
MEESTER VAN HET PERSPECTIEF EN MEESTER 
VAN HET ALLEDAAGSE

PIETER DE HOOCH KEERT EENMALIG TERUG
NAAR DELFT
‘TE DELFT WAS HIJ EEN GROOTE ONDER DE GROOTEN’ (ABRAHAM BREDIUS)

Vanaf 11 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020 is in Museum Prinsenhof Delft de 
eerste overzichtstentoonstelling in Nederland te zien van de beroemde 17de-eeuwse 
schilder Pieter de Hooch. Onder de titel Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van 
Vermeer focust de tentoonstelling op de bloeiperiode van de kunstenaar 
(ca. 1655-1660) waarin Delft een hoofdrol speelt. Van over de hele wereld komen 
topstukken naar Delft: onder meer de Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin, de 
National Gallery of Art (Washington), 
het Kunsthaus (Zürich) en de Royal 
Collection Trust (uit de privécollectie 
van H.M. Queen Elizabeth II) lenen 
schilderijen uit. Onder de bruiklenen 
bevinden zich vele beroemde 
schilderijen, zoals het sleutelstuk van 
de tentoonstelling: Binnenplaats van 
een huis in Delft (1658) uit de 
National Gallery in Londen. Pieter de 
Hooch in Delft is met circa 30 topwerken 
de meest ambitieuze tentoonstelling 
ooit van Museum Prinsenhof Delft en 
werd mogelijk gemaakt door de Turing 
Toekenning 2017.

Pieter de Hooch 
Kaartspelers in een zonovergoten ruimte, 1658 
Royal Collection Trust © 
Her Majesty Queen Elizabeth II
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pieter de hooch in Delft
UIT DE SCHADUW VAN VERMEER
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MEESTER VAN HET PERSPECTIEF
De Hooch was een veelzijdig kunstenaar: hij begon zijn carrière met het schilderen van 
zogenaamde ‘kortegaerdjes’ (soldaten- en herbergscènes) en ontwikkelde zich in Delft 
tot een schilder van binnenplaatsjes, huiselijke interieurs en incidenteel familieportretten. 
De mooiste binnenplaatsen en interieurs uit zijn Delftse periode keren vanaf oktober 
terug naar de historische binnenstad waar ze bijna 400 jaar geleden door hem zijn 
geschilderd. Geen andere Nederlandse schilder in de Gouden Eeuw wist zoveel diepte 
te creëren in zijn schilderijen. In zijn werken zijn vaak meerdere ruimtes achter elkaar te 
zien. Zijn interieurs en buitenscènes lijken perfect geconstrueerde doorzichten te zijn. 
Hij wordt dan ook de ‘meester van het perspectief’ genoemd. 

MEESTER VAN HET ALLEDAAGSE 
Weinig 17de-eeuwse schilders hebben zo sterk het beeld van het Hollandse fatsoen en 
huiselijkheid bepaald als Pieter de Hooch. Hij wist het alledaagse op zijn aantrekkelijkst 
te presenteren. Zijn schilderijen werden bepalend voor ons beeld van het Hollandse 
burgerbestaan in de 17de eeuw. De Hooch is een echte innovator, hij introduceert in zijn 
schilderijen een thema dat door niemand eerder zó is geschilderd: het dagelijkse leven 
op de binnenplaatsjes achter de Delftse huizen, vaak met vrouwen die bezig zijn met 
huishoudelijke  werkzaamheden. In veel van zijn schilderijen nemen daarnaast kinderen 
een prominente plaats in. In 1658 bereikt dit oeuvre zijn hoogtepunt, en schildert hij zijn 
meest sfeervolle, intieme interieurscènes. Met warme kleuren, doorkijkjes (er staat altijd 
wel ergens een deur open) en een natuurlijke lichtinval weet De Hooch een sfeer op te 
roepen die ongeëvenaard is. In de relatief korte periode dat hij in Delft heeft gewerkt 
(ca. 1652-1660) maakte De Hooch zijn allermooiste schilderijen.

ZES BRUIKLENEN UIT INTERNATIONALE PRIVÉCOLLECTIES
Op de tentoonstelling zijn zes schilderijen uit beroemde privécollecties te bewonderen. 
Zo komen twee uitzonderlijke bruiklenen van de Royal Collection Trust naar Delft waar-
onder het meesterwerk Kaartspelers in een zonovergoten ruimte uit 1658. Daarnaast 
bevat de tentoonstelling een fraai gezicht op Delft uit de beroemde Londense 
Rothschild-collectie (Vrouw en kind bij een bleekveld in Delft, 1657-1659), een sinds 
1935 niet meer in Nederland getoond topstuk uit de Bute Collection en een belangrijk 
werk uit de Amsterdamse periode van De Hooch (Kremer-collectie; Man die een brief 
voorleest aan een vrouw, circa 1670-74). 

