Uitgangspunt
De Nationale Canon (http://entoen.nu/) bestaat uit 50 vensters en 14 ‘rode draden’ die de dwarsverbanden
Jacquelien Vroemen Landschap Erfgoed Utrecht

tussen de verschillende vensters moeten laten zien. Een venster is een ‘belangrijk persoon, creatie of
gebeurtenis’ die als het ware symbool staat voor een aspect van de vaderlandse geschiedenis. Via zo’n
venster kom je op een verhalende inleiding met uitleg en achtergrondinformatie over het desbetreffende
venster. De ‘vertakkingen’ geven aan wat je er als docent of leerkracht mee kunt doen in de les.
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In opdracht van en in samenwerking met het Museum Maarssen heeft Landschap Erfgoed
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1 Presentatie op De Breul in Zeist als afsluiting van het project De Tweede Wereldoorlog Dichterbij, 2 Tekening behorend bij het project Herinneringen aan Kamp Amersfoort, 3 Leerlingen bij industrieel monument tijdens het uitvoeren van het project Schoffels en Schoorstenen, 4 ‘Ansichtkaart’

foort, 8 Ansichtkaart uit 1902, behorend bij het de Praktische Opdracht Eemland 1870-1920. Particuliere collectie dhr. Kleinhoven. (Particuliere
collectie dhr. Kleinhoven). Wilt u meer weten over de genoemde projecten? Kijk dan op http://onderwijs.landschaperfgoedutrecht.nl/
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behorende bij het project Langs de Limes, 5 Folder van het Limes-project voor de brugklas, 6 Sofa van beton en brons in Houten, die herinnert aan
het luxe leven in de Romeinse villa’s. Foto bij PO Limes. 7 Het Russische ereveld in Amersfoort, foto bij de Praktische Opdracht over Kamp Amers-
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