8 november 2016

Museum Ons' Lieve Heer op Solder viert
Internationale Dag van de Tolerantie in
aanwezigheid van Burgemeester Van der
Laan
Zolderkerk is op 16 november platform voor dialoog over tolerantie en verdraagzaamheid
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is de plek in Nederland voor debat en dialoog rondom
tolerantie en verdraagzaamheid. Om die reden besteedt het museum ieder jaar uitgebreid
aandacht aan de Internationale Dag van de Tolerantie. Op deze jaarlijks terugkerende dag
worden wereldwijd activiteiten georganiseerd rondom tolerantie en verdraagzaamheid, zo
ook in het museum. Dit jaar zijn speciaal hiervoor Burgemeester Eberhard van der Laan,
stand-up comedian Jandino Asporaat en woordvoerder Politie Eenheid Amsterdam en
voorzitter Roze in Blauw Ellie Lust aanwezig. Ze bespreken in besloten kring thema’s als
tolerantie en verdraagzaamheid met leerlingen uit het onderwijsprogramma 'Voices of
Tolerance'. Tijdens het open programma in de middag, waarbij pers aanwezig mag zijn,
presenteren leerlingen en betrokkenen hun gedachten en meningen rondom dit thema.

Still uit compilatie film Internationale Dag van de Tolerantie 2015.

Voor het publiek starten om 13.00 en 14.00 uur gratis rondleidingen met het thema tolerantie.
Daarnaast begint om 16.00 uur een open programma in de zolderkerk. Tijdens dit programma
presenteren de leerlingen hun gedachten en meningen en wordt er een video-impressie van de
besloten bespreking met burgemeester Eberhard van der Laan getoond, dat die ochtend heeft
plaatsgevonden.
Programma
16.00 Inloop
16.30 Welkom en introductie door Birgit Büchner, directeur
16.45 Programma met short talks en presentaties van leerlingen van deelnemende scholen, met
o.a.: Comedian Anuar, UNESCO jongeren vertegenwoordiger Murielle van der Meer, rapper
Massih Hutak en een fashion statement van Marian Duff van MAFB.
17.30 Kennismakingsborrel
Aansluitend aan het open programma is er een besloten werkbespreking over het
onderwijsprogramma Voices of Tolerance met onderwijspartners, collega-instellingen, de
gemeente Amsterdam, UNESCO NL en overige belanghebbende. Pers kan bij deze bespreking
aanwezig zijn na aanmelding via pr@opsolder.nl. De bespreking heeft als doel de mogelijkheden
te verkennen om samen tolerantie te bevorderen.
Internationale Dag van de Tolerantie
Op 16 november 1995 ondertekenden alle lidstaten van de UNESCO de Verklaring van
Tolerantie. Tegelijkertijd werd het startsein gegeven voor de jaarlijks terugkerende ‘Internationale
Dag van de Tolerantie’. Het doel van deze dag is om mensen wereldwijd te laten nadenken over
de impact van onrechtvaardigheid, onderdrukking, racisme, en discriminatie op de maatschappij.
Uiteindelijk is het bredere doel het vergroten van erkenning en respect van mensen voor de
rechten en geloofsovertuigingen van anderen.
Over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van de oudste musea van
Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het 17de-eeuwse grachtenhuis gaan een
prachtig gerestaureerd woonhuis en een complete kerk schuil. Deze kerk ‘op zolder’ ontstond in
de tijd na de Reformatie, toen rooms-katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten
houden. Het museum heeft als doel het cultureel en religieus erfgoed van rooms-katholiek
Amsterdam levend te houden. In Museum Ons' Lieve Heer op Solder wordt ingegaan op de
geschiedenis van religieuze diversiteit en tolerantie als inspiratie voor heden en toekomst.
De ontwikkeling van Voices of Tolerance is mede mogelijk gemaakt door de steun van het vfonds
en Vergezicht op Amsterdam.
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