
24  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2017

leden van een andere koninklijke familie, namelijk  
de kinderen van de koning en koningin van 
Bohemen, Frederik van de Palts en Elisabeth Stuart. 
Volgens Arnold Houbraken heeft hij een zoon en  
vier dochters van dit echtpaar leren tekenen.⁵

In Teylers Museum vermoedt men daarom dat  
hier twee dochters van de koning en koningin van 
Bohemen zijn geportretteerd, een suggestie die werd 
aangedragen door Ron Jonkhout, de vorige eigenaar 
van de tekening. Als dat zo inderdaad zo is, dan is  
het verleidelijk te denken dat één van hen Louise 
Hollandine (1622-1709) voorstelt. Zij had talent en 
zou zich tot een niet onverdienstelijk schilderes in de 
stijl van Van Honthorst ontwikkelen. Een gedicht dat 
de Engelse edelman Richard Lovelace (1618-1657) in 
1649 over haar schreef, Princess Louisa drawing, sugge-
reert dat men aardigheid had in de kunstzinnige  
prinses.⁶ Tweehonderd jaar later sprak de tekenende 
Louise nog steeds tot de verbeelding. De kunstenaar 
Hendrik Jacobus Scholten (1824-1907) liet zijn fanta-
sie de vrije loop en gaf Van Honthorst als trotse leer-
meester van Louise Hollandine weer. Scholten, die 
later conservator van de Teylers Stichting zou worden, 
had er vast plezier in gehad als hij had geweten dat 
zijn museum deze tekening zou verwervens
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Tegenwoordig moet je op een strategische plek staan om 
de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit de verte 
te kunnen zien, maar in de 17de eeuw torende hij boven 
alle andere bebouwing uit. Inwoners van de stad waren 
en zijn nog altijd trots op hun Grote Kerk, het proncksel der 
gebouwen. Onlangs slaagde Stedelijk Museum Alkmaar 
erin een gezicht op de stad van Salomon van Ruysdael 
aan te kopen, waarop de kerk prominent staat afgebeeld. 
Het schilderij uit 1644 is het vroegste van de veertien 
Alkmaarse stadsgezichten die Van Ruysdael maakte.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 17DE EEUW
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 De boom links op het schilderij leidt het oog 
een rivierlandschap in dat in groene, gele en 
bruine tinten treffend is neergezet. In het  

midden van de voorstelling baadt de Grote of Sint-
Laurenskerk in een warm, gouden licht. Diverse  
levendige details trekken de aandacht, zoals de vissers 
op de voorgrond en het ooievaarsnest op de kapel 
voor de Grote Kerk. De hoge, helderblauwe hemel 
bevestigt de zomerse, zonnige sfeer van het tafereel. 
De witte stapelwolken volgen de beweging van de  
rivier door het beeldvlak, van links naar rechts. 

Salomon van Ruysdael (1600/1603-1670), een  
oom van Jacob van Ruisdael, vermengde in zijn schil-
derijen de werkelijkheid altijd met een flinke dosis 
fantasie. Zijn voorstellingen zijn geen natuurgetrouwe 
weergaven van bestaande steden of dorpen. De nieuwe 
aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar is een  
uitzondering op deze regel. Dat wordt duidelijk bij 
vergelijking met een betrouwbare plattegrond van 
Alkmaar uit dezelfde periode, uitgegeven door Joan 
Blaeu. De meeste topografische details in het schilderij 
zijn ook op de kaart aanwijsbaar.

Van Ruysdael toont de Grote Kerk vanuit het 
noorden; het koor bevindt zich links. Op de kaart 
van Blaeu is dit precies andersom, omdat de Grote 
Kerk hier vanuit het zuiden is verbeeld, met het koor 
rechts. De kleine kerk op de voorgrond van het schil-
derij – met het ooievaarsnest – is de kapel van de 
Middelhof. Bij Blaeu is het een rechthoekig complex 
links boven de kerk. Het spitse torentje rechts is van 
de kloosterkapel van de Oude Hof, op de kaart pal 
links van de kerk. Van Ruysdael schilderde links tussen 
de bomen een molen. Dit moet De Munnik zijn, die 
destijds op het Munnikenbolwerk stond, op het noor-
delijkste punt van de stad. Het eenzame gebouwtje 
rechts in de verte is de Geesterpoort. De Geesterbrug 
die ernaartoe leidde en die bij Blaeu duidelijk zicht-
baar is, liet Van Ruysdael weg. In plaats daarvan gaf 
hij een weids water weer in de verte, dat er in werkelijk-
heid zeker niet geweest is – een van de weinige fantasie-

elementen in dit stadsgezicht. Het houten gebouwtje 
tegen de wal is een openbaar toilet. Er loopt net iemand 
vandaan en iemand naartoe. Op oude kaarten komt 
dit soort huisjes niet voor, maar het is goed mogelijk 
dat hier zo’n ‘privaat’ stond. De waterkant was een 
logische plek ervoor – vlak bij een natuurlijk riool. 

