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MEETKUNDE ALS DE KORTE EN ZEKERE
WEG NAAR KUNST
GÉRARD DE LAIRESSE (1640-1711) EN ZIJN GRONDLEGGINGE DER TEEKENKONST
DANNY BECKERS*
De herwaardering van de antieke cultuur in de Renaissance mondde op het terrein van de
beeldende kunsten onder meer uit in directe navolging van de klassieken: het classicisme.
De classicistische schilders en beeldhouwers vonden niet alleen inspiratie in de kunstvoorwerpen uit het oude Rome en Athene, zij destilleerden uit de antieke werken ook een
'klassiek' schoonheidsideaal, dat zij zichzelf als norm oplegden. Deze norm was volgens
hen niet tijd- of plaatsgebonden en werd met redeneringen over universele schoonheid
met behulp van eveneens universele mathemathische principes verdedigd.
In 1701 publiceerde de schilder Gérard de Lairesse zijn leerboek Grondlegginge der
Teekenkonst; zynde een korte en zeekere weg om door middel van de geometrie of meetkunde
de teekenkonst volkomen te leeren. Het was een docentenhandleiding die De Lairesse aan de
hand van zijn ervaring als schildermeester had opgesteld; het boek zou samen met zijn
Groot Schilderboek uit 1707 de bijbel voor de classicistische schilderkunst gaan uitmaken.
Beide werden, getuige frequente herdrukken en verschillende vertalingen, gedurende de
hele achttiende eeuw gebruikt. De Lairesse schreef met andere woorden een didactiek voor
de classicistische schildersopleiding en gaf daarin, blijkens de ondertitel, de meetkunde
uitdrukkelijk een plaats.' Sterker nog: De Lairesse suggereerde met zijn titelkeuze meetkunde te willen doceren om de leerling goed te leren tekenen. De confrontatie van de
pedagogische en onderwijskundige opvatting die aan deze opzet ten grondslag lag, met de
benutte wiskundige kennis, biedt inzicht in het karakter van de wiskundige inspiratie van
De Lairesse. Wat was het karakter van de centrale plaats die De Lairesse aan de wiskunde
toekende?
Gérard de Lairesse (1640-1711)
Gérard de Lairesse werd in 1640 te Luik geboren in een schildersgezin.^ Zijn opleiding ontving hij van zijn vader. Hij trouwde in 1664 met zijn nicht Marie Salme. Ze kregen drie
zoons, van wie er twee het familie-atelier zouden voortzetten. Vanaf zijn trouwen woonde
' drs. D.J. Beckers, Vakgroep Wiskunde KUN, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen; E-mail: dbeckers@sci.kun.nl
De auteur bedankt dr. J. van Maanen, prof. dr. P.J.A.N. Rietbergen en prof. dr. G.H.W. Vanpaemel voor hun zeer
waardevolle commentaren op eerdere versies van dit artikel.
1. G. de Lairesse, Grondlegginge der Teekenkonst (Amsterdam 1701, 1713, 1727, 1766). Mogelijk hebben er nog
meer edities bestaan. Een Franse vertaling, Les Principes du dessin, werd te Amsterdam in 1719,1729 en 1746 gepubliceerd. Een Duitse vertaling, Anleitung der Zeichen-Kunst, verscheen onder wisselende titel achtereenvolgens in
1705,1727,1745 en 1780. Over het Groot Schilderboek meer in het vervolg.
2, De informatie voor deze paragraaf is afkomstig uit de levensbeschrijving van A. Houbraken in: G. de Lairesse, Groot Schilderboek (Haarlem, Johannes Marshoorn 1740') en uit P.C. Molhuysen e.a.. Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek (Leiden 1911-1937) dl. X, 501-502, alsmede uit het voorwoord van De Lairesse zelfbij
zijn Grondlegginge der Teekenkonst (Amsterdam 1701). Een uitgebreide biografie staat in: Alain Roy, Gérard de
Lairesse (1640-1711) (Parijs 1992).
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hij in de noordelijke Nederlanden: aanvankelijk in 's-Hertogenbosch, later in Utrecht. In
Utrecht leerde hij de Amsterdamse kunsthandelaar Gerard Uilenburg kennen, die hem
naar Amsterdam haalde. Uilenburg maakte hem bekend: De Lairesse voerde naast ander
Wferk, onder andere opdrachten uit voor het hof van Willem III.
Omstreeks 1690 werd De Lairesse door blindheid getroffen. Aangezien hij nu niet meer
kon schilderen, begon hij lessen te geven om in zijn inkomen te kunnen voorzien. Zijn lessen
en redevoeringen werden door zijn zoon Abraham op schrift gesteld en in 1701 gepubliceerd in de Grondlegginge der Teekenkonst. Enkele jaren later, in 1707, verscheen het Groot
Schilderboek: een groot, tweedelig werk dat voor leerling-schilders was bedoeld. Hierin
behandelde De Lairesse tal van theoretische en praktische aspecten van het schilderen:
over de materialen waarmee en de wijze waarop een tafereel geschikt moest worden, tot en
met verfbereiding. Beide boeken werden enkele malen herdrukt en in verschillende
Europese talen vertaald; zijn Groot Schilderboek verscheen in 1836 voor het laatst, en werd
toen, blijkens een recensie, nog steeds zeer gewaardeerd.-^
Gérard de Lairesse overleed in 1711 te Amsterdam. Zijn sterven werd door de dichter
Pieter Langendijk herdacht in een treurdicht. In dat gedicht vergeleek hij de overleden
schilder met Homerus, noemde hem 'een Fenix, aan bei zyne oogen blind' en eiste de roem
van De Lairesse voor Amsterdam op. Na achttien strofen eindigde hij met de woorden:

