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Voorwoord >

Met gepaste trots presenteert Arnhem de plannen voor de realisatie van een 
Nationaal Historisch Museum. Het gemeentebestuur van Arnhem heeft het 
bijzonder op prijs gesteld te worden uitgenodigd om zijn plannen voor de 
realisatie van zo’n belangrijke nationale instelling kenbaar te maken.

 

Bouwend op veel kennis en ervaring is Arnhem er in zeer korte tijd in geslaagd 
een plan te ontwikkelen. Een innovatief en zeer publiekgericht museumconcept, 
gehuisvest in een gebouw van internationale allure. En dat op een prachtige plek 
die al bijna een eeuw lang onafgebroken vele honderdduizenden bezoekers heeft 
weten te trekken. Per jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers in Burgers’Zoo en 400.000 in 
het Nederlands Openluchtmuseum.

Los van de intrinsieke kwaliteiten van de plannen zijn er nog genoeg andere 
redenen om als locatie voor het Nationaal Historisch Museum voor Arnhem te 
kiezen. In deze publicatie vindt u alle argumenten op een rijtje.

 
Graag wil ik een zeer gemeend woord van dank uitspreken aan allen die met 
grote inzet hebben meegewerkt om onze plannen in zo korte tijd uit te werken. 
In het bijzonder denk ik daarbij aan prof. dr. Jan Vaessen en andere betrokkenen 
van het Nederlands Openluchtmuseum. En natuurlijk ook aan prof. ir. Francine 
Houben en haar medewerkers van Mecanoo Architecten in Delft. Ook de 
Commissaris van de Koningin en de Gedeputeerden van de Provincie Gelderland 
dank ik zeer voor de niet aflatende betrokkenheid.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de vestiging van het Nationaal 
Historisch Museum op Arnhems grondgebied een bijzonder grote eer zou zijn 
voor de gemeente Arnhem en alle andere betrokkenen. Ik beveel bijgaand 
plan dan ook met bijzonder veel enthousiasme bij u aan. 

 Pauline Krikke
 Burgemeester van Arnhem
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Een rijk, geschakeerd en ‘volledig’ beeld van 
de nationale geschiedenis

Daarom: Arnhem >

Complete, originele presentatie van de Canon

Topkwaliteit qua architectuur en design

Uitstekende bereikbaarheid (bussen!), 
lage drempel

Prachtige omgeving – natuur en cultuur 
– ideaal voor ‘dagje uit’

Geknipt voor gezinnen met kinderen

Zeer geschikt voor schoolbezoek: bereikbaarheid, 
ruimte, ontspanning

Zeer welkom in Arnhem

Snel te realiseren

Synergievoordelen door directe nabijheid 
Nederlands Openluchtmuseum
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Missie >

WIJ BIEDEN 
OVERZICHT EN 
INZICHT OM 
VERLEDEN 
TE KUNNEN 
DELEN
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Pijlers >

Passie voor geschiedenis

Heldere visie op erfgoed

Innoverende museologie

Geïnspireerde architectuur

Gerichtheid op zeer breed publiek

Relatie met Nederlands Openluchtmuseum



�
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Geschiedenis >

Veelheid van verhalen

Complementaire perspectieven

Het belang van chronologie

De kracht van de Nederlandse canon

Gebeurtenissen, maar ook processen

Ook ‘geschiedenis van onderop’

De relatie met heden en toekomst
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Over geschiedenis >

Geschiedenis verwijst naar het verhaal 
van ons verleden. Het is zonneklaar dat er 
sprake is van verhalen in veelvoud, alleen al 
omdat perspectieven op het verleden heel 
verschillend zijn. Bovendien zijn er ontelbare 
geschiedenissen: van steden en regio’s, van 

beroepsgroepen, van ondernemingen, maar ook 
van zulke uiteenlopende onderwerpen als de 
slavernij, de komst van Italiaanse ijsmakers naar 
Nederland, de betrekkingen met China etc. Het 
is onmogelijk al die geschiedenissen te vertellen 
als één groot, allesomvattend verhaal.

De veelvormigheid van ons verleden heeft in 
de afgelopen decennia ook tot versnippering 
geleid. Er is duidelijk behoefte, vooral in 
het onderwijs, aan een overzichtelijk beeld 
van ons verleden, met name voor wat 
betreft de chronologie. Zo’n ‘kapstok’ is een 

voorwaarde om de veelheid aan ‘verhalen’ 
te kunnen plaatsen. De canon, opgevat als 
een reeks vensters op het verleden,  is een 
heel goed uitgangspunt voor de centrale 
presentatie in het Nationaal Historisch 
Museum.

Geschiedenis gaat niet alleen over grote 
namen en belangrijke gebeurtenissen, 
maar ook over processen die zich 
soms over eeuwen uitstrekken (zoals 
verstedelijking, mechanisering, 

natievorming, mondialisering etc.). 
En geschiedenis gaat óók over gewone 
mensen, die misschien niet vaak 
subject, maar wel altijd object van de 
geschiedenis zijn geweest.

En geschiedenis gaat niet alleen over vroeger. 
Ze wordt vandaag geschreven - met het oog op morgen.  
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Erfgoed >

Gelaagdheid naar periode 
stapeling in de tijd en historische diepte

Toe-eigening als gemeenschappelijk erfgoed 
ook door diegenen die later zijn ‘ingestapt’ in 
de Nederlandse samenleving

Highlights maar ook history from below

Consequent venster naar andere musea 
en herinneringsplaatsen 
in binnenland maar ook in buitenland: 
erfgoed kan ook werelderfgoed zijn

Een dynamische opvatting van erfgoed
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Over Erfgoed >

In een historisch museum gaat het om 
erfgoed dat wij dankzij onze kennis van de 
geschiedenis betekenis kunnen geven en in 
de juiste context kunnen plaatsen. Wij laten 
objecten dan ook niet op zich zien, maar 
brengen ze in verband  met geschiedverhalen.
Een van de ordeningen in de geschiedenis is 

de chronologie. Deze wordt op het ogenblik 
geherwaardeerd en ligt aan de basis van 
de canon van de Nederlandse geschiedenis. 
Vertaald naar het erfgoed betekent dit dat wij 
ons het erfgoed voorstellen in boven elkaar 
liggende lagen uit verschillende tijden.

Een andere ordening is gebaseerd op 
de geografische ruimte. De canon gaat 
voornamelijk over wat er gebeurde op het 
grondgebied van de Nederlandse nationale 

staat. Vertaald naar het erfgoed ontstaat 
zo het begrip nationaal erfgoed: het krijgt 
een rol toebedeeld in de vorming van een 
nationale identiteit.

