
Paul de Leeuw onthult portret in Beeld en
Geluid
Beeld en Geluid Oeuvre Award winnaar vereeuwigd in de Wall of
Fame

Paul de Leeuw onthulde vanmiddag in het Nederlands Instituut voor Beeld en

Geluid zijn portret in de Wall of Fame. Op deze glazen wand in de hal van het

gebouw zijn mediapersoonlijkheden te zien die een prijs voor hun gehele oeuvre

hebben ontvangen.  Eerder dit jaar ontving De Leeuw  tijdens de uitreiking van de

TV-Beelden de Beeld en Geluid Oeuvre Award. Deze prijs wordt jaarlijks

toegekend aan een man of vrouw die van bijzondere betekenis is (geweest) voor

het Nederlandse televisielandschap. In het verleden waren dit onder andere Ria

Bremer, John de Mol, André van Duin en Mart Smeets.



Ik ben enorm blij met deze Oeuvre Award die ik vanmiddag in Beeld en Geluid
heb ontvangen. Ik vind het geweldig dat ik in hetzelfde jaar deze prijs naast de
Gouden Stuiver ontvang.
— Paul de Leeuw

Voorafgaand aan de onthulling vond een bijzonder programma plaats waarbij een groot aantal

dierbare vrienden en collega's van De Leeuw aanwezig was. Pauls goede vriend Henk van Dorp

sprak aan tafel met Joop van den Ende, Chantal Janzen en Cornald Maas over hun band met

Paul. Zij deden dat aan de hand van een aantal fragmenten dat zij zelf selecteerden.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.

The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and

De toekenning van de Beeld en Geluid Oeuvre Award 2016 lag in handen van Boris van der

Ham (algemeen juryvoorzitter van de tv-beelden), Jan Müller (algemeen directeur Beeld en

Geluid), Peter Adrichem (mediaondernemer), Shula Rijxman (Bestuursvoorzitter van de

Nederlandse Publieke Omroep) en Ria Bremer (winnaar Oeuvre Award in 2015).

Paul de Leeuw is al decennialang beeldbepalend. Zijn oeuvre is groot en
buitengewoon rijk geschakeerd. Zijn talent voert hem langs cabaret, zang,
toneel, radio, film en televisie. In al die disciplines is hij niet alleen de
wervelende persoonlijkheid voor de schermen, maar ook een grote bron van
creativiteit achter de schermen bij het bedenken en produceren van
programma's.
— Uit het juryrapport
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accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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