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Museum Prinsenhof Delft (tentoonstelling) 
Schoonhoven, Leda en de Zwaan en Delft
Voor het eerst in 40 jaar is het onlangs 
gerestaureerde werk van Jan Schoonhoven 
Leda en de Zwaan weer te zien in Museum 
Prinsenhof Delft. Het grote linoleum 
kunstwerk is tijdelijk te bewonderen in de 
Waalse Kerk. Bijna was het werk bij het 
grof vuil terecht gekomen, maar een Delftse 
kunstenaar heeft het gered. In de nieuwe 
vaste tentoonstelling van het museum zijn 
ook nog twee reliëfs opgesteld.
Donderdag 26 juni, 16.30 uur: opening,  

lezing over de restauratie, rondleiding en dans 

0=100 uitgevoerd door cursisten van De VAK, 

geschreven door choreograaf Suzana Gomes.   

t/m zondag 17 augustus 2014

Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1, Delft

Leda en de Zwaan

 www.prinsenhof-delft.nl



Op donderdag 26 juni is het 100 jaar 
geleden dat Jan Schoonhoven in Delft 
werd geboren. Zijn witte, geometrische 
reliëfs zijn wereldberoemd. Zijn 100ste 
geboortedag is de aanleiding voor 
Museum Prinsenhof Delft, 38CC, de 
Vak, DOK Kunst en Filmhuis Lumen 
om de Delftse kunstenaar te eren met 
tentoonstellingen en activiteiten.

DOK (Tentoonstelling) Nul en Nu en Kids ‘Nul’
Bekijk op de kunstafdeling in DOK de 
tentoonstelling Nul en Nu met werken van de 
Nulgroep, waar Jan Schoonhoven bij hoorde. 
De kunst is ook te leen. In de kunstspeeltuin 
‘Hallo Wereld’ kunnen kinderen hun eigen 
‘Nul-kunstwerk’ maken. Maak je ‘Nul’ 
kunstwerk iedere woens-dag tot en met 
zaterdag van 10 tot 17 uur.
Zaterdag 28 juni, 11.00 uur: Opening  met ranja 

en lekkers, t/m 30 juli. Hallo Wereld, 

DOK kunstafdeling, Vesteplein 100, Delft

Filmhuis Lumen  
(Vertoning)
Jan Schoonhoven  
Beambte 18977  
van Sherman de Jesus. 

Sandra van Beek geeft een inleiding 
en de presenteert haar nieuwste boek: 
Ik een nieuwe Mondriaan? Ik ben een 
nieuwe Schoonhoven, een biografieschets 
voortgekomen uit haar research voor de 
documentaire.
Woensdag 25 juni, 20.00 uur

Filmhuis Lumen, Doelenplein 5, Delft

Expositieruimte 38CC (tentoonstelling)  
Repeat 2.0 (deel 3) Jan Schoonhoven jr.
In navolging van zijn grootvader maakt
kleinzoon Jan Schoonhoven jr. op zijn
eigen manier reliëfs van papier-maché en
optische lenzen. Net als in het werk van Jan
Schoonhoven spelen herhaling, ordening en
ritme daarin een belangrijke rol
Donderdag 26 juni, 19.00 uur: opening door
Bertjan ter Braak (chef kunst en cultuur De
Telegraaf) t/m zondag 17 augustus 2014
Expositieruimte 38CC, Hooikade 13, Delft.