3. Algemeene Konst- en Letterbode (iBij)

11,184-185.
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Treurt konstenaars, die hy zyn' lessen gaf.
Elk brengt een steen tot (^iersel van zyn graf,
Of vrees vry voor Prometeus droeve straf,
Die u kon naaken;
Maar neen, hy heeft zich zelf een graf gebouwd,
't Geen schooner blinkt dan marmersteen of goud,
Dat zal zyn geest, die nu 't gesternte aanschouwt,
Onsterfelyk maaken.t

Esprit géométrique
Met de eerste successen van de experimentele f)'sica en haar popularisering voor een breder
publiek, werd in de zeventiende eeuw de weg geopend naar een bredere waardering voor
de wiskunde. De wiskunde zelfwas de meesten te moeilijk, maar de meer praktische resultaten die er mee bereikt konden worden, waren voor een breed publiek toegankelijk.^ In
de ingenieursvakken werd wiskunde al langere tijd gewaardeerd, en hoewel de rol van de
wiskunde als steunpilaar voor de 'practische kunsten', met name tegen het einde van de
zeventiende eeuw, niet onbediscussiëerd bleef, maakte zij een belangrijk deel uit van de
opleiding.* Zelfs in (het ideaalbeeld van) de stadsuitleg speelde, met name in verband met
strategische overwegingen, wiskunde een rol.-' Wiskunde was hoofdzakelijk meetkunde en
rekenkunde: algebra genoot veel minder bekendheid, en de nieuwe Cartesiaanse meetkunde was alleen voor de wetenschappelijke top een bekend terrein.
De redenering 'more geometrico' genoot in deze samenleving veel waardering. Een
dergelijke redenering in de stijl van De Elementen van Euclides werd op zeer diverse onderwerpen van wetenschap van toepassing geacht. Niet alleen ter ondersteuning van het
betoogde (of de overtuiging van de auteur in deze), met name wiskundige ordening van
kennis ertoe bijdragen dat alles geleerd kon worden. Kennis die voorheen slechts door
middel van praktijkervaring kon worden overgebracht, kon met behulp van een 'mathematische ordening' in boekvorm gegoten, en zodoende als theorie geleerd worden. We
spreken van een esprit géométrique, een meetkundige geest die, wegens haar exactheid, niets
dan waarheid en fraaie dingen kon genereren.
Een tijdgenoot van De Lairesse, de filosoof Bernard de Fontenelle (1647-1747), hechtte
zeer grote waarde aan de esprit géométrique.^ Het was volgens De Fontenelle helemaal niet
noodzakelijk om meetkunde te kennen om toch haar heilzame werking te kunnen genieten.
Dat maakte de wiskunde nog belangrijker dan ze al was.
In de schilderkunst was het gebruik van meetkunde niet ongebruikelijk. Albrecht Dürer
en Piero della Francesca hadden over perspectiefleer geschreven, waarmee zij zelfs een aantal
stellingen hadden toegevoegd aan de (projectieve) meetkunde.' Alle grote Renaissance4. De Lairesse (n. 2), Groot Schilderboek, voorwoord.
5. Geert Vanpaemel, 'Gemengde wiskunde en experimentele fysica'. De Zeventiende Eeuwy (1991) 49-57.
6. Frances Willmoth, 'Mathematical sciences and military technology'. In; J.V. Field and Frank A.J.L. James,
Renaissance and Revolution (Cambridge 1993) 73-95.
7. E. Taverne, In 't land van belofte (Maarssen 1978).
8. Bernard de Fontenelle, Preface sur Vutilité des mathématiques et de la physique (1702).
9. .\lbrecht Dürer, Unterweysung der Messung (1525); zijn boek over de menselijke proporties, it's quatre livres
de la proportion, kende verschillende Nederlandse drukken (Arnhem 1557,1613 en 1622).
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schilders gebruikten meetkundige grapjes en trucjes in hun werk.'° De zeventiende eeuwse
bouwkunstenaars legden zich vast op een verhoudingenleer van mathematische origine."
In dat licht bezien was de aanspraak die De Lairesse maakte op het nut van de meetkunde
voor de schilderkunst helemaal niet vreemd. In het vervolg zal duidelijk worden dat bij De
Lairesse alle drie de aspecten van de esprit géométrique - meetkundige redenering, meetkundige ordening van kennis en de meetkunde als basis voor een esthetisch ideaal - herkenbaar zijn.
Meester en discipel
De Grondlegginge der Teekenkonst was gegoten in de vorm van een docentenhandleiding.
Het eerste deel van het boek was onder andere gevuld met plaatjes van oefeningen die de
leraar op een bord kon maken, en die de leerlingen vervolgens moesten natekenen. In het
tweede deel van het boek behandelde de auteur de manier waarop taferelen geschikt