Deelden al onze  voorouders dit 
nationale erfgoed? Sommigen zijn later 
ingestapt, bijvoorbeeld als vluchtelingen 
uit Frankrijk in de 1�de eeuw , als 
Italianen in de 1�de eeuw of als Turken 
in de �0ste eeuw. Daarom zien wij 
erfgoed niet als een versteend verleden, 
maar als een dynamisch proces van 
productie, bemiddeling en toe-eigening. 
Als het niet in letterlijke zin ons erfgoed 

is,  kunnen wij er ons zo verwant mee 
gaan voelen dat wij het wel gaan 
beschouwen als deel van onze identiteit. 
Bovendien bestaat erfgoed niet alleen 
uit een serie culturele highlights, maar 
is het ook de neerslag van het dagelijks 
leven van de miljoenen mensen die 
Nederland vormgegeven hebben: hun 
voorwerpen, gebruiken, normen en 
waarden mogen ook gezien worden. 

De associatie van historisch 
erfgoed met nationale identiteit 
is een perspectief dat sterk 
verbonden is met het ontstaan 
van de nationale staat  in de 1�e 
eeuw. Historisch erfgoed kan ook 
verbonden zijn met specifieke 
groepen in de samenleving, 

regionale identiteit of  een 
boven Nederland uitstijgende 
universele waarde hebben. Al 
deze perspectieven zijn een 
interessante én noodzakelijke 
aanvulling op het nationale 
beeld. 
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The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum
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Museologie >

De veranderlijkheid van het museum

Geen eigen collectie; bruiklenen essentieel

Werken met beperkt aantal sleutelobjecten

De kracht van authenticiteit

Sterk theatrale en verhalende enscenering

Wetenschap + verbeelding

Concreet aansluiten bij leefwereld bezoekers

Interactiviteit

Accent op educatie

Uitdagend
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The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum 
in Springfield – Illinois - nieuw en zeer spraakmakend. 
Zegt dat het geen museum wil zijn dat ‘houses objects 
rather than enhancing our appreciation of them’. In dit 
museum kan de bezoeker bijvoorbeeld vragen stellen 
aan Abraham Lincoln - in driedimensionale projectie 

aanwezig - waarop ze in Lincolns eigen woorden 
antwoord krijgen. Geen simpele techniek en al evenmin 
een goedkope database, maar wel heel spectaculair 
en aansprekend - en wetenschappelijk zeer goed 
onderbouwd.
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Over Museologie >

Museum verwijst, in de klassieke zin, naar 
collecties die voor publiek toegankelijk zijn. De 
geschiedenis laat zien dat (zelfs) musea heel 
veranderlijk zijn. Naast sterk collectiegerichte 
instellingen zijn ook musea ontstaan die 

primair accent leggen op de presentatie- of 
educatiefunctie. Steeds vaker is ook sprake van 
sterk op beleving gerichte presentaties, die in 
hoge mate aan het theater zijn ontleend. 

Voor de huidige tijd is het niet meer 
vanzelfsprekend dat ieder nieuw ‘museum’ 
een actief collectionerende instelling is. 
Zeker een nieuw nationaal museum moet 

voor zijn presentaties gebruik kunnen 
maken van voorwerpen uit collecties die 
elders worden beheerd. 

De kracht (magie) van ieder museum 
berust op de authenticiteit van 
voorwerpen. Unieke objecten zijn 
volstrekt onmisbaar, omdat ze de 
‘historische sensatie’ (Johan Huizinga) 
kunnen oproepen. In de presentatie zal 
vanzelfsprekend ruim gebruik worden 

gemaakt van unieke en belangrijke 
sleutelobjecten. Voor een belangrijk deel 
is de presentatie echter ook gebaseerd 
op verhalende en theatrale verbeelding, 
natuurlijk op solide wetenschappelijke 
basis.  

Een historisch museum wijst de 
weg in een land dat voor ons 
vreemd (geworden) is. Om de 
verbinding te kunnen leggen met 
de bezoekers van vandaag zal het 
museum moeten aansluiten bij 
de leefwereld van de bezoekers: 
bij kijkgewoonten, bij vragen 

die mensen zich NU stellen. 
Bovendien wil de bezoeker actief 
betrokken worden, wil hij/zij 
van tijd tot tijd ook om zijn/
haar mening worden gevraagd. 
Dit vraagt om voldoende (goed 
gekozen) interactieve elementen 
in de presentatie.

Het Nationaal Historisch Museum 
ziet zichzelf uitdrukkelijk als 
een educatieve instelling. De 
belangrijkste opgave is om 

niet belerend, maar veeleer 
uitdagend te zijn. Om niet alléén 
antwoorden, maar zeker ook 
vragen te formuleren.
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National Performing Arts Center, Kaohsiung, Taiwan      © Mecanoo Architecten Delft
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Architectuur >

Dienend en soeverein…

Inhoudelijk geïnspireerd, geen l’art pour l’art

Perfecte inpassing (natuurlijke) omgeving

Eigenzinnig passend in Nederlandse traditie

Aansluitend bij entreepaviljoen 
Nederlands Openluchtmuseum

Francine Houben / Mecanoo
Internationaal erkende kwaliteit
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Over Architectuur >

Waar het om architectuur gaat kiezen wij 
hier zeer doelbewust: Voor Francine Houben 
van Mecanoo Architecten. Het Nationaal 
Historisch Museum vraagt om architectuur van 

internationale kwaliteit en uitstraling. En die 
is er onmiskenbaar, zoals uit de internationale 
reputatie (en opdrachten) blijkt.

Als opdrachtgevers bij eerdere projecten 
hebben wij ervaren dat de architectuur 
van Mecanoo dienend is - en tegelijkertijd 
volstrekt soeverein. Het programma wordt 
hoogst serieus genomen, maar het resultaat 
wordt totaal anders, beter - en mooier - dan 

de opdrachtgever zich had kunnen dromen.
De eerdere samenwerking werd 
overigens van Rijkswege bekroond met 
de Vrije Pyramide 2000 voor ‘excellent 
opdrachtgeversschap’.

Mecanoo maakt gebouwen voor mensen, 
zo precies en passend mogelijk. En hoewel 
het resultaat altijd verrassende vormen en 

beelden oplevert, komt de architectuur niet 
uit vormwil voort. 

Mecanoo heeft zich een meester 
getoond in het ontwerpen van de 
‘openbare ruimte’. De vormgeving van 

de omgeving, met veel aandacht voor 
groen en voor beleving, is altijd van 
hoge kwaliteit. 

Mecanoo is een uitstekende keuze 
voor een Nederlands Nationaal 
Historisch Museum omdat de 
architectuur van dit bureau, op 
een heel eigenzinnige manier, 
past binnen de grote - en terecht 

vermaarde - Nederlandse traditie 
van het Nieuwe Bouwen. Niet 
meer qua vormentaal misschien, 
maar nog steeds wel qua ethos en 
mentaliteit.



