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Den Haag, 20 april 2017 
 
Gemeente kiest niet voor Museum voor Vrede en Recht 
 
Het college van B&W heeft uitgesproken dat ze geen mogelijkheden ziet om een 
Museum voor Vrede en Recht in Den Haag te realiseren. Humanity House, 
initiatiefnemer van het nieuwe museum: ‘We betreuren dit. We geloven nog steeds in 
het plan. We hopen nu op een andere manier de inwoners en bezoekers van Den 
Haag te blijven betrekken bij vrede en recht.’ 
	  
Museum voor Vrede en Recht 
In samenwerking met de gemeente Den Haag heeft het Humanity House de afgelopen drie 
jaar een plan ontwikkeld voor een groots, internationaal Museum voor Vrede en Recht met 
de ambitie om 200.000 bezoekers per jaar te trekken en Den Haag internationaal op de kaart 
te zetten als stad van Vrede en Recht. 
 
Dit Museum voor Vrede en Recht heeft als doel grote thema’s als vrede en recht dichterbij te 
brengen. Lisette Mattaar, directeur Humanity House: ‘In Den Haag wordt dagelijks hard 
gewerkt aan een betere wereld. Dat is ook nodig, omdat leven in vrede en vrijheid kwetsbaar 
is. Wereldwijd beheersen conflicten en oorlog de levens van miljoenen mensen. Meer dan 65 
miljoen mensen zijn ontheemd, een recordaantal.’ Het Museum voor Vrede en Recht wil 
laten zien wat er in Den Haag allemaal gebeurt voor een vreedzamer en rechtvaardiger 
wereld en mensen inspireren hoe ze daar op individueel niveau aan bij kunnen dragen.  
 
Besluit B&W 
Het plan, dat in mei 2016 is ingediend bij het college van B&W, vergt een 
eenmalige financiële investering die is geraamd op 46 miljoen euro en een structurele 
gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen euro. Uit vervolgonderzoek blijkt dat bij een bijgesteld 
ambitieniveau eenmalig 22 miljoen euro nodig is voor de realisering en jaarlijks 1 miljoen 
voor het afdekken van het exploitatietekort. Gezien de al geplande investering in een 
Museumkwartier ziet het college van B&W helaas geen mogelijkheden om het Museum voor 
Vrede en Recht te realiseren.  

Lisette Mattaar: ‘We vinden dit uiteraard erg jammer. Den Haag verdient het om 
internationaal nog meer op de kaart te staan als stad van Vrede en Recht. Uit onderzoek 
komt naar voren dat een deel van de kosten voor een nieuw museum voor Vrede en Recht 
door andere inkomstenbronnen gedekt zou kunnen worden. Maar de realiteit is dat een 
bijdrage van de gemeente noodzakelijk is om dit plan te kunnen realiseren.’  

Toekomst Humanity House 
Als het Museum voor Vrede en Recht er was gekomen, zou Humanity House hierin zijn 
opgegaan. Nu dit Museum niet doorgaat, is het Humanity House met de gemeente in 
gesprek over hoe zij in samenwerking met andere partijen in de stad kan blijven bijdragen 
aan een aantrekkelijk palet van publieksactiviteiten op het thema vrede en recht. Steunend 
op opgebouwde ervaring en resultaten van de afgelopen jaren, wil het Humanity House 
internationale organisaties, kennisinstellingen en culturele instellingen bij elkaar brengen en 
inhoudelijke thema’s als vrede en recht omvormen tot aantrekkelijke programmering. Of het 
mogelijk is dit te realiseren zal de komende maanden blijken. 


