1992 P. 175. schilderijen van dit thema in 
noord-nederland: h. Bloemaert in de maria 
minor, utrecht; crabeth in Gouda; n. moyaert 
in de amsterdamse Begijnhofkerk (1649); B. 
Graat in de amsterdamse ‘de Boom’ (1670).

14 timmers 1942, p. 14 over de betaling en de 
ontvangst: ‘het maakte […] niet het effect, dat 
men algemeen er van verwacht had.’; Roy 
1992, P.175. 

15 Roy 1992, P.177 gekocht in venetië, 1974; 
door Jim Greaves geschonken aan het 
museum te Williamsburg (met dank aan eric 
Jan sluijter). 

16 Roy 1992, P.178 (315 x 135 cm). 
17 deze twee schilderijen komen niet voor 

op de hdG-fiches. hierop wel drie andere 
Kruisigingen: een grisaille (37,5 x 27,5 cm), 
veiling amsterdam 1763 en 1781, veiling Parijs 
1786 en 1791 (fiche 1044, 1093, 1146, 2306, 
2341); een Kruisiging (116,5 x 71 cm), veiling 
amsterdam 1744 (fiche 1037, 2304); een 
Kruisiging (107 x 60 cm), veiling 1758 (fiche 
1053, 2306). 

18 nachbahr 1997, pp. 99-134.

MARGRIET VAN EIKEMA HOMMES
TATJANA VAN RUN
1 Grondlegginge ter Teekenkonst (ed. 1701), 
 p. 44.
2 twee voorstellingen van deze serie waren 

reeds bekend door een prent, en door een 
door de lairesse gesigneerde tekening in het 
louvre. Roy 1992, p. 250 (P. 70a) en p. 377 (d. 
32). 

3 in het depot van het Rijksmuseum bevindt zich 
de lairesses Allegorie op de dageraad, ca. 
1673-77, olieverf op doek, 290 x 680 cm, inv.
nr. sK-a-4259.

4 een digitale 3d-applicatie is in voorbereiding 
door margriet van eikema hommes. deze 
zal op internet te zien zijn en tevens in het 
vredespaleis. 

CéCILE TAINTURIER
1 de tekeningen voor de 105 prenten in het 

boek zijn altijd bij elkaar gebleven en worden 
nu nagenoeg compleet (de tekeningen nrs. 
51 en 64 zijn verloren gegaan) bewaard in 
de interuniversitaire medische bibliotheek 
in Parijs. Ze zijn ingebonden in een album 
(waarschijnlijk al in de 18de eeuw; het huidige 
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