1�

Recente projecten in Lleida, Nijmegen en Delft      © Mecanoo Architecten Delft



�0



�1

Publiek >

Gastvrijheid als eerste opgave

Sterk gericht op gezinnen met kinderen

Intergenerationele overdracht

Gericht op scholen en andere groepen 
(volwassenen-educatie)

Niet beleren, maar prikkelen

Toegankelijk voor álle Nederlanders en voor 
toeristen die Nederland willen leren kennen

Gericht op groepen nieuwkomers

Ontspannen inburgeren in Nederland

Doel:
200.000 bezoekers op eigen kracht + 
50.000 extra in combinatie met het 
Nederlands Openluchtmuseum
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Over Publiek >

Het Nationaal Historisch Museum is voor ons 
een publieksinstelling par exellence. Het is 
onmogelijk zo’n museum te bedenken zonder 
in de allereerste plaats bij de bezoekers stil te 

staan. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? 
Hoe hebben ze gereisd? Hoe kunnen wij hen 
gastvrij ontvangen?

Een Nationaal Historisch Museum moet 
als geen ander museum toegankelijk zijn 
voor alle Nederlanders. De geschiedenis 
is van iedereen. Niemand mag worden 
buitengesloten of zich buitengesloten 
voelen door drempels van welke aard 

dan ook. Het gebouw en de presentaties 
moeten toegankelijk zijn voor een zeer 
breed publiek. De opgave is kortom 
hoogwaardigheid en laagdrempeligheid te 
verenigen.

De centrale doelgroep wordt gevormd 
door gezinnen met kinderen. Juist 
geschiedenis is een onderwerp dat zich 
leent voor overdracht tussen generaties. 

De presentaties (maar ook de service 
en de voorzieningen) zullen zo moeten 
zijn dat juist een bezoek in gezins- of 
familieverband echt ‘quality time’ oplevert. 

Een andere wezenlijke doelgroep is het 
onderwijs. Wij gaan er bij ons ontwerp 
vanuit dat kinderen en jongeren over 
� tot 4 jaar - als het museum klaar is 
- met de canon vertrouwd zijn. Het 
museum hoeft de canon met andere 
woorden niet te ‘onderwijzen’, maar kan 

en wil wel tot de verbeelding spreken, 
verrassende ontdekkingen mogelijk 
maken enz. Overigens zullen wij ervoor 
zorgen dat een permanente afstemming 
op de (leerplan-) ontwikkelingen in het 
onderwijs structureel gewaarborgd is.

Het museum wil zich bewust 
ook richten op ‘nieuwkomers’ in 
Nederland. Het is van belang onze 
geschiedenis over te dragen aan 
iedereen die in Nederland woont. 
Tegelijkertijd wil het museum 

waarborgen dat ook het ‘Nederlandse’ 
erfgoed van nieuwkomers een 
plaats krijgt in de presentaties en 
tentoonstellingen van het Nationaal 
Historisch Museum.
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Nederlands Openluchtmuseum
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Relatie met Nederlands 
Openluchtmuseum >

Het Nederlands Openluchtmuseum biedt:

>  Complementair beeld van geschiedenis

>  Accent op regionale en locale verscheidenheid

>  Aandacht voor immaterieel erfgoed

Inhoudelijke synergie

Optie: een unieke co-productie

>  Panoramatheater voorstelling rond Migratie
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Over Relatie met Nederlands 
Openluchtmuseum >

Waar de canonpresentatie zich voor een 
belangrijk deel richt op belangrijke historische 
gebeurtenissen en personen, levert het 

Openluchtmuseum een wezenlijke aanvulling: het 
verhaal van de miljoenen bewoners van ons land, 
de wijze waarop zij leefden en overleefden.

Waar de canon zich richt op wat voor het 
hele land van belang was, het nationale 
verleden, richt het Openluchtmuseum zich 
op het thema ‘eenheid in verscheidenheid’. 
Het laat zien hoe de bewoners regionale 

en lokale verbanden vormden om tenslotte 
staatsburgers te worden van een land dat 
steeds meer één werd. Toch bleven regionale 
en lokale culturele verscheidenheid 
behouden.

Het Nationaal Historisch Museum zal 
zich in hoofdzaak richten op materiële 
getuigenissen van het verleden. Het 
Openluchtmuseum heeft als een van 
de vooraanstaande openluchtmusea in 

Europa (European Museum of the Year 
2005) een traditie in het presenteren 
van immaterieel erfgoed, de intangible 
heritage (UNESCO).

De canonpresentatie is gericht op de 
geschiedenis van Nederland, maar 
onze voorouders zijn eens naar dit 
land gekomen, vroeger of later. Zeker, 
zij eigenden zich in de loop van de 
generaties het Nederlandse erfgoed toe, 
maar droegen daaraan ook het hunne bij. 
Een natiegebonden visie op erfgoed is 
een eenzijdig perspectief. 
Erfgoed is niet alleen natiegebonden: 
erfgoed is gebonden aan mensen en 
migreert met mensen mee. 

Om het beeld van een homogene 
bevolking die vanaf de volksverhuizingen 
hier woonachtig is te nuanceren zou 
een directe verbinding tussen de 
canonpresentatie en de te ontwikkelen 
migratievoorstelling in het bestaande 
HollandRama-theater een geweldige kans 
bieden. Een kans om ook wat dit betreft 
de gelaagdheid van onze geschiedenis te 
laten zien.

Inhoudelijke synergie

Optie: een unieke co-productie rond migratie
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© Mecanoo Architecten Delft
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Museaal Concept >

Optie 1: de Gang van je voorouders

Optie 2: de Grote Reis

Tentoonstellingen

Educatie

Canontoren

Forum

Landelijke activiteiten
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Canontoren: hoofdingrediënten >

Verdeling van de 50 canonvensters over vijf gestapelde 
verdiepingen, rondom een centrale vide

Ordenend: Per canonvenster één markant 
signaalobject aan de rand van de vide

Historische gelaagdheid: vanaf de galerijen kijk je 
terug naar het verleden, maar je kunt niet in de 
toekomst kijken.

6e galerij met spectaculair zicht op 5 lagen 
geschiedenis en uitzicht over de omgeving.

1e galerij: prehistorie en Romeinse tijd

2e galerij: Middeleeuwen

3e galerij: Republiek

4e galerij: 19e eeuw

5e galerij: 20e eeuw 
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© Mecanoo Architecten Delft
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De vide en de signaalobjecten >

In het midden van de toren bevindt zich een ronde vide 
onder een lichtkoepel. Naarmate je hoger komt, worden 
de galerijen en ook de vide breder. Net als ons erfgoed 
dat, naarmate het verleden recenter wordt, in omvang 
toeneemt.

Door de naar boven toe breder wordende vide springen 
de galerijen elke hogere etage een stuk in, zodat vanaf 
de rand van de galerij teruggekeken wordt op een deel 
van de galerijen daaronder.

Het biedt een terugblik op het verleden, terwijl er geen 
zicht is op de toekomst. Vanaf de bovenste galerij kijk 
je terug tot aan de prehistorie!