moesten worden en hoe men zijn school het beste kon inrichten.
Tussen de voorbeelden en begeleidende tekst in stonden didactische aanwijzingen van
allerlei aard. De Lairesse waarschuwde bijvoorbeeld dat leerlingen problemen hadden om
op de lei de figuren te tekenen en gaf tal van praktische tips om deze moeilijkheden te
overwinnen. Eén daarvan was nadrukkelijk in zijn boek verwerkt: begin eenvoudig.
Eenvoudig beginnen betekende voor de kunstschilder het beginnen met alleen lijntjes in
diverse richtingen en van verschillende kromming; dan volgden driehoeken, vierkanten,
cirkels en andere meetkundige figuren, die soms ook voorzien waren van loodlijnen en
bissectrices; vervolgens de eerste eenvoudige tekeningen, waarin meetkundige figuren, of
delen daarvan, te herkennen waren. Dan volgde de vlakindeling van een tafereel aan de
hand van een rooster van evenwijdige lijnen. Tot slot werd de schaduwwerking behandeld.
De kunstschilder was zich ervan bewust dat de eerste tekeningen wel erg saai waren: de
meesten onder zijn collegae lieten de kinderen niet voor niets met eenvoudige voorwerpen
beginnen. De Lairesse adviseerde om mooiere tekeningen in het vooruitzicht te stellen.
Vermoedelijk volgde hij de meest basale ordening die hij zo in een meetkundeboek apprecieerde: van heel eenvoudig tot meer samengesteld. Deze 'meetkundige' orde zou de leerling
in staat stellen te leren.
De Lairesse stimuleerde de docent vooral te verifiëren of de leerling wel vorderde; eventueel moest de leerling individueel worden begeleid. Met de meetkundige figuren, en de
'strekken en bogen' die hij als tekenvoorbeelden gaf, kon de docent eenvoudig controleren of
de leerling het wel goed deed. Bovendien raadde hij aan om leerlingen regelmatig te stimuleren door hun prijzen te beloven en hen aan te moedigen. Uit zijn praktijkervaring putte
hij tal van praktische tips om de leerlingen te sturen in de door hem gewenste richting: een
'stoute' en een 'schroomachtige' leerling zouden elkaar bijvoorbeeld wederzijds gunstig beïnvloeden. Goed bestuur van de situatie in de groep zou ook het ontzag voor de onderwijzer
doen toenemen.'- Als een bevlogen docent was hij ervan overtuigd dat een leerling met een
goede inzet en aanleg uiteindelijk een goed schilder of tekenaar zou worden. Uit geslaagde,
goed begrepen lessen putte hij, en naar zijn overtuiging tevens de goede leerling, de kracht
om verder te gaan.''
10. Michael Baxandall, Painting and experience in Fifteenth Century Italy (Oxford 1972).
11. K.A. Ottenheym, 'Mathematische uitgangspunten van de Hollandse bouwkunst in de zeventiende eeuw', De
Zeventiende Eeuw 7 (1991) 17-35.
12. De Lairesse (n. 1), Grondlegginge, 17.
13. Ibid., 19.
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De Lairesse was zich ervan bewust dat de meeste van zijn leerlingen geen kunstschilder
zouden worden. Ook voor hen achtte hij de tekenkunde zeer nuttig, omdat het zogenaamde
versierende tekenen dat hij hen leerde, hun van pas zou komen in tal van ingenieursberoepen: ook landmeters, architecten moesten kunnen tekenen. De betere ingenieurs verfraaiden de marges van hun werk. De ingenieursopleiding aan de scholen van de fundatie van
de vrijvrouwe van Renswoude hadden voor het 'fraaie tekenen' zelfs speciaal een docent in
dienst."* Wanneer ze geen schilders werden, kwamen de leerlingen van De Lairesse veelal
in dit soort beroepen terecht. Het tekenonderwijs dat hij verzorgde was ook voor deze
leerlingen bestemd, maar op de eerste plaats wilde hij de toekomstige schilders een solide
basis geven. Die basis was theoretisch van aard en werd in zijn lessen behandeld. Hij gaf
duidelijk aan waarom hij het belangrijk vond dat zijn leerlingen de theorie leerden:
[... men lere] de Jeugd niet twee staande Linien zeggen, maar twee regte Paralellen, desgelyks van de dwarsse en
schuinse. Alle Konst-trekken moet men om de reden die daar uitvloeid, met zyn eigen benaaming noemen,
gelykmen uit de verder Leeringen gewaar zal worden, dat dit naar de eigenschap der zaaken zoo wezen moet.
Wy trachten niet anders, als den Aankomeling een klaar begrip te doen hebben, van zaaken die vvy verhandelen,
op datze niet als by den duister, onwisse greepen doen, of, den blinde man speelende, het heldre Zonnelicht
van de reeden, niet kunnen beschouwen [... | '^

