
Beeld en Geluid onderdeel van de Canon van
Nederland
Op 24 oktober wordt in Delft het netwerk van de Canon van Nederland

gelanceerd. Beeld en Geluid heeft als instituut voor mediacultuur met de eerste

TV van Nederland één van de iconische topstukken van de Nederlandse

geschiedenis in huis. Het museum is daarom partner van het Canonnetwerk en

vertelt aan bezoekers, op scholen en online het verhaal van één van de vensters

van die canon, namelijk de opkomst van de televisie en de massamedia.

Canon van Nederland

Onder de vlag van de Canon van Nederland plaatsen de musea topstukken in de eigen

presentatie in de schijnwerpers. Ook gaan zij samenwerken op het gebied van programmering

en presentatie. Doel is door het hele land de veelzijdigheid van de geschiedenis van Nederland

voor een breed publiek tot leven te brengen.

Oog in oog met de geschiedenis



Elk van de deelnemende musea toont in de vaste presentatie iconische topstukken van de

Nederlandse geschiedenis. Deze topstukken, voor de bezoeker duidelijk gemarkeerd, laten

hem/haar direct oog in oog staan met de geschiedenis. Samen zorgen de historische voorwerpen

voor een verdere ‘inkleuring’ van de Canonvensters en belichten zij daarbij verschillende

invalshoeken van het verleden.

Beeld en Geluid zal met hun stuk (dat morgen bekend wordt gemaakt) het Canonvenster over

televisie en de massamedia uitlichten. De grote audiovisuele collectie van het museum is een

bron van mediageschiedenis en kennis over media-ontwikkelingen, wat zij naast hun deelname

aan de Canon van Nederland laten zien met tentoonstellingen en programmering die

verschillende kanten van de media belichten. Zo start op 2 november de tentoonstelling Nieuws

of Nonsens, over de rol van de nieuwsmedia in de samenleving, en is er op 3 december een

college over TV-decor.

Andere deelnemende musea

Vanaf 24 oktober zijn iconische topstukken te zien in het Amsterdam Museum,

Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair

Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden,

Tropenmuseum en Het Scheepvaartmuseum. Het Allard Pierson Museum, Rijksmuseum in

Amsterdam en de website www.entoen.nu dragen bij met content, programmering, onderzoek

en advies. Het netwerk is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum en wordt mede

mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, K.F. Hein Fonds en de Gravin van Bylandt

Stichting.

De lancering van het netwerk is een vervolg op de opening van de Canon van Nederland in het

Nederlands Openluchtmuseum waar sinds 23 september een overzicht te zien is van de

geschiedenis van ons land. De komende jaren sluiten musea uit alle twaalf provincies aan met

voorwerpen die onmisbaar zijn om de Canon van Nederland te verbeelden.

Canonvannederland.nl

Op de website van het netwerk, www.canonvannederland.nl, zijn vanaf 24 oktober de

geselecteerde topstukken met toelichting te zien en te lezen. Vanaf januari 2018 worden op de

website ook de programmering en alle andere activiteiten van het netwerk bekend gemaakt.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over het Canonnetwerk:

http://www.canonvannederland.nl/
http://www.beeldengeluid.nl/agenda/201710/hettvdecorcollegedoorliselottedoeswijk
http://www.beeldengeluid.nl/nieuwsofnonsens


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
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.

Nederlands Openluchtmuseum, Boris de Munnick, borisdemunnick@gmail.com,

b.demunnick@openluchtmuseum.nl of 06 22 978 444.

Voor meer informatie over de deelname van Beeld en Geluid, neem contact op met Thomas de

Bruin (Medewerker Marketing en Communicatie, tdbruin@beeldengeluid.nl).
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