De randen van de etages bij de vide zijn zichtbaar 
van bovenaf. Ze zijn bestemd voor 50 signaalobjecten 
(één per canonvenster), verdeeld over de verschillende 
verdiepingen/tijdsperiodes. De signaalobjecten hebben 
een bijzondere lading in relatie tot de canonvensters. 
Daarnaast zijn zij liefst ook eyecatchers en uit de verte 
en van bovenaf herkenbaar.
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Canontoren: rondgang op de 
galerijen >

Uitgewerkte presentaties per canonvenster in de 
schil langs de buitenwand (geen daglicht, alleen 
in de vide)

Gevarieerd: Interactieve elementen van 
verschillende soort verspreid over de 
canonpresentaties

Chronologische ordening: kloksgewijze rondgang op 
de galerijen

Flexibiliteit: per galerij ruimte voor extra 
vensters en verandering vensters
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Uitwerking galerij >

Aan de buitenkant van de galerijen, langs de wand van de 
toren, is een qua breedte variërende schil beschikbaar als 
expositieruimte voor de verschillende canonvensters. Deze 
expositie bestaat uiteraard uit historische objecten en 
afbeeldingen, maar ze wordt ook gedragen door animaties, 
scènes en (met name voor de twintigste eeuw) film en 
geluidsfragmenten. De scènes dienen vooral om het 
voorstellingsvermogen te prikkelen en zich te identificeren 
met ‘gewone’ personen uit die tijd (daaronder ook 
kinderen). Door de keuze van de objecten en de wijze van 
ensceneren zal elke galerij een heel eigen karakter krijgen, 
passend bij de betreffende historische periode. 

Op elke galerij wordt ruimte opengelaten voor extra 
(wisselende) canonvensters. Een voorbeeld is de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen die naar het 
oordeel van velen nauwelijks aan de orde komt in de 
huidige canon, maar waar met bruiklenen uit  Nederlandse 
musea (Museum Boerhaave, Teylers Museum) wel twee 
boeiende vensters mee kunnen worden gecreëerd. 
Bijvoorbeeld rond Christiaan Huygens en Boerhaave 
(Republiek) of rond de ontwikkeling van de  techniek, 
oprichting Philipsfabriek, natuurkundige Hendrik Lorentz, 
waterbouwkunde en Lely (1�e en �0e eeuw). 
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Stedelijk museum Het Prinsenhof, Delft
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Twee voorbeelden canonvensters >

We nemen de ring van de Republiek. 
We komen met de lift of de (rol)trap 
aan op de derde galerij. Daar begint 
de kloksgewijze rondgang. Wij zien 
16 signaalobjecten in een kring 
rond de vide staan: het eerste is een 

zwaar geschonden beeld dat getuigt 
van de beeldenstorm, het laatste is 
een vrijheidsboom uit de tijd van de 
patriotten. 

De beeldenstorm 
Kijken wij bij het geschonden beeld naar 
links dan zien wij de presentatie van 
de godsdienststrijd en het begin van 
de Opstand, met afbeeldingen als de 
inname van Den Briel, de martelaren van 
Gorcum, hagepreken, het katholieke en 
protestantse kerkinterieur enz. We horen 
geluidsfragmenten (geuzenlied, kerkorgel). 
Er is een verwijzing naar Museum het 
Catharijneconvent in Utrecht, dat behoort 

tot het Nationaal Netwerk Historische
Musea: op een beeldscherm kunnen wij 
bladeren door de collectie die dit museum 
over dit onderwerp heeft. 
 
Bij de inname van Den Briel zien we een 
interactieve presentatie: we leren dat er 
twee kanten aan deze gebeurtenis zijn: de 
overwinning van de geuzen, maar ook de 
martelaren van Gorcum. We mogen zelf ons 
oordeel geven.

Willem van Oranje
Wij lopen verder volgens de klok en zien 
dan rechts het volgende signaalobject: een 
levensgroot beeld van Willem van Oranje. 
Links zien we de nadere uitwerking met 
onderwerpen als het beleg van Haarlem 
en het ontzet van Leiden en de moord 
op Willem van Oranje. Bij het beleg van 
Haarlem zien wij kogels uit het beleg, 
Spaanse helmen, wapens. Wij ruiken 
de hete teer die vanaf de wallen op de 
belegeraars werd uitgegoten en zien een 
schilderij van Kenau Simonsdr. Hasselaar 
vechtend op de wallen van Haarlem. 

Dit schilderij is aanleiding voor een 
‘kadertje’: wie was Kenau en waar komt de 
uitdrukking kenau vandaan? 

Verderop zien wij een prachtige maquette 
van het beleg van Leiden en de 
binnenvarende watergeuzen, met enkele 
authentieke historische objecten erbij. 
Ook zien wij een gereconstrueerde scène 
met een jongetje, dat de door de Spaanse 
militairen achtergelaten kookpot met 
hutspot ontdekt en kunnen kinderen zich 
inleven in hun Leidse leeftijdsgenootjes 
van toen. 
 
Aan het eind van de presentatie van dit 
canonvenster horen wij het Wilhelmus 
in 1�de eeuwse versie. Via een webcam 
zijn wij rechtstreeks verbonden met de 
beroemde trap in het Prinsenhof in Delft 
waar Willem van Oranje is vermoord en zien 
wij de bezoekers aan dit museum.
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Canontoren: de Bovenverdieping 
van Nederland >

Zicht op de buitenste ringen van 5 galerijen met hun 
signaalobjecten: de geschiedenis die achter ons ligt.

Zicht naar buiten: uitzicht op Nederland 
en op de presentatie van de Nederlandse 
regio’s in het Openluchtmuseum.

Uitzendtoren:

De radio- en tv-studio voor historisch Nederland

Uitzichttoren:
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De Bovenverdieping van 
Nederland >

Boven de vijf galerijen bevindt zich nog een zesde galerij: 
de Bovenverdieping van Nederland. Deze galerij biedt 
een spectaculaire blik naar beneden op de onder elkaar 
liggende ringen met signaalobjecten en een totaalbeeld op 
de geschiedenis van Nederland in haar gelaagdheid. 

De bovenverdieping biedt echter meer dan dat: het is 
de enige galerij met een panoramisch uitzicht op de 
omgeving. Door verwijzingen rondom in de richting van 
belangrijke plaatsen van herinnering in Nederland is de 
Bovenverdieping ook een venster op het land en naar 
regionale en lokale onderwerpen. 

De Bovenverdieping van Nederland vormt met de blik naar 
beneden enerzijds en naar buiten anderzijds de apotheose 
van het bezoek aan de Canontoren. Ze heeft een hoge 
symbolische waarde als culminatiepunt van vele lagen van 
historisch erfgoed.

