
      
  

 
                                            

   PERSBERICHT, 26 januari 2022 

 
 
Museum Prinsenhof Delft opent met nieuwe tentoonstelling en 
speciale actie voor Delftenaren! 

 
Vandaag woensdag 26 januari om 11.00 uur opent Museum Prinsenhof Delft weer haar deuren. 
Wij zijn verheugd om onze bezoekers welkom te heten, zodat jong en oud de rijke collectie en 
tijdelijke tentoonstellingen weer kan bewonderen. Om dit te vieren lanceert het museum de actie 
Open voor Delftenaren en is binnenkort de tentoonstelling ‘Bram Bogart. Schilder van formaat’ te 
zien. 
 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de overzichtstentoonstelling van de internationaal 
gerenommeerde Delftse kunstenaar Bram Bogart (1921-2012). Hij is een groot inspiratiebron voor 
vele en de grondlegger van de Nederlandse informele kunststroming. De tentoonstelling ‘Bram 
Bogart. Schilder van formaat’ is vanaf 18 februari te bewonderen en laat een dwarsdoorsnede zien 
uit het eigenzinnige oeuvre van Bogart, waarin de stad Delft altijd van grote betekenis is gebleven. 
Gelijktijdig aan de tentoonstelling opent de presentatie ‘Onze man in Parijs’ over Bogarts invloed op 
Jan Schoonhoven en zijn vrienden Armando, Kees van Bohemen, Jan Hendrikse en Henk Peeters. 
 
Download hier het persbericht over Bram Bogart. Schilder van formaat 
Download hier het persbericht over Onze man in Parijs 
 
Open voor Delftenaren 
Vanaf zondag 6 februari kan elke inwoner van de gemeente Delft iedere eerste zondag van de maand 
het museum gratis bezoeken. Met deze actie wil het museum alle Delftenaren de mogelijkheid 
bieden om te ontdekken waaraan Delft zijn nationale betekenis en zijn internationale bekendheid te 
danken heeft; Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. Inwoners kunnen zich melden 
op zondag 6 februari bij de kassa en ontvangen een persoonsgebonden pas waarmee zij iedere 
eerste zondag van de maand het museum kosteloos kunnen bezoeken. 
 
Verhalen van vrouwen 
Tot en met 20 februari zijn de presentatie ‘Historische Vrouwen’ en de twaalf meter hoge installatie 
‘Stemmen Schilderij’ van Nannet van der Kleijn te zien. De geschiedenis is niet compleet zonder de 
blik van vrouwen. Dat spreekt voor zich maar is nog niet vanzelfsprekend. In de presentatie 
Historische Vrouwen zijn de portretten en originele brieven te zien van vrouwen rond Willem van 
Oranje en ingezonden brieven van hedendaagse Delftse vrouwen. Met deze presentatie voegt het 



museum nieuwe stemmen toe aan de tentoonstelling over Willem van Oranje. We vertellen aan de 
hand van hun eigen brieven de bijzondere levensverhalen van deze vrouwen en laten hun kant van 
de geschiedenis horen. Voor ‘Stemmen Schilderij’ vereeuwigt Van der Kleijn    ̶  in opdracht van het 
museum ter afsluiting van het eerste themajaar van het co-creatie project De Delftse Blik   ̶ een 
dertigtal hedendaagse levensverhalen van Delftse vrouwen. Met de metershoge ruimtelijke 
installatie geeft ze deze verhalen een prominente plek in het museum. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

> Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u terecht bij Daniëlle de Jongh, afdeling Marketing 
en Communicatie, +31 (0)6 36496516, pers-prinsenhof@delft.nl, www.prinsenhof-delft.nl 

 
 

http://www.prinsenhof-delft.nl/

