
Eén blik op het Interieur van de Oude Kerk met zicht op 
het orgel en orgelbalkon aan de muur bij de eigenaar thuis 
was genoeg om het museum te overtuigen van de kracht 
van dit schilderij: het geeft haast licht. Gecombineerd 
met de wetenschap dat het hier ging om een sleutelstuk 
uit het oeuvre van Houckgeest maakte dit het relatief 
eenvoudig de knoop door te hakken en de procedure 
voor fondsenwerving te starten. Tegenwoordig vaak een 
hobbelige weg, vooral omdat er nog maar zo weinig 
speciale fondsen zijn die specifiek ondersteuning bieden 
bij museale aankopen. Maar dankzij het meedenken en 
de genereuze steun van zowel de Vereniging Rembrandt 
als de eigenaar én met dank aan een Delfts legaat en 
de Vrienden van het Museum werd de aankoop bijna 
een jaar later, in het najaar van 2021, bekrachtigd.

INVLOED OP TIJDGENOTEN

Gerard Houckgeest (1600-1661) speelde een bepalende 
rol in de ontwikkeling van het Delftse kerkinterieur in 
de tweede helft van de 17de eeuw. Waar hij in de jaren 
veertig nog gefantaseerde, Italiaans aandoende interi-
eurs schilderde, slaat hij vanaf 1650 radicaal een nieuwe 
weg in. Hij stapt letterlijk de bestaande Delftse kerken 
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in om er te observeren en vermoedelijk ook te schetsen. 
Wat hij ziet brengt hij niet alleen realistisch, maar ook 
op een volstrekt nieuwe manier in beeld. Met een speci-
fieke toepassing van perspectief, licht en spannende, 
vaak schuine doorkijkjes creëerde hij de karakteristieke 
illusionistische effecten die zijn werk wereld beroemd 
maakten.

Het nieuw verworven schilderij behoort tot de  
bijzondere reeks innovatieve kerkinterieurs die grote 
invloed had op tijdgenoten als Emanuel de Witte, 
Hendrick van Vliet en Cornelis de Man. Ook kunste-
naars als Pieter de Hooch en Johannes Vermeer lieten 
zich door zijn toepassing van perspectief en weergave 
van licht en ruimte inspireren. Van de twaalf overge-
leverde Delftse kerkinterieurs van Houckgeest zijn er 
acht gewijd aan de Nieuwe Kerk en slechts vier aan de 
Oude Kerk. Door de centrale positie van het – inmiddels 
verdwenen – orgel van de Delftse Oude Kerk in de 
nieuwe aanwinst, neemt het schilderij een geheel eigen 
plaats in binnen het oeuvre van de kunstenaar. 

Het gebouw van Museum Prinsenhof Delft, het oude 
Agathaklooster, ligt precies tegenover de voor Delft 
beeldbepalende Oude Kerk. Hoe mooi is het dat het 
schilderij praktisch terug is op de plek die door 
Houck geest is weergegeven en waar hij heeft gekeken 
en gewerkt. Hierdoor wordt het verhaal van het schil-
derij haast tastbaar én kan er een connectie met het 
heden worden gelegd. De museale collectie omvatte 
tot nu toe slechts één 17de-eeuws schilderij van het  
interieur van de Oude Kerk in Delft, geschilderd door 
navolger Cornelis de Man. Ook in andere delen van de 
museumcollectie zijn verbeeldingen van dit interieur 

schaars. Daarom is Houckgeests schilderij behalve een 
superieur staaltje schilderkunst ook een belangrijke 
toevoeging als visuele en historische bron, die een  
inkijkje geeft in het kerkelijk leven van Delft in de 
17de eeuw en de (religieuze) geschiedenis van de stad.

DELFTSE KERKINTERIEURS

Het verhaal van de ontwikkeling van het Delftse kerk-
interieur heeft een vaste plaats in de presentatie van 
Museum Prinsenhof Delft. De collectie omvatte tot nu 
toe vijf Delftse kerkinterieurs: een fantasiekerk van 
Houckgeest uit 1642, drie kerkinterieurs van Hendrick 
van Vliet en een van Cornelis de Man. Het monumentale 
Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel 
van Adriaen Teding van Berkhout van Hendrick van 
Vliet werd zelfs nog vrij recent – óók met steun van de 
Vereniging Rembrandt – aangekocht. Maar juist een 
innovatief werk van grondlegger Houckgeest uit de 
cruciale periode ontbrak. Het Interieur van de Oude 
Kerk met zicht op het orgel en orgelbalkon was sinds het 
midden van de 19de eeuw in het bezit van een Britse 
familie en daardoor lange tijd onbekend, tot het in 
2006 opdook op een veiling bij Christie’s. Met de  
verwerving van dit schilderij van Houckgeest kan  
een sleutelmoment in de ontwikkeling van het kerk-
interieur visueel en chronologisch inzichtelijk worden 
gemaakt voor de bezoeker en kunnen we het unieke 
verhaal in onze onlangs vernieuwde Delftse Meesters-
zaal nog completer vertellen. 

Anita Jansen

Senior conservator Museum Prinsenhof Delft
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NIEUWE AANWINST

Interieur van de Oude Kerk met zicht op het  
orgel en orgelbalkon
Gerard Houckgeest 
ca. 165051. Olieverf op doek, 47,9 x 37,8 cm
Bijdrage: € 221.666, waarvan € 50.000 uit het Fonds 
van de Utrecht & Gooi Cirkel, € 20.000 uit Fonds 
1931, € 15.000 uit het Themafonds 17deeeuwse 
schilderkunst, € 90.000 uit het VriendenLoterij 
Aankoopfonds en een bijdrage van € 16.000 uit het  
Rodi de Valk Fonds/Prins Bernhard Cultuurfonds
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Fonds van de Utrecht & Gooi Cirkel, haar 

Fonds 1931, haar Themafonds 17deeeuwse schilderkunst, haar 

VriendenLoterij Aankoopfonds en een bijdrage uit het Rodi  

de Valk Fonds/Prins Bernhard Cultuurfonds), de Stichting  

Van Oosten – Oosterholt, de Vriendenvereniging van Museum  

Prinsenhof Delft en een particuliere schenker.