EEN GELIEFD ONDERWERP

Van Ruysdael woonde zijn hele volwassen leven in 
Haarlem, maar zal het slechts 30 kilometer noordelijker 
gelegen Alkmaar regelmatig hebben bezocht: zijn 
broer Pieter, een lakenkoopman en de enige die de 
oorspronkelijke familienaam ‘De Gooyer’ aanhield, 
woonde er met zijn gezin.1 Deze stierf in 1644, waarop 
Salomon de voogdij kreeg over Pieters zoon en drie 
dochters.2 Reden voor hem om de stad nog vaker te 
bezoeken. Het verklaart waarom hij Alkmaar zo vaak 
(ten minste veertien keer!) afbeeldde; steeds vanuit 
een ander standpunt en met andere stoffage, en 
meestal minder werkelijkheidsgetrouw dan op de  
recente aanwinst van Stedelijk Museum Alkmaar.3 

Tot voor kort bevond geen van die Alkmaarse stads-
gezichten zich in een Nederlandse openbare collectie. 
Reden te meer voor Stedelijk Museum Alkmaar om 
de kans te grijpen zo’n werk te verwerven toen die 
zich recent voordeed. The National Gallery of Ireland 
bezit een stadsgezicht dat sterk lijkt op de Alkmaarse 
aanwinst: boom uiterst links, kerk en kapellen in het  
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midden, rivier die rechts lijkt uit te monden in een meer. 
Hier is de stad echter in het winterseizoen verbeeld, 
met schaatsenrijders op de bevroren singel. In de 
Scottish National Gallery te Edinburgh bevindt zich 
nog zo’n wintervoorstelling met Alkmaar op de achter-
grond. In Boedapest kan men juist een zomerse voor-
stelling van Alkmaar bewonderen, waarin Van Ruysdael 
sterk heeft ‘ingezoomd’ op de Grote Kerk en de be-
drijvigheid langs de zuidelijke stadswal. De overige 
gezichten op Alkmaar bevinden zich in particulier 
bezit en in museale collecties te Oxford (Ashmolean 
Museum), Madrid (Museo Thyssen-Bornemisza) en 
New York (Metropolitan Museum of Art).

LANDMARK IN DE 17DE EEUW

De Grote of Sint-Laurenskerk, in zijn huidige vorm 
gebouwd tussen 1470 en 1518, was toentertijd het 
grootste gebouw van Alkmaar en haar wijde omge-
ving, en moet van verre zichtbaar zijn geweest. Op 
stadsgezichten is hij steevast de meest herkenbare 

landmark, naast de Waag waar de vermaarde kaas werd 
gewogen. Alkmaarders waren er trots op. Kroniek-
schrijver Cornelis van der Woude bejubelde de kerk 
halverwege de 17de eeuw:

’t Cieraedt van onse Stadt, het proncksel der gebouwen,
Mach yder een met recht ons Kercke wel voor houwen,
Want soeckt ghy frayigheydt, doorluchtigheydt, en kunst?
Roem mach wel sonder schroom daer wenden Oogh en 
gunst.4

Nu de stedelijke bebouwing eromheen dichter en 
hoger is geworden, is de Grote Kerk een minder 
beeldbepalend element in het silhouet van de stad. 
Maar Alkmaarders zijn er nog altijd trots op. Daarom 
wordt het 500-jarig bestaan van het gebouw in 2018 
uitbundig gevierd, met activiteiten en publicaties. 
Stedelijk Museum Alkmaar geeft de aftrap voor dat 
jubeljaar met een tentoonstelling gewijd aan de  
schilderijen en tekeningen van Pieter Saenredam en 
Salomon van Ruysdael waarop de Alkmaarse Grote 
Kerk centraal staat. De nieuwe aanwinst krijgt een 
ereplaats in die expositie, maar zal natuurlijk ook  
een prominente plek krijgen in de vaste presentatie 
‘De Gouden Eeuw van Alkmaar’s
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