Hieruit is duidelijk dat De Lairesse zijn onderwijs richtte op de vorming van zijn leerlingen:
hij wilde dat ze het vak zouden doorgronden, zouden begrijpen, en hij was van mening
dat daartoe de theoretische - blijkens de ondertitel van zijn tekenboek meetkundige basis van zijn vak onontbeerlijk was. Helaas gaf hij nergens expliciet aan wat die meetkundige basis concreet inhield, en op welke wijze die de schilderspraktijk ten goede zou
komen. Het lijkt erop dat de kunstschilder zijn leerlingen wilde opleiden tot bekwame
vaklui, en hen wilde uitrusten met de kennis die hem zelf ook ter beschikking stond. De
toekomstige schilders moesten met name leren hun redelijke vermogens te gebruiken in
hun werk. De meetkunde achtte hij daarbij van fundamenteel belang:
14. E.P. de Booy en J. Engel, Van Erfenis tot Studiebeurs: de Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft,
opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de i8de en 19de eeuw, de fundatiehuizen, bursalen in deze eeuw. Hollandse Studiën 15 ('s-Gravenhage 1985) 81-85.
15. De Lairesse (n. 1), Grondlegginge, 15.
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Gelyk het .Alphabet of kennis der Letteren, de eerste inleidinge van de Letterkonst is, zo is desgelyks de
Meetkunde, het eerste beginzel die ons tot de Teekenkonst geleid, buiten dewelke het gantsch onmoogelyk is,
om daartoe, zoowel als tot andere konsten en weetenschappen, te geraaken. Want door dezelve, leert men de
lengte en breedte, recht en krom, dwarsze, scheef, rond, ovaal, vierkant, zes of achtkantig, geboogen, inwendig, uitwendig, en alle andere bedenkelyke figuuren, door middel van trekken of streepen.""

De beperkte visie die De Lairesse hier verwoordde met betrekking tot de meetkunde als
basis voor de schilder- en tekenkunst, staat in schril contrast tot het heldere zonlicht van
de reden hierboven. In dit fragment lijkt het alsof De Lairesse de meetkundige figuren
alleen als tekenvoorbeeld wil introduceren: figuren die in de werkelijkheid herkenbaar zijn
en dus nuttig om te kunnen tekenen. Daartoe heb je niet zoveel meetkundekennis nodig
als hij in zijn inleiding suggereerde te willen gebruiken. De auteur van de Grondlegginge
der Teekenkonst lijkt zichzelf tegen te spreken. Een analyse van zijn wiskundige kennis en
de wiskunde die hij zijn leerlingen voorschotelde, kan helpen deze paradox op te lossen.

De wiskundige kennis van De Lairesse
De Grondlegginge der Teekenkonst begint na een korte inleiding als volgt:
De eerste beginsselen nu der Teeken-konst, bestaan uyt het kennen en maaken van trekken, verscheidentlyk
gehaalt, dat dan ook als het ABC der meetkunde is.
Dus brengen wy hier den Leerlingen voor 't ooge, eerst een Stip, met den letter A aangeweezen. Vervolgens
een rechte Linie, met de letter B, en twee schuinsse door C verbeeld. Verder ziet men hier een dwarsse Linie,
die de letter D aanwyst; dan twee geboogene trekken, door de E; en eindelyk een kromme als een haak, door
de F aangetoont.
Van alle deeze linien en trekken, moeten de eerste Beginners, zich aanstonds een vast denkbeeld maaken; 't
geen hun niet zwaar is, dewylze daagelyks zulke figuuren of afbeeldzels, in allerlei lichaamelyke voorwerpen
ontmoeten.''

