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Canon van Nederland krijgt eigen museum
Gehuisvest in het Open!u chtmuseum in Arnhem

D u ml rl a ~ m a " EI

V

anaf komende zomer worat in het Openluchtmu5eum In Arnhem de hisl ori sche Canon van Neder1and
op een Interactlev, manler !Mllchl. De pl annsn VDOr deu nleu_ pre sentatie In een n leuw
hoofdgebouw:tIJo .fgelopen week gepresenteerd.

Terwijl ln poIitiek Den Haag de komende bl d gediscussieerd word! over de toekornSI van het onderwijs en maar de
VItIag Is of de canon van Nederland verp!ichte kost blijft. is he! Openluchlmuseum druk bezig om de veelbesproken
hlslorische canon een plek Ie geven In een nleuwe museumopzel.
De Canon van Nederland moe! bezoekers straks in "een beknopt en interactief overzlchr meenemen door de
Neder1andse geschiedenis: van hunebed naarde jeren zestig, z8ventig, taehlig en negentig. Museumdirecteur Willem
Bijleveld onderstreeple tijdens de presenlatie tlel belang van de canon:

"Ruim [Wee derde van onze kinderen en kleinkindenn zijn al bekend met de Canon van Nederland. omdat
hec al In hun onderwljrprogrammo Is opgenomen. En terechl, ervarend leren Is hec onderwljr I'f.In de
roekomst en met de Conon van Nederland sluiten we daarllOlied/g op aalt Sterker nag, als de klnderen in
hel Openluchunuseum lopen, kunnen ze zells hun (grooc-)ouders wac bljlerelt"
Jaren geleden kreeg hel Natlol1aal Hlslorisct1 Museum opdracht de canon van Nederland, die de vade~andS8
geschledenis in vijftig venslers belicht, Ie velWerlle n in een nieuw museum over de nationale geschledenis, Oit
museum, dal aan vankelijk naast nel Openluchtmuseum moost komen, kwam er echler noolt De canonopdracht werd
hiema doorgespeeld naar he! Openluchtmuseum an Rijksmuseum. De afgelopen jaran belichtte he! eerstgenoemde
museum al enkele zogenaamde canonvenslers In hel gewone museum. Inmlddels is een groter COflCept ultgewerllt.
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Nieuw museum
In he! nl8UWfl entreegebouw, waaraa n momentael hard gewerl<.t WOldt, komen vier kame" waann bezoekers op een

InteraClie'<e manler uitleg kriillen over de vadMandse QeSChiedenis. He! wordlln

te~e

een oompaetextra museum n

het Openluchtmuseum. He! plan is om lien grote periodes u~ de historie Ie pakkell en aan de hand (/aarvan Ie Iaten
zien hoe ons land zich In de loop der eellWiln ontwikkelde. 011 met behutp van _ I video's. spell&n en 150 object&n ult
versd1llende ml.l5ea. Het nl&UWe museum kriIgt ook een klelne bioscoop.

Het Openluchtmuseum galll de komende tijd ook in OI"tslancl en BelOie de boer OIl om loeti$\en uit die taRden in
aanraklng Ie latell komen mel de Nederlandse geschledenls. 8iJ de oosterovren <lOe1 men dil on<Ier de ll\el "HoJ/8Ild
Erltlbnil MUSlJum" . Mel (18 uitbntiding en de eampagnM hOOp! net muwum de bel<>llker$OOntalien Ie veI11og&n

nu.

700.000. MeI JaM~1(s 550.000 bezoekers is hel OpenJudltmusevm momenleel het t>est belOthte museum bulten de
rar..l$lild.

Promotievideo voor het museum:
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