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Museum Ons’ Lieve Heer op Solder viert Internationale
Dag van de Tolerantie op 16 november
Zeventiende-eeuwse zolderkerk is platform voor actuele debatten en performances over tolerantie

Het Amsterdamse Museum Ons´ Lieve Heer op Solder organiseert op 16 november een
themamiddag in het kader van de internationale Dag van de Tolerantie. Op deze jaarlijks
terugkerende dag worden wereldwijd activiteiten georganiseerd rondom tolerantie en
verdraagzaamheid. In het museum zal een groep VMBO-scholieren een speciale
performance verzorgen en is er muziek van spoken word kunstenaar Akwasi. Een deel
van het programma, van 15.30 tot 16.30 uur, is voor publiek toegankelijk. Museum Ons’
Lieve Heer op Solder is dé plek in Nederland voor debat en dialoog rondom tolerantie en
verdraagzaamheid. Het museum zal om die reden ook de komende jaren uitgebreid
aandacht schenken aan de Dag van de Tolerantie.
In het recent door Hare Majesteit Koningin Máxima heropende Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is
tolerantie het centrale thema. In de nieuwe museumvleugel is een speciale ruimte ingericht met de naam
Voices of Tolerance, waar vanaf volgend jaar lezingen en debatten zullen plaatsvinden. Onder dezelfde
noemer ontwikkelt het museum, een lesprogramma speciaal gericht op het VMBO. Samen met leerlingen
en docenten van het Bredero Beroepscollege, Montessori College Oost en het Metis College Amsterdam
wordt gekeken naar de beste methodiek om jongeren met elkaar te laten reflecteren op en praten over
thema´s als verdraagzaamheid en tolerantie. Docenten en leerlingen van deze scholen zijn op 16
november aanwezig en gaan samen met UNESCO-jongerenvertegenwoordiger Esther van Duin en spoken
word performer Akwasi op zoek naar antwoorden op vragen rondom verdraagzaamheid, discriminatie,
respect en tolerantie.
Internationale Dag van de Tolerantie
Op 16 november 1995 ondertekenden alle lidstaten van de UNESCO de Verklaring van Tolerantie en
werd tegelijkertijd 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. Met als uiteindelijke
doel het vergroten van erkenning en respect van mensen voor de rechten en geloofsovertuigingen van een
ander.
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. Het is de plek waar de
geschiedenis van religieuze diversiteit en tolerantie verteld wordt als inspiratie voor heden en toekomst.
De ontwikkeling van de nieuwe Tolerantie-educatie methodiek, waarvoor Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder het initiatief heeft genomen, wordt financieel ondersteund door het vfonds.
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