De Bovenverdieping van Nederland is tevens de plek waar 
een professionele radio- en tv-studio is ondergebracht: 
het wordt de plek waar vanuit lifeprogramma’s rond 
geschiedenis, discussies met publiek etc. kunnen worden 
uitgezonden.
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Arnhem
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Tentoonstellingen >

De tentoonstellingen, die overigens soms ook 
(internationale) co-producties zullen zijn bieden 
mogelijkheid om:

1.  actuele kwesties in historisch 
perspectief te plaatsen (globalisering, 
zinloos geweld, energieschaarste etc.)

2.  de nationale geschiedenis meer 
uitdrukkelijk in internationaal, 
bijvoorbeeld Europees, perspectief 
te plaatsen

3.  aan te sluiten bij de leerplannen 
(eindexamens) van het onderwijs.

Het Nationaal Historisch Museum biedt naast de 
vaste presentaties ook tijdelijke tentoonstellingen, 
waarvoor twee ruime zalen beschikbaar zijn.
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Educatie: 

Inleving

>   Je verwondert je en 
wordt nieuwsgierig

>   Je identificeert je 
met mensen uit het 
verleden

     (‘geschiedenis gaat 
over mensen zoals 
jij en ik’)

>   Je beseft dat 
geschiedenis 
tastbaar om je heen 
is

>   Om sommige 
verhalen moet je 
lachen, door andere 
raak je ontroerd

Inzicht

>   Je ziet dat ‘vroeger’ 
niet één geheel 
is, maar uit lagen 
bestaat

>   Je maakt 
vergelijkingen en 
ontdekt verbanden 
en patronen

>   Je ziet dat er aan 
veel zaken twee 
kanten zijn

>   Je bent/wordt 
zelfbewust over het 
land waar je leeft, 
maar kunt/leert 
ook relativeren

Aktie

>   Je praat nog na 
over wat je gezien 
en gehoord hebt

>   Je bent meer attent 
op gebouwen en 
voorwerpen uit het 
verleden in je eigen 
omgeving  

     
>   Je kijkt eerder naar 

een geschiedenis-
programma op de 
TV en naar histori-
sche websites

>   Je schrijft met de 
klas een brief aan 
de directeur van 
het museum dat er 
een belangrijk ven-
ster ontbreekt in 
de canon

>   Je vormt je een 
mening over 
actuele kwesties en 
doet actief mee in 
de samenleving

Wat willen we bereiken?
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Over educatie >

De educatieve doelstellingen worden gerealiseerd in de vaste presentaties in de 
Canontoren en door specifieke educatieve activiteiten.

De Canontoren
De ruimtelijke vertaling van de 
gelaagdheid van het verleden en 
de chronologische rondgang op de 
galerijen zijn op zich al een educatief 
instrument van de eerste orde. Ook 
worden op iedere galerij specifieke 
interactieve elementen ingebracht, 
verspreid over de verschillende 
canonvensters. In de Canontoren 
zijn verder doorlopend ‘educatieve 
gastheren’ (m/v) aanwezig die 
bijvoorbeeld scholieren kunnen helpen 

met opdrachten of bij interactieve 
presentaties.
Het museum zal doordeweeks in hoge 
mate een museum voor schoolgroepen 
zijn. Om alle verschillende doelgroepen 
goed te kunnen bedienen denken 
we aan een tijdzonering. Van �.�0 
uur tot 14.�0 primair gericht op 
schoolgroepen; van 15.00 tot �0.00 
uur - en in de weekenden en vakanties 
– primair gericht op het overige 
publiek.

Specifieke educatieve activiteiten

>   Kleine reizende tentoonstellingen die in scholen geplaatst kunnen worden 
en daar verder aangevuld kunnen worden vanuit lokale en regionale optiek of 
vanuit de signatuur van de school

>  Productie educatief materiaal ter voorbereiding van schoolbezoek
>   Workshops (waarvoor vier zalen beschikbaar zijn) waarvan één bijvoorbeeld 

voor een estafetteproject (elke dag wordt door een volgende groep verder 
gebouwd aan een bepaald product)

>  Een mediatheek

Essentieel is dat de productontwikkeling niet vóór maar met de scholen wordt 
gedaan; hiervoor worden structurele relaties met zgn. ‘partnerscholen’ gelegd.
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Over het integreren van educatie >

Op elke etage van de Canontoren zal de bezoeker een aantal interactieve 
units tegenkomen, herkenbaar vormgegeven afhankelijk van hun functie: 
vergelijkbaar met kadertjes in een tijdschrift.

‘Geel’ (waarschuwingslicht): Relativerende humor. Anachronismen, grappige 
anekdotes, apocriefe verhalen, een cartoon uit de canon van Fokke en Sukke. 
Interactie: ken je ook zo’n grap, vul hem dan in op de website geschiedenis 
met een knipoog

‘Blauw’ (intellectuele koelheid): geschiedenis toont vaak dat de medaille twee 
kanten heeft en zaken genuanceerder liggen dan zij lijken. Interactie: klik aan 
met welk van de oordelen je het eens bent en zie hoe anderen oordelen

‘Zwart’: zwarte bladzijden in onze geschiedenis, emotioneel beladen 
verleden. Interactie: wat zijn volgens jou uit de lijst de meest zwarte 
bladzijden uit onze geschiedenis: geef volgorde aan

‘Rood’ (de rode draad): kaderpresentatie voor reflectie op processen van 
lange duur die zich over meer canonvensters uitstrekken (verstedelijking, 
mechanisatie en industrialisatie, schaalvergroting, globalisering) Interactie: 
dit proces speelde zich niet alleen in Nederland af: klik een ander Europees 
land aan waarin je geïnteresseerd bent om te zien hoe het daar verliep   

‘Groen’ (interactie met herinneringsplaatsen in het land); webcams in situ 
bij historische plaatsen zoals een hunnebed, het Binnenhof, de Dam, de 
Maas in Rotterdam, het VOC schip bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 
Interactie: typ je postcode in en zie wat er over dit canonvenster te zien 
is in jouw omgeving en vraag een lijst op van publicaties hierover in de 
openbare bibliotheek bij je in de buurt
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De Spanjaarden moorden in Haarlem, 15��. Gravure: Frans Hogenberg
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Forum >

Het Nationaal Historisch Museum ziet zichzelf niet alleen 
als een instituut van cultuuroverdracht, maar uitdrukkelijk 
ook als een centrum voor meningsvorming en debat. Die 
Forumfunctie is essentieel.

Van minstens zo groot belang is echter de opstelling 
van het museum zelf. De presentaties zullen 
uitdrukkelijk tot reactie (en tegenspraak) moeten 
uitnodigen. De staf van het museum zal ook in eigen 
publicaties en door deelname aan publieke debatten 
actief aan meningsvorming moeten bijdragen. 

De plannen voorzien daarom in een aantal faciliteiten om 
deze functie mogelijk te maken: een auditorium, radio en 
tv-studio, een website.

