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Aanleiding 
Op 25 maart 2022 heeft u toegezegd de Kamer voor het einde van dit jaar te 
informeren over de opbrengsten van een verkenning in het kader van de opdracht 
uit het Coalitieakkoord een bijdrage te leveren aan een nationaal historisch 
museum. Hierin zou ook de uitwerking van de motie Heerma en Marijnissen 
worden meegenomen. In deze brief deelt u de eerste resultaten en geeft u weer 
welke acties komend jaar uitgevoerd zullen worden. 

Geadviseerd besluit 
 Verzenden van bijgevoegde brief aan de kamer. 
 De Kamer na de zomer opnieuw te informeren.  

Kernpunten 
 Er is gekozen voor verkenningsfase om de wensen en ideeën uit het 

culturele veld te inventariseren. Gezien de voorgeschiedenis van een 
eerder initiatief tot een Nationaal Historisch Museum is het essentieel om 
nu ruimte te nemen voor een zorgvuldige verkenning en lessen te leren 
uit het verleden. 

 De ideeën ten aanzien van de uitwerking lopen dusdanig uiteen dat 
financieringsbehoefte daaruit nog niet kan worden afgeleid.  

 De resultaten van de rondetafelgesprekken geven aanleiding om de 
verkenning uit te breiden naar een multidisciplinaire aanpak. 

 Verschillende rondetafelgesprekken (podiumkunsten en audiovisueel) en 
aanvullend publieksonderzoek moeten een bredere basis bieden voor de 
ontwikkeling van verschillende scenario’s. 

Toelichting 
Tot nu toe hebben twee rondetafelgesprekken plaatsgevonden, waarvan één met 
museumprofessionals in het Nederlands Openluchtmuseum op 2 juni en één met 
een jongerenpanel op 16 november. Zij vormen immers een belangrijke 
doelgroep en zijn de museumbezoekers van de toekomst.  
Hieruit kwam naar voren dat de behoefte vooral ligt bij een kennisfunctie 
Nederlandse geschiedenis ter ondersteuning van de musea, intensivering van de 
samenwerking rondom de Canon van Nederland en het toegankelijk maken van 
de Nederlandse geschiedenis middels een online museum.  
Uit het gesprek met jongeren viel met name op hoe geïnteresseerd ze zijn in 
geschiedenis en dat ze hiermee via veel verschillende kanalen in aanraking 
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komen. Online, door games en gesprekken met familieleden, leren zij het meest. 
Dit maakt duidelijk dat het belangrijk is om de verkenning op een 
multidisciplinaire manier te benaderen en ook rondetafelgesprekken te voeren 
met experts op het gebied van onder meer podiumkunsten en (nieuwe) media. 
In aanvulling hierop zal een (kwantitatief) publieksonderzoek de wensen vanuit de 
samenleving meer inzichtelijk maken, zodat de uitwerking ook in de toekomst kan 
rekenen op voldoende draagvlak. 
 
Aldus lopen de eerste ideeën en richtingen nog sterk uiteen en dat geldt evenzeer 
voor de bijbehorende tijdsinvestering en de benodigde middelen. Daarom kan op 
dit moment nog niet vastgesteld worden wat de financieringsbehoefte is. In het 
vervolg van de verkenning zal dit onderwerp worden meegenomen. 
  


