
Emanuel de Witte (1616/17-1691/92) werd geboren in 
Alkmaar, waar zijn vader Pieter hoofd van de Franse 
school was. Hij kreeg zijn vroegste schilderlessen 
waarschijnlijk in zijn geboortestad en verbleef daarna 
enkele jaren in Rotterdam en Delft, voordat hij zich in 
1651 in Amsterdam vestigde. Daar groeide hij uit tot de 
belangrijkste kerkenschilder van de tweede helft van 
de 17de eeuw, maar hij werd er ook achtervolgd door 
rampspoed en maakte er veel schulden. Rond de jaar-
wisseling van 1691/92 beroofde hij zichzelf van het 
leven. 

Een van de meest opvallende en bewonderde werken 
op de tentoonstelling van 2017 was Interieur van een  
gefantaseerde katholieke kerk, een monumentaal werk 
uit een particuliere collectie. Eind 2019 benaderde de 

Fo
to

: M
ik

e 
B

in
k 

Een De Witte 
voor Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar wijdde in 
2017 een succesvolle tentoonstelling 
aan de schilder Emanuel de Witte. Een 
van de blikvangers was een gefantaseerd 
katholiek kerkinterieur, geleend uit  
een particuliere collectie. Tot grote 
blijdschap van de staf van het museum 
liet de eigenaar twee jaar later weten het 
schilderij aan het museum te willen  
verkopen. Zou het dan eindelijk lukken 
een werk van deze veelgeprezen schilder 
voor zijn geboortestad te verwerven? 

Interieur van een  
gefantaseerde katholieke 
kerk in de tentoonstelling 
over Emanuel de Witte die 
Stedelijk Museum Alkmaar  
in 2017 organiseerde.



eigenaar Stedelijk Museum Alkmaar: hij wilde deze  
De Witte verkopen, en het liefst zag hij het stuk landen 
in de geboortestad van de maker. Omdat het museum 
nog geen enkele De Witte in de collectie had – een 
pijnlijk gemis – en al jaren zocht naar een goed kerk-
interieur van hem, ging het direct op het aanbod in. 
Na onderhandeling, fondsenwerving en crowdfunding 
kon de koop recent gesloten worden. Eindelijk heeft 
Alkmaar zijn eigen De Witte – en wat voor een! Het 
werk toont de ‘meester van het licht’ in optima forma.

Het schilderij biedt een blik in het schip van een 
hoog gotisch kerkgebouw. De parallelle lijnen van de 
zuilen en gewelfribben definiëren overtuigend de hoogte 
en diepte daarvan. De hoogte wordt extra benadrukt 
door het opmerkelijke ronde raam in het dak, dat zicht 
geeft op een helderblauwe hemel en doet denken aan 
de oculus in het Romeinse Pantheon. Zonlicht valt van-
uit dat ‘oog’ op de voorgrond op de vloer, maar schijnt 
ook door het glas van de hoge vensters in de zijmuren 
op zuilen, wanden en tegels. De witte en zachtgele 
lichtvlekken brengen leven en beweeglijkheid in de 
donkere kerkruimte – hét handelsmerk van De Witte. 

De hondjes die her en der staan vestigen de aandacht 
op verschillende groepjes mensen die de kerk bezoeken. 
Te beginnen rechts vooraan, bij twee honden waarvan 
er eentje nota bene tegen de kerkmuur plast. Achter 
deze dieren slaat een bezoeker een kruisje met wijwater 
uit een bekken onder een beeld van de Madonna met 
het Christuskind. Links vooraan trekt een witte wind-
hond de aandacht, zijn snuit wijst omhoog naar zijn 
baas, een welgestelde heer in kleurrijke kleding, die 
converseert met twee franciscaner monniken. Daar-
achter staat een vierde hond naast een moeder die haar 
baby de borst geeft. Een van de monniken wijst op het 
praalgraf van een bisschop dat op een verdiept deel van 
de kerkvloer staat, centraal in de ruimte. Het witte 
stenen beeld op de sarcofaag licht hel op in een baan 
zonlicht die er dwars overheen valt. Links op het  
middenplan wandelen een man en twee vrouwen met 
enkele kinderen, een hondje in hun kielzog. Tegenover 
hen, bij de preekstoel, groeten twee heren elkaar. 
Helemaal achterin, in het koor van de kerk, draagt  
een priester de mis op, omringd door geknielde kerk-
gangers.