Het museum zal een sterk interactieve website 
onderhouden, waar veel aandacht zal worden 
besteed aan de inrichting van fora voor discussie 
over historische en actuele kwesties.
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Landelijke activiteiten >

Centrumfunctie van een Nationaal Netwerk van 
Historische Musea; beheren van de website van 
het Netwerk

Service aan kleine historische musea: 
reizende tentoonstellingen

Service aan scholen: reizende 
tentoonstellingen & educatief materiaal 
(voorzover niet via de website)

Acties ter bevordering van de belangstelling 
voor geschiedenis, in nauwe samenwerking 
met het Nationaal Netwerk Historische 
Musea en instellingen als het Instituut voor 
Beeld en Geluid, de omroeporganisaties, 
het Nationaal Archief, het Centraal Bureau 
voor Genealogie, regionale archieven, 
de Koninklijke Bibliotheek, openbare 
bibliotheken, Anno enz.
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Over het Nationaal Netwerk 
Historische Musea >

Het Nationaal Historisch Museum geeft met de canonpresentatie een compleet 
overzicht van de Nederlandse geschiedenis, gerelateerd aan de canon, maar 
beschikt niet over uitgebreide collecties. Het Nationaal Historisch Museum wil 
daarover niet beschikken omdat deze collecties elders beter op hun plaats zijn. Zij 
bevinden zich in een reeks van meer of minder gespecialiseerde musea, die evenals 
het Nationaal Historisch Museum een nationale functie vervullen en beschikken 
over vele topstukken betreffende de geschiedenis van Nederland.

Gezamenlijke digitalisering door de tot het Netwerk behorende musea biedt 
mogelijkheden historische objecten virtueel samen te brengen in een veelheid 
van samenhangen, als geldt het één nationale collectie. Het Nationaal Historisch 
Museum beheert de website van het Netwerk.

Het Nationaal Historisch Museum heeft naast de eigen presentatie een belangrijke 
functie te verwijzen naar deze musea. De aansluiting van het Nationaal Historisch 
Museum bij andere nationale musea van geschiedenis vindt plaats via een op 
te richten Nationaal Netwerk Historische Musea. Het bureau dat dit netwerk 
ondersteunt, is dan ook gevestigd in het Nationaal Historisch Museum. 

De website biedt:
>   Informatie over de deelnemende musea en links naar hun eigen websites
>  Tentoonstellingsagenda
>  Agenda van activiteiten in de verschillende musea
>    Een digitaal bezoek aan de collecties van de musea over de grenzen van 

de instellingen heen op basis van de canon
>    Educatieve/interactieve programma’s rond bepaalde thema’s of 

collectieonderdelen, bijvoorbeeld: stel je eigen tentoonstelling samen en 
presenteer die in het ‘webmuseum’

>   Een vraagbaakfunctie voor het maken van historische werkstukken in het 
onderwijs
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Optie 1:
de Gang van je voorouders >

Ondergrondse verbinding tussen de Canontoren en 
HollandRama

Essentiële inhoudelijke verbinding tussen de 
algemene geschiedenis van Nederland en migratie

Thema: wie ben jij en waar kom je vandaan?
Interactief: zoek je herkomst op
Waar waren je voorouders in de verschillende 
perioden van de Canontoren?
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Over je eigen geschiedenis >

De Canontoren gaat uit van de meer 
algemene geschiedenis van Nederland. 
In de ‘Gang van je voorouders’ staat de 
persoonlijke geschiedenis centraal. Hier 
kunnen bezoekers via computers uitzoeken 
waar hun familie en familienaam vandaan 
komt. Stel je woont in Amsterdam. Hier 
kun je ontdekken dat je oorspronkelijk uit 

Friesland komt of uit Brabant. Of misschien 
heb je een (al of niet vernederlandste) 
Franse naam en waren je voorouders 
protestante vluchtelingen uit Frankrijk of 
kwamen zij in de 1�de eeuw uit Italië of 
pas enkele tientallen jaren geleden uit 
Turkije. De meeste Amsterdammers komen 
oorspronkelijk ergens anders vandaan. 

En misschien kom je ook iets te weten over 
het beroep van een van je voorouders...
Misschien waren zij wel molenaars en 
voel je je ineens meer betrokken bij 
het canonvenster van de Beemster en 
al die watervlakten die met molens 
zijn drooggemalen...Of kwamen zij uit 
Zeeland en wordt je trots op de ook in 
Zeeland geboren Michiel de Ruyter? Op 

de computer kun je namelijk zien welke 
landelijke beroemde personen uit jouw 
streek van herkomst komen. Of je ontdekt 
een belangrijke gebeurtenis of persoon 
die niet in de Canontoren te vinden was: 
die voeg je toe op de website van het 
Nationaal Netwerk Historische Musea in het 
programma: ‘Vergeten in de canon’. 

De ‘Gang van je voorouders’ mondt 
uit bij het HollandRamatheater, een 
logisch vervolg, want daar kun je in een 
voorstelling zien hoeveel mensen eigenlijk 
van plaats veranderd zijn in de wereld, 
op reis gingen om een beter bestaan te 
zoeken. Of dat nu Friezen waren die naar 

Amsterdam trokken (een eeuw geleden ook 
een verre reis en grote cultuurshock!) of  
Turken en Marokkanen die naar Nederland 
zijn gekomen in de afgelopen decennia. 
En wat denk je van al die Nederlanders die 
naar Canada en Australië zijn gegaan en 
daar nog steeds Sinterklaas vieren?

Een vergelijkbaar programma is ontwikkeld 
in Ellis Island, het immigratiemuseum in 
New York. In Nederland kan een dergelijk 
systeem worden opgezet in samenwerking 
met de archieven en het Centraal Bureau 
voor Genealogie. Natuurlijk kun je in de 

‘Gang van je voorouders’ niet uren diep 
gaan graven in je familieverleden, want 
je moet weer verder om nog meer te zien. 
Maar als je geraakt wordt door wat je hebt 
kunnen vinden, weet je nu de weg waar je 
verder kunt graven.
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Optie 2:
de Grote Reis >

Deze voorstelling gaat over de historische en 
actuele betekenis van migratie voor Nederland. 
Ze wordt geprogrammeerd in het bestaande 
HollandRama-theater van het Nederlands 
Openluchtmuseum, dat ondergronds met de 
Canontoren wordt verbonden – via de Gang van 
je voorouders…

De migratievoorstelling zou een essentieel 
onderdeel uit kunnen maken van het 
museale aanbod van de beide musea. 
De voorstelling zou dan ook een 
co-productie moeten zijn.

Ruimtelijk, logistiek en organisatorisch zou 
er een interessant ‘knooppunt’ tussen beide 
(onafhankelijke) instellingen kunnen ontstaan.

