
Prominenten openen tentoonstelling Nieuws of
Nonsens: #demediamindfuck
Gisteren opende bij Beeld en Geluid in Hilversum de tentoonstelling Nieuws of

Nonsens: #demediamindfuck, over de rol van de nieuwsmedia in de samenleving.

Voorafgaand aan de officiële opening was er een talkshow over de manieren

waarop nieuws en journalistiek ons wereldbeeld kunnen bepalen en kunnen

vertekenen, waarbij voorbeelden van nepnieuws werden getoond. Nieuwsuur-

presentatrice Mariëlle Tweebeeke sprak met professor en mediahistoricus Huub

Wijfjes, Alexander Pleijter van Nieuwscheckers.nl, journaliste en presentatrice

Jojanneke van den Berge en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jole.

#demediamindfuck



De tentoonstelling Nieuws of Nonsens zet bezoekers aan het denken over wat nieuws is en hoe

het hun beeld van de wereld vormt. Thema’s als de betrouwbaarheid van de journalistiek,

nepnieuws, filterbubbels, geld verdienen met nieuws en nieuwsmanipulatie komen dan ook

volop aan bod. Ook in de talkshow was dit het geval, vooral over nepnieuws laaide de discussie

op. Francisco van Jole: ‘’Mensen lezen fake news via Facebook, ze gaan googelen over die

onderwerpen en dan zeggen ze: ‘’zie je wel, de gewone media verzwijgen dat’’. Er is een

onderlaag mensen die wij als journalisten niet meer bereiken door die berichtgeving. Die

mensen worden opgelicht, ze worden bang gemaakt met verhalen die niet kloppen.’’ ‘’Mensen

zien hun vooroordelen met neppe nieuwsberichten bevestigd’’, voegde hij er later in de talkshow

aan toe. Stadsdichter van Rotterdam Derek Otte sloot de talkshow af met een gedicht. De

talkshow is hier terug te kijken.

Nieuws of Nonsens is vanaf vandaag geopend voor publiek bij Beeld en Geluid. Ook komt er een

reeks expertlezingen, waarin gerenommeerde (onderzoeks)journalisten de werking van

journalistiek en nieuwsmedia analyseren. Zo geeft Marc Josten (HUMAN) op 17 november een

lezing over het ontstaan en de betekenis van recente mediahypes.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur. Beeld en Geluid speelt een
toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden

op www.beeldengeluid.nl/nieuwsofnonsens.  Foto's van de tentoonstelling zijn hier te vinden.
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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.
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