ONDERZOEK NAAR OEUVRE PIETER DE HOOCH
Voorafgaand aan de tentoonstelling wordt sinds 2017 een combinatie van onderzoeken 
uitgevoerd: kunsthistorisch en materiaal-technisch onderzoek, onderzoek naar de 
topografische aspecten in het oeuvre van Pieter de Hooch, archiefonderzoek en onder-
zoek naar de waarderingsgeschiedenis van de schilder. Ook hoe De Hooch zo briljant 
wist om te gaan met perspectief is door het materiaal-technisch onderzoek uitgebreid 
onderzocht. Voor het onderzoek werkt Museum Prinsenhof Delft intensief samen met 
het Rijksmuseum, de TU Delft en een archivalisch kunsthistoricus en een bouwhistoricus. 
De resultaten van deze verschillende onderzoeken worden gepresenteerd in de tentoon-
stelling en beschreven in de catalogus die bij de tentoonstelling verschijnt. 
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DE HOOCH EN VERMEER 
Pieter de Hooch wordt ná Johannes Vermeer internationaal beschouwd als de beroemdste 
Delftse meester van de 17de eeuw. De schilderijen van beide meesters zijn in de loop der 
eeuwen nogal eens aan elkaar toegeschreven. Ook Vermeer was gefascineerd door de 
werking van licht en perspectief in binnenruimtes. De binnenplaatsjes van 
De Hooch vormden voor Vermeer een grote bron van inspiratie. Werd De Hooch begin 
19de eeuw als schilder nog hoger geschat dan Vermeer, vanaf eind 19de eeuw veranderde 
dat beeld en begon de roem van de laatste schilder die van de eerste te overvleugelen. 

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling wordt vormgegeven door Bureau Caspar Conijn. In de expositie 
wordt aandacht besteed aan het onderzoek middels een speciaal ontworpen 
“multimediale onderzoekstafel”. 

De online kaartverkoop start in augustus 2019 via www.pieterdehoochindelft.nl. 
Gedurende de tentoonstelling geldt een toeslag van € 5,00 bovenop de reguliere 
toegangsprijs inclusief audiotour. Voor de tentoonstelling gelden tijdsloten die elk half 
uur aanvangen. De catalogus bij de tentoonstelling wordt uitgegeven door WBOOKS, 
kost € 24,95 (paperback) en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

NATIONALE TENTOONSTELLINGSPRIJS
In 2017 ontving Museum Prinsenhof Delft de Turing Toekenning I, de prijs voor het 
beste tentoonstellingsplan van een Nederlands museum voor de periode 2018-2020. 
De Turing Foundation is hoofdbegunstiger van de tentoonstelling. 

BEGUNSTIGERS
De tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Delft, de Rijksoverheid (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een indemniteitsgarantie toegekend), het Mond-
riaan Fonds, Fonds 21, Fonds 1818, Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 
Zabawas, DSM, De Laatste Eer, Best Western Museumhotels Delft, de Vrienden van Museum 
Prinsenhof Delft, Werkse!, Members of the Williams College Class of 1965, AAme Adviseurs, 
de Gravin van Bylandt Stichting, de Frans Mortelmans Stichting, Stichting Dorodarte, het 
Hendrik Mullerfonds, Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, Stichting Stalpaert van der 
Wiele, mr. Th.J.H. Dröge notaris BV en Mecanoo Architecten.

REMBRANDT EN DE GOUDEN EEUW
In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn (1606-1669) overleed. Reden 
om de kunstenaar te eren en zijn werk, zijn tijdgenoten en de 17de eeuw extra onder de 
aandacht te brengen. Dit komt samen in het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw, 
met tal van tentoonstellingen en activiteiten in heel het land. In 2019 werken 
NBTC Holland Marketing, het Fries Museum, het Mauritshuis, Museum het Rembrandthuis, 
het Rijksmuseum, Museum De Lakenhal, Museum Prinsenhof Delft, Het Scheepvaart-
museum, het Stadsarchief Amsterdam en het Joods Cultureel Kwartier samen met 
steden als Middelburg, Leiden, Dordrecht, Haarlem, Enkhuizen, Hoorn, Delft en 
Amsterdam onder de titel Rembrandt en de Gouden Eeuw. Voor een overzicht van 
alle activiteiten en partners: www.rembrandt-2019.nl 
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DELFT & DE GOUDEN EEUW
In 2019 kleurt Delft ‘goud’ met een jaar lang culturele programmering in het teken van 
de Delftse Gouden Eeuw in het Delft van nu. Delft & de Gouden Eeuw is onderdeel van 
het landelijke themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw. Het Delftse themajaar startte 
in januari met de tentoonstelling Glorious Delft Blue bij Royal Delft. De tentoonstelling 
Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer is het hoogtepunt van het Delftse 
themajaar. Meer informatie: www.delft.com/nl
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