Bij deze tekst hoort de hiernaast afgebeelde illustratie. De indruk die in het fragment gewekt
wordt, namelijk dat de meetkundige theorie van De Lairesse hoofdzakelijk uit het benoemen van figuren bestond, klopt. De wijze waarop de kunstschilder deze theorie vervolgens
hanteerde is frappant. Een meetkundige constructie komt in de boeken van De Lairesse
helemaal niet ter sprake: de figuren zijn duidelijk bedoeld om de leerlingen te leren observeren en hen te oefenen in het hanteren van de griffel. De termen die De Lairesse hanteert
zijn meetkundig van oorsprong, maar ze slaan alleen op de tekeningen die bedoeld zijn om
na te tekenen. De 'meetkundige theorie' van de schilder is dus letterlijk een soort alfabet, met
behulp waarvan de leerling zich kan uitdrukken wanneer hij aan het werk gaat.
De auteur van de Grondlegginge der Teekenkonst wijkt in de naamgeving van de figuren
op vrijwel alle punten af van de termen die in meetkundeboeken uit die tijd gebruikelijk
zijn. Zo maakt hij hierboven onderscheid tussen een regte linie (ook wel staande linie) en
een dwarsse linie, waarmee hij respectievelijk een verticale en horizontale lijn bedoelt. Het
begrip regte linie is in meetkundeboeken (ook in boeken voor ingenieurs) van deze tijd
echter expliciet gereserveerd voor een niet-kromme lijn: Euclides kent het algemene begrip
'lijn', en stelt vervolgens dat er een bijzonder soort lijnen bestaat, namelijk de rechte lijn. Ook
in de boeken voor ingenieurs, die meer praktijkgericht waren, en veelal de bewijzen over16. Ibid., 1.
17. Ibid., 2-3.
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sloegen, werd het begrip regte linie gekoppeld aan de Euclidische definitie: hetgeen gelyk
tusschen zyn polen ligt.'^ In het fragment hierboven lijkt het wel alsof De Lairesse de rechte
lijn als een meer elementair begrip opvat dan de Euclidische lijn, en de dwarsse linie opvat
als een bijzondere rechte lijn.
Kan De Lairesse met de benoeming van de verschillende categorieën van lijnen nog een
(onuitgesproken) onderwijskundig doel hebben nagestreefd, op vele andere plaatsen is dat
evident niet het geval. Van de eigenschappen van meetkundige figuren werd in de Grondlegginge der Teekenkonst nauwelijks gebruik gemaakt. Bewijzen of zelfs maar verwijzingen
naar bewijzen kwamen helemaal niet voor. Soms gebruikte de auteur meetkundige eigenschappen zelfs verkeerd. Zo werd er gesproken van parallelle lijnen, maar bij drie evenwijdige
lijnen noemde De Lairesse de middelste evenwijdig aan die lijn waar zij het dichtste bij
lag, en expliciet niet aan beide.'»
Bij de behandeling van het perspectief zou de wiskunde bij uitstek thuis horen, hoewel
het in de schilderspraktijk meestal niet gebeurde, omdat men de boeken die over dit
onderwerp handelden veel te moeilijk vond. Meestal werd de perspectief, ondanks het
bestaan van diverse tractaatjes op dit gebied (ook van de hand van schilders als Dürer en
Della Francesca), in de praktijk bijgebracht."" Ook in het boek van De Lairesse werd helemaal geen meetkundige term gebruikt, en werden geen constructies gegeven.-' De schilder
kende de woorden horizon en oogpunt wel," maar gebruikte ze verkeerd. De theorie van
het perspectief benutte hij niet: mogelijk dat in sommige ateliers één van de Nederlandse
tractaatjes op dit gebied werd gebruikt,"' maar niet bij De Lairesse. In zijn paragraaf over
perspectivisch tekenen ging De Lairesse heel praktisch te werk. De leerling moest goed kijken
naar het model dat nagetekend moest worden.
Iets van elementaire meetkunde kende De Lairesse wel: in de Grondlegginge der Teekenkonst gaf hij bijvoorbeeld een plaatje dat nagetekend moest worden, bestaande uit drie
lijnstukken, waarbij hij opmerkte dat de leraar hier de leerling direct met de passer kon
laten zien dat de twee kleinste respectievelijk Vi en V4 van de lengte van het eerste lijnstuk
bedroegen."-» De standaard Euclidische constructie van het i/n-de deel van een gegeven
18. Ingenieursboeken waarin meetkunde behandeld werd, waren bijvoorbeeld de zeevaartboeken van C. Gietermaker, de Werkdadige Meetkonst (1703) van J. Morgenster en de Geheele Mathesis (1676) van A. de Graaf.
19. De Lairesse (n. 1), Grondlegginge, 15.
20. J.V. Field, 'Mathematics and the craft of painting', in: Field and Frank (n. 6), Renaissance and Revolution, 73-95.
21. De Lairesse (n. 2), Groot Schilderboek, 315-319.
22. Blijkens de tekening die tot en met de uitgave van 1727 tegenover p. 27 van zijn Grondlegginge der Teekenkonst prijkte.
23. Johan Vredeman Vriese, Perspective (Leiden 1604-1605); S. Marolois, Perspective (Amsterdam 1638); Fr. van
Schooien, TracMet der perspecdVe (Amsterdam 1660) etc.
24. De Lairesse (n. 1), Grondlegginge, 8-9; de auteur gebruikte de termen Tertie en Quart.
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lijnstuk kwam daarbij echter niet ter sprake: het ging puur om het praktisch hanteren van
de passer, zoals de landmeter dat in die tijd moest kennen. Naast deze zogenaamde 'passermeetkunde', en de manier waarop De Lairesse (af en toe gezocht) trachtte in tekeningen
meetkundige figuren te herkennen, gaf hij ook enige intuïtieve toepassingen van meetkundige stellingen — zonder de stellingen en definities die hij daarbij gebruikte te noemen. Bij
het natekenen van een spiegelsymmetrische kan adviseerde hij bijvoorbeeld:
Haal ook een staande linie midden door de Kan, van boven tot beneeden, en 't zal de proef zyn, of hy aan de
eene zyde ook dikker is, als aan de ander. Dus zal men alles naar de wiskunde schikken, op dat 'er niets aan
haapere, en dit zal met 'er tyd, ook zulks een vaste handeling veroorzaaken, dat men altyd wisse trekken zal
geeven, in alle voorkomende zaaken, 't zy men die schetse of in 't net stelle, daar men deze kleine beginzelen
voorby gaande, niet anders als in 't wild schermd, en nooit tot volkoomen kennis, omtrent de zekerheid en
vastigheid geraaken kan.-^

Tevens legde De Lairesse de nadruk op het belang van rastering ter vergelijking van de
standplaats van figuren en voorwerpen ten opzichte van elkaar. In de figuren die bedoeld
waren om na te tekenen, bracht hij zelf een aantal slimme rechthoeken aan bij wijze van
rastering en hierin zag hij ook de noodzaak van meetkundige kennis voor tekenaars."* De
reden waarom de aangeraden werkwijze functioneerde, werd nergens besproken: alles
bleef zeer praktisch en was ook duidelijk op praktijkervaring - in elk geval niet op meer
dan zeer basaal meetkundig inzicht - gebaseerd.