Een voorstelling over migratie
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Ontwerp >

Gebouw

Omgeving

Inrichting
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Gebouw >

Programma:

Entrée + publieksvoorzieningen

Canontoren 

De Bovenverdieping van Nederland

Optie 1: de Gang van je voorouders

Optie 2: de Grote Reis, een voorstelling over migratie

Tentoonstellingszalen

Educatiecentrum

Auditorium 

Restaurant

Kantoren, werkplaatsen, ontvangstdepot etc.
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Omgeving >

Riant plein, licht oplopend, tussen beide musea. 
Architectonische en groene wanden. 

Parkeren voor beide musea onder het 
maaiveld; bussen achterzijde complex

Hoge verblijfskwaliteit: bestrating en groen. 
Terrassen, speelmogelijkheden. 
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Inrichting >

Voor de inrichting van de museale ruimten, in 
het bijzonder voor de Canontoren, zijn twee 
principes richtinggevend:

>  de inrichting wordt per verdieping sterk 
verschillend; er moeten verschillende werelden 
ontstaan. De sfeer van de inrichting moet ‘passen’ 
bij de betreffende historische periode.

>  de inrichting wordt sterk sfeer oproepend; in een 
historisch museum gaat het niet om de objecten op 
zichzelf, maar om de verhalen die ermee verbonden 
zijn.

Voor de keuze van museale inrichters/
tentoonstellingsontwerpers gelden eveneens 
twee uitgangspunten:

>  Internationaal erkende kwaliteit: oorspronkelijk, 
verrassend

>  Gerichtheid op groot en breed publiek; bewezen in 
zeer succesvolle presentaties elders
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Inrichting >   

Er is, in dit stadium, nog geen keuze gemaakt voor ontwerpers van de 
verschillende presentaties in het gebouw. Wel zijn er eerste beelden van de 
sfeer die wij willen oproepen. 

>  Pre-historie/Romeinse tijd:
     gezien de relatief beperkte hoeveelheid objecten - en mede met het 

oog op kinderen -  een sterk naturalistische enscenering. Voorbeeld de 
presentaties in The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum 
in Springfield (Illinois) USA. Ontwerp: BRC Imagination Arts (Burbank 
USA, Eindhoven)

> Middeleeuwen:
  een sterk materialig/constructieve vormgeving. Voorbeeld: de 

presentaties in het Vasa Museum in Stockholm. Ontwerp: Ontwerpteam 
Vasa Museet, Stockholm

> Republiek:
  Een intrigerend-esthetische vormgeving. Voorbeeld: de Nachtwacht-

interpretatie van Peter Greenaway. In samenwerking met bijvoorbeeld 
Kossmann.DeJong, Exhibition Architects Amsterdam

> 19e eeuw:
  Een sterk evocatieve opstelling. Voorbeeld: de Canada Hall in het 

Museum of Civilisations in Ottawa (Canada).  

> 20e eeuw
  Een sterk filmische enscenering (met veel audio-visueel materiaal). 

Voorbeeld: In Flanders Fields in Ieper (België). Ontwerp: Event 
Communications, London. Samenwerking met Beeld en Geluid.
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The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum

The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum
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Vasa Museum, Stockholm
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Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: Wonderland
Het Dolhuys, Haarlem 
Gemeentemuseum Den Haag: Wonderkamers
De Nieuwe kerk, Amsterdam: Istanbul: de stad en de sultan
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In Flanders Fields Museum
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Nightwatching, Peter Greenaway 
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Investeringskosten >

Ruwe schatting op basis van kengetallen: 

Bouwkosten:  
10.000 x  € 3500 per m2      €  35.000.000

Inrichting & installaties:  
10.000 x  € 1500 per m2    €  15.000.000
  

Totaal       €  50.000.000 
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Exploitatiekosten >

Eveneens ruwe schatting op basis van kengetallen:

Gebruikersvergoeding     €  3.500.000

Personeelskosten     €  3.000.000

Schoonmaken, energie, 
afschrijving, inrichting    €  2.500.000

Tentoonstellingen     €  2.500.000

Outreach       €     500.000

Totaal:         € 12.000.000   
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Realisatie >

Bijdrage regio

Stedenbouwkundige voorwaarden

Proces, werkstructuur

Wetenschappelijke begeleiding

Planning
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Bijdrage regio >

De gemeente Arnhem is door de Minister van OC&W 
uitgenodigd om met plannen te komen het Nationaal 
Historisch Museum binnen haar grenzen te realiseren. Het 
gemeentebestuur gaat graag op deze uitnodiging in.

De Provincie Gelderland ondersteunt het initiatief van 
harte. Sterker: het Landsdeel Oost laat in een afzonderlijk 
schrijven aan de Minister weten, steun te geven aan 
Arnhem als voor de handliggende vestigingsplaats.
De Provincie Gelderland zal indien nodig de realisering 
van het nieuwe museum procedureel ondersteunen. 

Bovendien is het Provinciaal bestuur van Gelderland 
bereid aan Provinciale Staten voor te stellen om een 
aanzienlijk deel van de investeringslasten voor rekening 
van de provincie te laten komen als onderdeel van de 
besprekingen in het kader van een eventueel aanbod van 
de gezamenlijke provincies om het kabinet tegemoet te 
komen bij het realiseren van rijksdoelen.
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Stedenbouwkundige voorwaarden >

 Voorgesteld is het Nationaal Historisch Museum te huisvesten 
op het parkeerterrein van het Nederlands Openluchtmuseum 
(NOM). Het NOM heeft recent een masterplan opgesteld, waarin de 
ontwikkelingsrichting voor de komende tien jaren wordt beschreven. 
Het spreekt vanzelf dat een nieuw museum op de genoemde locatie 
in dit plan niet is meegenomen. Omdat het masterplan basis is 
geweest voor het recent vastgestelde en nog door de provincie goed 
te keuren bestemmingsplan Buitengebied Arnhem-Noord 2007, biedt 
dit bestemmingsplan geen mogelijkheid tot het vestigen van een 
(bovengronds) museum op het parkeerterrein. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem en het 
College van Gedeputeerde Staten  van de Provincie Gelderland zijn 
van mening dat een Nationaal Historisch Museum heel goed past op 
deze locatie. Dit vanwege de synergie met het NOM. Daarom zullen de 
genoemde besturen zich inspannen dit museum planologisch mogelijk 
te maken. 

Overigens wordt er in het ontwerp voor het Nationaal Historisch 
Museum vanuit gegaan dat parkeren voor beide musea in een onder 
het museumgebouw te realiseren parkeergarage zal plaatsvinden. 
Daarmee zou een oplossing voor de parkeerdruk in dit gebied kunnen 
worden gevonden.

