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       Allegorie op de jeugd met drie portretten van onbekende kinderen

Peter Paul Rubens, Liefdestuin,  
ca. 1633, Madrid, Museo del Prado

In het tafereel overheersen onbekommerde jeugd en vrolijkheid. Voor een klaterende fontein 
slaat een olijk kijkende jongen met een stok op zijn tamboerijn terwijl een meisje en een 
jongetje bloemen schikken in een mand; twee zwevende amoretti (liefdesgodjes) reiken een 
zittende vrouw bloemenkransen aan terwijl vier amoretti een dartele rondedans maken. De 
wijnkoeler, druiven en boog op de grond waarmee de liefdesgodjes hun liefdespijlen 
afschoten, verwijzen naar ongetemperd genot en tomeloze liefde. Taferelen met dansende en 
musicerende putti werden vanaf de Renaissance geassocieerd met bacchanalen vol levenslust, 
wereldse liefde en genot. 
De fontein, sedert de Late Middeleeuwen een bekend 
symbool voor de bron van de jeugd (‘Fons 
Juventutis’), onderstreept het aspect van jeugdigheid 
en onbekommerde vrolijkheid. Het wellicht bekendste 
tafereel met deze thematiek is de Liefdestuin van Peter 
Paul Rubens uit ca. 1633, waarin liefdesparen door 
amoretti worden aangespoord om zich bij een fontein 
over te geven aan minnespel en vertier. De overgave 
aan liefde heeft echter een keerzijde. Het gebaar van de 
oudere vrouw die met de vinger naar de krans wijst, 
lijkt bedoeld als een verwijzing naar de 
vergankelijkheid, ter aanduiding dat de krans van 
bloeiende bloemen en dus het leven weldra zal 
verwelken.



Een interessant detail is ook de vlinder op de hand 
van de linker jongen dat mogelijk bedoeld is als 
symbool van leven na de dood. Het schilderij is 
echter niet uitsluitend een allegorische 
voorstelling rond het thema van jeugd en 
vergankelijkheid.[3] De individuele trekken van de 
kindertjes zijn een aanduiding dat het portretten 
zijn. Een dergelijk allegorisch tafereel als setting 
voor portretten wordt in de kunstgeschiedenis 
aangeduid met de term portrait historié. De 
personages, gekleed in klassieke kledij, konden 
tot dusverre niet worden geïdentificeerd. De twee 
kransen die de zwevend putti aanreiken, zijn 
mogelijk een verwijzing naar twee gestorven 
kinderen.[4]

Het schilderij in La Havana stamt uit het begin 
van de loopbaan van Lairesse, zo’n drie jaar nadat 
hij zich in 1665 in Amsterdam had gevestigd. Die 
vroege datering is gebaseerd op de gelijkenis met 
een ander vroeg schilderij, de Allegorie met de 
vijf zintuigen uit 1668. 

Hendrik van Balen,  
Amoretti dansend en musicerend in een landschap, 

ca. 1630, verblijfplaats onbekend 

Gérard de Lairesse, Allegorie van de vijf zintuigen met portretten van de kinderen van de Van 
Rijn familie, 1668, Glasgow, Kelvingrove Art Gallery and Museum

Ook daarin vertoeven drie kindertjes, met op een 
altaar het beeld van Amor, een overdaad aan 
bloemen en vruchten, en in de achtergrond 
opnieuw een fontein van de jeugd. Niet lang 
geleden konden de portretten geïdentificeerd als 
die van de kinderen van de Amsterdamse 
koopman Pieter van Rijn en zijn vrouw Elizabeth 
Bessels.



Grote lof oogstte Lairesse met zijn serie van 
105 anatomische tekeningen die als ontwerp 
dienden voor de anatomische atlas Anatomia 
Humani Corporis van Govert Bidloo (1685) die 
nog steeds als hoogtepunt gelden van de 
wetenschappelijke tekenkunst. Ook 
onderscheidde Lairesse zich als schrijver van 
twee kunsttheoretische geschriften, de 
Grondlegginge der Teekenkonst (1701) en Het 
groot schilderboeck (1707), die tot ver in de 
18de eeuw van grote invloed bleken.  
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Detail van Rembrandt's Portret van Gérard de 
Lairesse, ca. 1665-67,  
Olie op doek, 
New York, Metropolitan Museum

Gerard de Lairesse, Allegorie op de wetenschappen,  
Amsterdam. Rijksmuseum  

Gérard de Lairesse (1640-1711) was afkomstig 
uit Luik waar hij leerling was van de 
classicistische schilder Bertholet Flémalle. Na 
een ongelukkig incident met een jongedame, 
waarbij hijzelf verminkt was geraakt, was hij 
uitgeweken naar de Republiek. Na een kort 
verblijf in Maastricht en Utrecht was hij op 
aandringen van kunsthandelaar Gerrit van 
Uylenburgh verhuisd naar Amsterdam. Daar 
maakte hij al snel naam met zijn allegorische en 
mythologische scènes in de snit van de Franse 
classicistische schilders zoals Nicolas Poussin en 
Charles le Brun. Bijzonder in trek waren zijn 
decoratieve schoorsteen- en plafondstukken met 
mythologische taferelen ter aankleding van de 
statige huizen van Amsterdamse 
regentenfamilies. Lairesse groeide al snel uit tot 
de toonaangevende schilder in de Republiek. Hij 
beschikte bovendien over een veelzijdig talent. 
Zo legde hij zich ook toe op grafiek. In zijn huis 
aan de Nieuwmarkt was enige tijd het 
letterkundig genootschap Nil Volentibus Arduum 
gehuisvest dat naar voorbeeld van de Académie 
Française het gebruik van klassieke regels en 
verheven denkbeelden bevorderde voor met 
name het toneel en de poëzie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
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