De lopende, staande, zittende en plassende honden, 
de welgestelde heer, de zogende vrouw – het zijn alle-
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Kerkinterieur
Emanuel de Witte
Ongedateerd. Olieverf op paneel, 
60,6 x 50,8 cm
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

(in bruikleen van de Oudheidkamer 
‘Riessen’, Rijssen) 
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Interieur van een gefantaseerde katholieke kerk
Emanuel de Witte
Ongedateerd (ca. 1670-80). Olieverf op doek,  
171,3 x 136,8 cm
Bijdrage: € 737.500, waarvan € 50.000 uit het  
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds, € 40.000 uit het Caius 
Fonds, € 20.000 uit het Dorodarte Kunst Fonds, 
€ 200.000 uit het VriendenLoterij Aankoopfonds  
en € 48.865 van The School of Life Amsterdam
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds, haar Caius  

Fonds, haar Dorodarte Kunst Fonds, haar VriendenLoterij 

Aankoopfonds en een bijdrage van The School of Life 

Amsterdam), het Mondriaan Fonds en particuliere sponsors.
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maal typische De Witte-motieven die in al zijn kerk-
interieurs terugkomen, steeds in een iets andere vorm. 
Geregeld gaf Emanuel zo’n rijk geklede man op de 
voorgrond een rode mantel, maar hij beeldde hem ook 
vaak af in een stemmiger kleur, zoals hier. De honden 
schilderde hij waarschijnlijk naar modeltekeningen  
of olieverfschetsen; de dieren zijn namelijk in precies 
dezelfde houdingen op andere schilderijen te vinden. 
Vergelijk bijvoorbeeld het zittende hondje achter de 
monnik en het hondje rechts dat ruikt aan zijn plas-
sende metgezel met de hondjes uiterst rechts en links 
op het schilderij De Oude Kerk in Delft tijdens een preek 
uit The Wallace Collection.

In tegenstelling tot het Londense werk stelt het mo-
numentale stuk dat Stedelijk Museum Alkmaar heeft 
verworven geen bestaande kerk voor. De oculus in het 
plafond wijst daar al op: een dergelijk rond dakraam 
komt niet voor in Nederlandse kerken. Het komt ove-
rigens wél voor op een ander, veel kleiner werk van De 
Witte, in de collectie van Rijksmuseum Twenthe. Dat 
het Alkmaarse schilderij een imaginair gebouw toont, 
blijkt tevens uit het feit dat het een katholiek kerkinte-
rieur betreft, waar heiligenbeelden en een bisschopsgraf 
staan en waar een priester de mis viert. In de 17de-
eeuwse Republiek mocht iedereen geloven wat hij of zij 
wilde, maar alleen het officiële, gereformeerde geloof 
mocht openlijk beleden worden. De vele katholieken 
in de Noordelijke Nederlanden mochten geen gebruik 
maken van kerkgebouwen. Zij vierden hun missen in 
het verborgene, in schuil- of huiskerken.

De situatie zoals De Witte die op zijn schilderij weer-
geeft, kan dus niet ontleend zijn aan zijn werkelijkheid. 
Het kan wel de gewenste werkelijkheid zijn geweest 
van zijn opdrachtgever. Dit imposante werk zal zeker 
niet voor de vrije markt zijn gemaakt, maar is onge-
twijfeld door een rijke katholiek besteld. Misschien is 
deze persoon wel de heer in het paars links vooraan. 
Emanuel gaf hem op doek wat de Nederlandse politiek 
hem ontzegde: een bezoek aan een katholieke viering 
in een katholieke kerk. 

Christi M. Klinkert

Conservator Stedelijk Museum Alkmaar

De Oude Kerk in Delft  
tijdens een preek 
Emanuel de Witte
1651. Olieverf op paneel,  
60,5 x 44 cm
THE WALLACE COLLECTION, LONDEN