Naar het oordeel van alle bij de planontwikkeling betrokkenen 
verdient het de voorkeur om het Nationaal Historisch Museum te 
ontwikkelen op de thans voorgestelde locatie. Voor de volledigheid 
willen wij erop wijzen, dat mocht dit tot onvoorziene problemen 
leiden er eveneens geschikte locaties zijn op het huidige terrein van 
het Nederlands Openluchtmuseum, waar binnen de kaders van het 
recent vastgestelde bestemmingsplan en zonder vrijstellingsprocedure 
kan worden gebouwd.
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Proces, werkstructuur >

We stellen ons voor het project te ontwikkelen in een 
professionele werkstructuur onder leiding van een ervaren 
projectbureau. Het gaat om het managen van 
3 verschillende, maar complementaire opgaven:

>   De realisatie van een groot aantal museale 
presentaties 

>  De ontwikkeling van gebouw en omgeving

>   De opzet van een nieuwe museale organisatie

Naast een projectleider/manager en een groot 
aantal deelprojectleiders en specialisten is ook een 
conceptbewaker nodig in de leiding van het project. 

Tenslotte: In de projectopzet moet gewaarborgd 
worden dat goede afstemming met het Nederlands 
Openluchtmuseum plaats vindt. Dit in verband met het 
uitnutten van complementariteit en (bedrijfsmatige) 
synergie, en om concrete belangen (parkeren 
bijvoorbeeld) tijdig af te stemmen.
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Wetenschappelijke begeleiding >

Het ligt in de bedoeling een wetenschappelijke begelei-
dingsgroep te vormen, bestaande uit historici en cultuur-
wetenschappers, om de conceptie en de presentaties van 
het Nationaal Historisch Museum verder uit te werken

Tot dusverre hebben toegezegd:

prof. dr. Marlite Halbertsma
Bijzonder hoogleraar kunst- en 
cultuurwetenschappen 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

prof. dr. Gottfried Korff
Hoogleraar Europäische Ethnologie / 
Empirische Kulturwissenschaft aan de 
Universiteit van Tübingen.

prof. dr. Peter Nissen
Hoogleraar Geschiedenis van het 
Christendom aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

prof. dr. Ruth Oldenziel
Hoogleraar Amerikaans-Europese 
techniekgeschiedenis aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, tevens universitair 
hoofddocent Universiteit van Amsterdam.

prof. dr. Herman Pleij
Hoogleraar Historische Nederlandse 
Letterkunde, Universiteit van Amsterdam

prof. dr. Maarten Prak
Hoogleraar sociale en economische 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Gerard Rooijakkers
Historicus en Etnoloog, Bijzonder 
hoogleraar Nederlandse etnologie aan de 
universiteit van Amsterdam, tevens als 
onderzoeker verbonden aan het Meertens 
Instituut.

prof. dr. Auke van der Woud
Hoogleraar architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis 
aan de Rijks Universiteit Groningen.

prof. dr. Liesbet van Zoonen
Hoogleraar media en populaire cultuur, 
Universiteit van Amsterdam
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Planning >

Voor een complex museum van circa 10.000 m� en bijbehorende parkeervoorzieningen moet 
ruwweg onderstaande planning haalbaar zijn. Een heldere en strikte planning dient per 
fase te worden vastgesteld om de benodigde capaciteit bij alle partijen tijdig te kunnen 
reserveren. Iedere fase wordt van tevoren gepland en omvat een concept en een definitief 
product. Tussen concept en definitief product wordt voldoende tijd gereserveerd voor 
controle door de opdrachtgever. Wij gaan er hierbij van uit dat door inzet van alle betrokken 
partijen en overheden eventuele risico’s van tijdrovende procedures vanuit wetgeving en 
regelgeving beperkt zijn.

Essentieel bij complexe opgaven is de inspirerende samenwerking tussen mensen die 
zich verantwoordelijk voelen voor het uiteindelijke resultaat. Om goed gefundeerde en 
duurzame keuzes te kunnen maken in het stadium van het ontwerpconcept wordt de 
kennis van diverse adviseurs direct bij de start van het project ingezet. De samenwerking 
met adviseurs op het gebied van o.a. constructie, installatietechniek, bouwfysica, musea, 
tentoonstellingsinrichting en verlichting is essentieel. Vanaf het begin van het project wordt 
leiding gegeven aan de integratie van deelontwerpen en het ontwikkelen van alternatieve 
ontwerpoplossingen. 

Woensdag �0 maart �011 om 14.00 uur vindt de feestelijk opening plaats van de eerste 
expositie.
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Mail >

Hoi Willem,
 
Vandaag waren we in het nieuwe Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Een aanrader! 
Had natuurlijk al veel foto’s gezien in de kranten, maar het is nog spannender dan ik had 
verwacht.
We konden onze auto goed kwijt, in een garage direct onder het museum. En hoewel het 
nou ook weer niet zo’n wereldreis is vanuit Zoetermeer (nog geen 1,5 uur en je komt nog 
eens ergens) was het wel heel mooi dat je eenmaal buiten ook echt de ruimte hebt. Een 
schitterend plein. Koffie gedronken op het terras (op het Zuiden!) en de kinderen even 
lekker rennen.

Net als iedereen zijn we eerst die intussen al beroemde Canontoren ingegaan. 
De Canon van Nederland, allemaal tot je dienst, maar bij zo’n presentatie kon ik me maar 
weinig voorstellen eerlijk gezegd. Is ook niet zo simpel te beschrijven, dat moet je zelf gaan 
zien. Je krijgt het gevoel dat je hoe hoger je komt je op steeds meer geschiedenis staat. 
Dat komt natuurlijk door die vide waar de kranten vol van stonden, maar het effect is ook 
spectaculair. Voor je nou gaat roepen of ik ook iets van geschiedenis gezien heb.. Jazeker, 
en niet zo’n beetje ook. We kwamen tijd tekort. Om een voorbeeldje te noemen: Als je nou 
denkt dat je eindeloos wordt doorgezaagd over Willem Drees, ik noem maar een voorbeeld, 
dan vergis je je mooi. Het ging echt over de jaren vijftig, over hoe het leven er toen uitzag 
hier en over wat die politiek van Drees nou eigenlijk allemaal betekent heeft. Verder waren 
er tentoonstellingen, eentje over hoe het vroeger zat met het milieu. En ook een over onze 
relaties met China, maar die hebben we niet gezien want de kinderen hadden ontdekt dat 
er een speciale kinderworkshop is (ook in het weekend ja!). Ze hadden daar echt iets leuks 
verzonnen. Elke dag opnieuw bouwen kinderen verder aan een enorme maquette van een 
Middeleeuws stadje. Leuke begeleidsters trouwens – en dat bedoel ik voor een keer niet 
verkeerd…
 
Nou ja, je begrijpt, de kinderen wilden amper mee naar huis. Zin om binnenkort een keer 
mee terug te gaan? Het is echt de moeite waard en dan zien we elkaar ook nog eens 
tenminste.
 
Groeten aan Elsbeth en de kinderen,
Tom
17 mei 2011
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Colofon >

Conceptontwikkeling
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