25. Ibid., 13.
26. Ibid., 28; op p. 23 gebeurt iets dergelijks
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Het gebruik van rastering uit de
Grondlegginge der Teekenkonst, p. 27

De Lairesse had wel de aritmetica bestudeerd. Uit de lijkmetingen die hij uitvoerde in
opdracht van de geneeskundige Govert Bidloo (1649-1713) voor de illustraties van diens
boek Anatomia humani corporis uit 1685,"' leidde De Lairesse de afmetingen af die een
menselijk lichaam op het doek moest hebben. In uitvoerige tabellen, die alle ledematen
van getallen voorzagen, deed hij verslag van zijn bevindingen. Deze tabellen tonen aan dat
De Lairesse een heel behoorlijke hoeveelheid rekenonderwijs had genoten: hij gaf de afmetingen van de verschillende lichaamsdelen in verhouding tot de totale lengte van het
lichaam aan met behulp van getallen. De figuren en tabellen doen enigszins denken aan
het veel uitgebreidere werk van Dürer op dit gebied. De Lairesse voegde aan de tabellen de
opmerking toe:
Ik twijffel niet, of wie zyn beelden maat na de voorgaande schikt, zal altoos een goede verdeeling en gestalte
vinden, inzonderheid wanneer hij t'eevens de bevalligheid der statuen waarneemd.-*

Om een persoon met de gegeven proporties in een willekeurige afmeting op het doek te
brengen moest hij kunnen rekenen met verhoudingen. Dat was in het rekenonderwijs van
die tijd een tamelijk geavanceerd onderwerp, dat onder de naam 'regel van drieën' met name
aan kooplieden en ingenieurs geleerd werd na de standaard rekenkundige bewerkingen:
optellen, aftrekken, vermenig\'uldigen en delen. Zo triviaal als die regel ons mag lijken, de

