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Boijmans sluit met vier stukken aan bij het
netwerk van de Canon van Nederland
Museum Boijmans Van Beuningen treedt op 14 september toe tot het netwerk van

de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen

samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen.

Vier collectiestukken uit Museum Boijmans Van Beuningen zijn opgenomen als sleutelstuk en

vertellen zo een verhaal over de Nederlandse geschiedenis. De nieuwe sleutelstukken zijn het

Portret van Desiderius Erasmus (ca. 1530-1536) van Lucas Cranach de Oude, De haven van

Rotterdam (1907) van Paul Signac, en zowel De marskramer (1500) als De heilige Christoffel

draagt het Christuskind (1500) van Jheronimus Bosch — het Rotterdamse museum is de enige

in Nederland met diens schilderijen in de collectie. De Canon van Nederland geeft inzage in

belangrijke personen, gebeurtenissen en voorwerpen uit de Nederlandse geschiedenis door

vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen. De vier werken

vertellen een verhaal bij de vensters Jeroen Bosch, Erasmus en Haven van Rotterdam.

Momenteel zijn de werken van Bosch en Cranach te zien in het depot, Signac komt spoedig

terug uit het Maritiem Museum. 

Geselecteerde sleutelstukken

⏲

Click here for hi-res images 

https://boijmans.pr.co/
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/141750/de-canon-is-vernieuwd
https://boijmans.pr.co/nl-NL/media_kits/229556/


Er zijn zo’n 25 schilderijen en elf tekeningen van Jheronimus Bosch bekend. De enige originele

schilderijen van Bosch in Nederland zijn te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in

Rotterdam, waaronder De marskramer en De heilige Christoffel, en het museum heeft ook als

enige twee tekeningen in de collectie.  Jheronimus Bosch heeft veel latere schilders

geïnspireerd. Zijn invloed is bijvoorbeeld zichtbaar in enkele beroemde schilderijen die Pieter

Bruegel in de zestiende eeuw maakte, en in de surrealistische schilderijen van Salvador Dalí uit

de twintigste eeuw. Het portret van Desiderius Erasmus is geschilderd door Lucas Cranach de

Oude, één van de grootste meesters van de Duitse Renaissance. In 1906 schildert de Franse

kunstenaar Paul Signac de Haven van Rotterdam. De haven ligt dan nog dichterbij het centrum

en is vanuit zijn hotelkamer te zien. Signac maakt tijdens zijn leven veel kleurrijke schilderijen

van havensteden voornamelijk in Frankrijk. De haven van Rotterdam is de meest noordelijke

die hij schildert.

De Canon van Nederland

Met de Canon van Nederland sta je oog in oog met de geschiedenis van Nederland. De Canon

neemt je in vijftig vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen

die samen het verhaal van Nederland vertellen. Van Karel de Grote tot Marga Klompé, van de

hunebedden tot Europa en van Trijntje tot de Leeuwinnen. Zeven hoofdlijnen bij de Canon van

Nederland geven thematische dwarsverbanden aan. Ze verbinden de Canonvensters en de

tijdvakken met thema's die in verschillende leergebieden aan bod komen: Nederland waterland,

zingeving & levensbeschouwing, taal, kunst & cultuur, innovatie, kennis & wetenschap, politiek

& samenleving, sociale (on)gelijkheid, politiek & bestuur, en wereldeconomie.

Met de Canon als uitgangspunt slaan musea en gedenkplekken door heel Nederland de handen

ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen.

Samen vormen zij het netwerk van de Canon van Nederland, ofwel het Canonnetwerk. Zij

presenteren iconische sleutelstukken van de Canon in de eigen context en trekken op in

gezamenlijke programmering en campagnes. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van

het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de

overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De landelijke samenwerking

wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Contactgegevens Nederlands Openluchtmuseum:

·       Anne Burgers, Coördinator Netwerkprojecten

·       +31 6 59 91 05 18

·       a.burgers@openluchtmuseum.nl
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Museum Boijmans Van Beuningen
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