
 

 

Nederlandse wereldverbeteraars in kelders van Paleis Soestdijk 
Paleis Soestdijk en Beeld en Geluid presenteren  

samen nieuwe tentoonstelling 
“Een tentoonstelling waar je als Nederlander trots van wordt.”  

 
4 oktober 2018, Baarn – M.i.v. 5 oktober is in de kelders van Paleis Soestdijk de 
familietentoonstelling ‘VIND HET UIT! Wereldverbeteraars van eigen bodem’ te bezoeken. 
Een tentoonstelling die i.s.m. Beeld en Geluid tot stand is gekomen en die bezoekers 
toegang geeft tot ruimtes in de catacomben van het paleis die voorheen voor het publiek 
gesloten waren. 
 
Mondiale uitdagingen, Nederlandse oplossingen 
Een bezoek aan deze tentoonstelling, die leuk is voor jong en oud, maakt je als 
Nederlander trots vanwege het grote aantal uitvindingen dat uit Nederland komt. 
Uitvindingen die vaak wereldwijde impact hebben, zoals onder meer de brandslang, de 
aandelenmarkt, WiFi en Bluetooth. Een bezoek aan de tentoonstelling VIND HET UIT! 
leert de bezoeker dat Nederland excelleert in innovatieve oplossingen voor mondiale 
uitdagingen. Van deze uitvindingen is bijzonder beeldmateriaal uit het archief van Beeld 
en Geluid gebruikt, met commentaar van presentatrice Astrid Kersseboom. Dit 
materiaal, aangevuld met installaties en een speurtocht voor kinderen in de catacomben 
van het paleis, maakt het tot een bijzondere tentoonstelling.   
 
Familietentoonstelling met speurtocht 
Bezoekers worden uitgenodigd een uitvinding in te dienen. De beste ideeën worden 
onder begeleiding van de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) verder ontwikkeld. 
Kinderen kunnen met een knijpkat op ontdekkingstocht in de donkere catacomben van 
het paleis. Deze knijpkat, een zaklamp zonder batterijen, is óók een Nederlandse 
uitvinding van Philips tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Boyan Slat en Henk Ovink  
In de tentoonstelling staan vier thema’s centraal; Watermanagement, Energie & 
Duurzaamheid, Agricultuur & Voeding en Gezondheid & Levenswetenschappen. Aan elk 
thema is een Nederlandse vernieuwer verbonden. Zo vertelt Boyan Slat (The Ocean 
Cleanup) hoe hij zijn plan om de plastic soep uit de oceanen te filteren realiseerde en 
deelt watergezant Henk Ovink hoe andere landen leren van de Nederlandse strijd tegen 
het water.  
 
Paleis van Innovatie  
Toegang tot de tentoonstelling VIND HET UIT! geeft ook toegang tot de museale zalen 
van het paleis, waar prins Bernhard en prinses Juliana lange tijd hebben gewoond. Floris 



 

 

de Gelder, algemeen directeur Paleis Soestdijk: “Met deze tentoonstelling gaat het paleis 
weer een stukje verder open. Nu gaat het om een reeks kelders die nog niet eerder 
toegankelijk waren voor het publiek.” De komende jaren zal het paleis, na een grondige 
renovatie, een nieuwe bestemming krijgen. Paleis Soestdijk wordt het Nederlands 
podium voor innovatie en platform voor excellent ondernemerschap. Floris de Gelder: 
“Samen met Beeld en Geluid laten wij hier een voorproefje zien van het nieuwe Paleis 
Soestdijk. Het is fantastisch dat gerenommeerde partijen zoals het Prinses Máxima 
Centrum, The Ocean Cleanup en Rijkswaterstaat hier samen met ons het verhaal willen 
vertellen van landgenoten die de wereld beter maken.” 
  
Voor Beeld en Geluid is het de eerste keer dat de eigen collectie gebruikt wordt voor een 
coproductie buiten de deur. Algemeen directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer: “Wij zijn 
ongelooflijk trots dat wij met onze collectie mogen bijdragen aan deze bijzondere 
tentoonstelling op een van de mooiste en tot de verbeelding sprekende plekken in 
Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat de bijzondere verhalen van onze eigen helden de 
bezoekers zullen boeien én inspireren.” 
 
Naast bovengenoemde vernieuwers en Astrid Kersseboom, hebben ook de volgende 
organisaties hun bijdrage geleverd aan deze bijzondere tentoonstelling: The Ocean 
Cleanup, Prinses Máxima Centrum, Rijkswaterstaat, Eosta, Ioniqa, Rijkdienst van 
Ondernemend Nederland, Protix, de Nederlandsse Orde van Uitvinders en 
Octrooicentrum Nederland. 
 
Meer informatie 
VIND HET UIT! Wereldverbeteraars van eigen bodem, is te zien m.i.v. 5 oktober 2018 tot 
eind 2019. Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen bij een regulier  
toegangskaartje tot het paleis. Kijk voor toegangstijden en -prijzen op 
www.paleissoestdijk.nl. Meer informatie over het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid is te vinden op www.beeldengeluid.nl.  
 
Noot voor de redactie: 
Beeld- en tekstmateriaal is te downloaden via: www.paleissoestdijk.nl/media-pers 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Paleis Soestdijk: 
Vanessa Westbroek, Manager Marketing & Communicatie, 
v.westbroek@paleissoestdijk.nl of 06 40582686. 
Beeld en Geluid 
Jennemieke Leijssen, Corporate Communicatie Manager 
jleijssen@beeldengeluid.nl of 06 51577014. 
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