27. Govert Bidloo, Anatomia humani corporis, centum et quinque tabulis per artificiossissimum G. de Lairesse ad
vivum delineatis illustrata (Amsterdam 1685); Nederlandse vertaling onder de titel Ontleding des menschelijken
lichaarns (Amsterdam 1690).
28. De Lairesse (n, 2), Groot Schilderboek, 22-25.
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meeste mensen maakten er in de tijd van De Lairesse geen kennis mee."» Die regel kende
De Lairesse dus wel.
Samenvattend: De Lairesse kon rekenen, kende de aritmetica in elk geval tot en met de
leer der verhoudingen, en wist iets - maar zeker niet veel - van meetkunde. Dat laatste
hield concreet in dat hij een aantal basistermen - zoals vierkant, driehoek, parallel kende, maar die niet in abstracto kon plaatsen. Verder was zijn meetkundekennis zeer
oppervlakkig: hij kende een paar van de Euclidische stellingen of elementaire gevolgen
daarvan, maar niet in hun onderlinge samenhang, en zeker niet met bewijs. Toch gaf een
zinnetje als in het citaat over het natekenen van de kan - 'Dus zal men alles naar de wiskunde
schikken' - heel duidelijk aan dat de auteur daadwerkelijk iets met de wiskunde wilde.
De Lairesse en de meetkundige geest
Waarom zou De Lairesse het woord geometrie in de ondertitel van zijn boek hebben gezet
als hij het vak zelf nauwelijks kende? Wat hield die meetkunde voor De Lairesse in, dat hij
haar het middel noemde zonder hetwelk niemand kon leren tekenen?
Het naar de wiskunde schikken gebeurde ook nog elders in het boek: het tweede deel
van de Grondlegginge der Teekenkonst en een groot deel van het Groot Schilderboek worden in
beslag genomen door een verhandeHng over hoe de juiste opstelling voor een schilderij of
tekening eruit moest zien, hoe de gewaden gedrapeerd, hoe de kleuren geschikt moesten
worden, enzovoorts. In lange uitweidingen bouwde De Lairesse een keurslijf van normen
op waaraan een schilderij diende te voldoen. Met name de redeneringen die hij daarbij
gebruikte, doen het vermoeden rijzen dat hij meer verstond onder meetkunde dan alleen
de uit meetkundige intuïtie voortgesproten technieken die tot nu toe werden besproken.
Zo 'bewees' De Lairesse aan de hand van twee voorbeelden dat schilderachtigheid gevonden werd in regelmaat en orde, en dat men de grilligheid van de natuur ondergeschikt
mocht, zelfs moest maken aan de normen van een diepere harmonie, een ideale (wiskundige) orde, die de schilder door de meetkunde kon leren kennen. In het eerste voorbeeld,
getiteld 'Van het schilderachtig schoon in de opene lucht', stelde hij zich voor dat hij door
een bijzonder fraaie omgeving liep die hem deed denken aan 'de lusthof der gelukzalige
zielen'. In die omgeving was alles ordelijk en schoon, en dat was zijns inziens overduidelijk
het resultaat van een eendrachtige en ijverige samenwerking van 'Natuur en Konst'. De
wegen waren recht, schoon en netjes gelijk, zodat ze gemakkelijk begaanbaar waren; de
zwanen natuurlijk sneeuwwit, de beken spiegelend en klaar, zonder stroomversnellingen
etcetera (we moeten ons realiseren dat natuurschoon iets van later datum is; natuurgeweld
trok in die tijd veeleer de aandacht). Na een uitgebreide beschrijving van deze hof van
Eden komt hij tot de conclusie dat het fraaie, lieflijke en mooie gelegen is in de eenvoud
en orde, en niet in het contrast met haar duivelse pendant: in een lusthof behoorden geen
rottende of geschonden bomen.
Het moet een eenzinnig en hoofdig mensch zyn, die zich in een woeste wildernis begeeft om zyn vermaak
daar te vinden. Blykt het dan niet, dat die menschen een kwaad begrip hebben, welke het schoon door een
teegenovergesteld leelyk willen ophelpen en doen uitmunten? Een vorstin praalt genoegsaam door haare
grootsheid en deftige cieraadjen onder haare straatjuffers, dan dat men, om haare luister op te helpen, een
verkenshoeder nevens haar zal stellen.-"'
29. Zie de rekenboekjes van W. Bartjens en A. van Lintz resp. de Cijfferinghe en de Koopmans Reekeningen uit de
zeventiende eeuw, die tot in de negentiende eeuw werden gebruikt.
30. De Lairesse (n. 2), Groot Schilderboek, 427-428.
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Uiteraard, stelde De Lairesse, moest wel de waarschijnlijkheid in acht worden genomen.
Dat betekende dat een oud gebouw of een oud beeld er best oud uit mocht zien, maar
zeker niet kapot. Goed onderhouden werd de steen glad, maar bleef ongeschonden. Als in
een schilderij een woesteling uit de wildernis nodig was, dan hoefde die er ook niet opgedirkt uit te zien: dan wist niemand wat de schilder bedoeld had. Maar schoonheid moest
af en toe een handje geholpen worden.
In een tweede wandeling kwam de kunstschilder bij een kapotte poort waar een boom
tegenaan was gewaaid. Eenmaal door die poort bevond hij zich in een afschuwelijk en kaal
landschap zonder wegen, woest en de grond zeer oneffen. Hier en daar lagen brokstukken
van gebouwen en als er al een paar stenen waterpas lagen, dan was dat in een akelig 'moerasch vol ongedierte'. Dit stukje droeg als kop: 'Van het onschoone en verbrokene, te
onregt Schilderachtig genoemd'. Aan het einde van deze beschrijving meende de auteur
dat iedereen een verstandige keuze moest kunnen maken.^'
In het tweede gedeelte van de Grondlegginge der Teekenkonst behandelde de auteur een
negental proposities: een vergelijking met Euclides dringt zich op. In wijdlopige redeneringen zocht De Lairesse in propositie negen bijvoorbeeld naar een 'onfeilbare regel' volgens
welke de plooien van een kleed moeten worden geschikt.^" En er waren meer van deze
proposities die 'onfeilbare regels' voortbrachten waaraan de goede schilder zich diende te
houden. De 'fantasie' van de schilder liet kapotte of rottende delen uit zijn schilderij weg,
zag geen onkruid tussen het gras, en - hoe statiger hoe beter - plaatste zijn objecten op
een harmonische plaats in het geordende vlak.
In een dialoog tussen Judicio en Probus - de namen spreken voor zich - liet De Lairesse
de eerste zijn gesprekspartner ervan overtuigen dat hij beter bij daglicht kon schilderen,
vanwege de schaduwen en de duidelijker uitkomende kleuren. Probus zegt tot slot van
deze dialoog:
Ik beken door de reeden overtuygt te zijn; want het geen gy van het Avond Teekenen gezegt hebt, is zo verstaanbaar, als men 't zou kunnen bedenken."

Frappant is daarbij de structuur van de redenering. De schaduw en de kleur moeten beide
zoveel mogelijk 'naar het leven' geschilderd worden, is de vooronderstelling van de redenering waarover zowel judicio als Probus het eens zijn. Beide elementen leiden na een
korte redenering tot dezelfde conclusie en dus - bij gebrek aan tegenargumenten - wordt de
stelling aangenomen. De praktische conclusie die aan de stelling kan worden verbonden,
werd 'regel' genoemd, een naam die ook werd gegeven aan het vaste recept volgens welke de
opgaven moesten worden opgelost die in reken- en meetkundeboeken aan de leerlingen werden voorgeschoteld.
De axioma's in de meetkundige bewijzen van de zeventiende en achttiende eeuw waren
vooronderstellingen waarover iedereen het eens was - in status dus vergelijkbaar met de
aanname die Judicio en Probus maken. De term 'axioma' werd met 'Algemeen aanvaarde
grondwaarheid' vertaald.''* De redenering van De Lairesse was vervolgens niet zo zuiver,
maar het idee van een meetkundig bewijs was aanwezig, inclusief de lering die uit het
bewijs getrokken kon worden! Door de taal uit de wiskundeboeken te imiteren werd de
classicistische harmonieleer op deze wijze van een 'exact' bewijs voorzien. De Lairesse bracht
31.
32.
33.
34.

Ibid., 429-434.
De Lairesse (n. i), Grondlegginge, 93-97.
Ibid., 84.
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in praktijk wat De Fontenelle over de meetkundige geest schreef: zonder zelf de meetkunde
te kennen was hij vervuld geraakt van haar strenge redeneertrant en harmonie.
Meetkunde betekende voor De Lairesse dan ook veel meer dan alleen de meetkundige
figuren en de intuïtieve toepassing van een meetkundige stelling. Bovenal moest er meetkundige orde heersen in een opstelling die men schilderen wilde: zoals de wiskundige de opbouw
van het meetkundige systeem van Euclides bewonderde, zo bewonderde de tekenaar of schilder een tafereel dat geheel volgens 'meetkundige' principes was opgebouwd. De uitstraling
van een schilderij werd als het ware geïnduceerd door de meetkundige orde die er achter zat.
Over die mathematische schoonheid kon ook mathematisch geredeneerd worden. In de
dialogen tussen Judicio en Probus, en in de schoonheidsidealen die werden opgesomd in het
Groot Schilderboek, bracht De Lairesse zijn artistiek keurslijf met dermate veel overtuiging
dat we er rustig vanuit kunnen gaan dat voor hem vaststond dat de uitkomst van een dergelijke 'wiskundige redenering' voor ieder verstandig mens altijd, en overal, hetzelfde zou
zijn. De universele schoonheid werd 'bewezen' door de strenge redeneertrant van de
meetkunde, die hij weliswaar niet echt beheerste, maar waarvan hij wel de geest had opgepikt, en in zijn boeken had verwerkt.
Conclusies
De Lairesse had weinig notie van de wiskunde: hij kende zijn Bartjens, en had misschien
ooit de definities uit het eerste boek van Euclides gezien, maar veel verder reikte zijn wiskundige kennis niet. Wel gebruikte hij meetkundige termen in zijn boeken, maar deze
werden buiten hun geometrische context toepgepast: veelal bleek uit de manier waarop hij
de termen hanteerde, dat hij ze (althans meetkundig) niet kon plaatsen. Meetkunde achtte
hij desalniettemin essentieel voor de schilderkunst, en wel op drie niveaus: dat van de taal,
dat van de techniek en dat van de esthetica.
Meetkundige termen en figuren waren zijns inziens nuttig in het beschrijven van de
techniek van het tekenen, en in het spreken over een tekening of een te schilderen object.
De Lairesse liet zijn leerlingen beginnen 'meetkundige' termen te leren, niet alleen om een
paar eenvoudige (en eenvoudig controleerbare!) eerste tekenoefeningen te hebben, maar
ook opdat ze later een vocabulaire tot hun beschikking hadden om zich in uit te drukken.
Bovendien zou deze geordende 'meetkundige' opbouw de leerling in staat stellen om
trapsgewijs te vorderen in de tekenkunst.
Toepassingen van meetkundige stellingen, zoals de principes van spiegelen en het
onderling meten van lijnstukken, werden weliswaar niet meetkundig behandeld, maar
behoorden voor de schilder wel degelijk tot zijn geometrische kennis-arsenaal. Deze technieken waren volgens De Lairesse voor een schilder bijzonder relevant: de leerlingschilder
moest ze (intuïtief) juist en oordeelkundig leren hanteren.
De esthetische normen die De Lairesse hanteerde, waren in zijn optiek op meetkundige
leest geschoeid. Zijn manier van redeneren over wat wel en niet paste in een schilderij vertoonde een stelligheid die men in het bewijs van een meetkundige stelling mag verwachten.
De kunstschilder imiteerde hier ook daadwerkelijk, zij het enigszins gebrekkig, de meetkundige redeneertrant. Zijn schoonheidsideaal was zodoende mathematisch gefundeerd.
Hetgeen hij fraai noemde, was zelf ook in zekere zin mathematisch van karakter: in zijn
tekeningen en schilderijen lag het perspectiefpunt altijd in het geometrische midden van
het doek, zodat een optimale visuele symmetrie bewerkstelligd kon worden. Er bestonden
talloze conventies, en er moest als vanzelfsprekend voldaan zijn aan 'regels' en 'axioma's'.
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Zelfportret van Gérard de Lairesse uit de
tweede editie van het Groot Schilderboek
(1740)

Samenvattend kan De Lairesse worden beschouwd als een mooi voorbeeld van een mathematische leek rond 1700 die door de esprit géométrique van zijn geleerde tijdgenoten - zijn
klanten? - beïnvloed is geraakt. De invloed die hij wederom op de Europese schilderkunst
van de achttiende eeuw heeft uitgeoefend maakt hem, en zijn boeken, alleen nog maar
boeiender.

SUMMARY
Geometry as the short and certain path to arts
Gérard de Lairesse (1640-1711) and his 'Grondlegginge der Teekenkonst'
In 1701 the Dutch painter Gérard de Lairesse published a painting textbook which became
very popular throughout Europe. In the title of this textbook he specifically referred to the
use of geometry as being the most certain way to become a good painter. From this paper
it will become clear what De Lairesse meant by this. He hardly had a profound knowledge
of mathematics, but he used mathematics as a basis for his vocabulary, his (intuitively
applied) techniques, and to support (reasoning more geometrico) his aesthetical views.
Doing so, and doing so very successfully indeed, he might be called the personification
of the idea's of De Fontenelle, who thought that even those who did not possess any
mathematical knowledge, might benefit from the geometrical spirit of his days. Therefore
De Lairesse and his textbook allow us a glimpse of the inspiration laymen thought they
could derive from mathematical knowledge.
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