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TOLERANTIE - voorwaarde voor vrede 
 
 
 
 
 

Ontwikkeling methodiek voor Tolerantie Educatie voor vmbo bovenbouw door 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, 
our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, 
communication and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in 

difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the 
virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a 

culture of peace. 
Uit: DECLARATION OF PRINCIPLES ON TOLERANCE, 1995 

 
 
 
 
 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
Amsterdam, mei 2015 
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Introductie 
 
 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is één van Amsterdams parels: een grachtenpand in het 
hart van de oude binnenstad met op zolder een unieke schat, een verborgen kerk uit de 
Gouden Eeuw. Deze huiskerk werd gebouwd in 1662 en is nog altijd in gebruik, soms als kerk, 
alle dagen als museum. Ons’ Lieve Heer op Solder heeft die laatste functie al zo’n 125 jaar: al 
in 1888 werden huis en kerk museum, na het Rijksmuseum het oudste van de stad. 

 
Maar het oude monument dreigt uit zijn voegen te barsten. De druk van inmiddels ruim 100.000 
bezoekers per jaar wordt te groot om Ons’ Lieve Heer op Solder optimaal te behouden én 
bezoekers een goede museumbeleving te bieden. Daarom breiden we het museum uit met een 
tweede pand, het Nieuwe Huis. Dit buurhuis is een hedendaagse dienstbare toevoeging aan het 
monument, waar ruimte is voor verdieping en educatie en voor faciliteiten die bijdragen aan een 
aangenaam en inspirerend museumbezoek, zoals een museumwinkel, museumcafé en enkele 
vernieuwende multimedia presentaties. 

 
 
 

 
 

 
Tolerantie 

 

 
Eind september 2015 is de uitbreiding van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder voltooid. Het 
Oude en Nieuwe Huis zijn dan verbonden door een ondergrondse passage, die ruimte biedt 
aan een hedendaagse museale presentatie die het monument en zijn geschiedenis in een 
context plaatst. 
Nieuw in de aanpak van het museum is de specifieke aandacht voor het thema tolerantie. Zowel 
volwassen individuele bezoekers als leerlingen worden met dit thema in aanraking gebracht en 
geïnspireerd er nader over door te denken. De verborgen zolderkerk is immers een uitgelezen 
plek om je te bezinnen op het omgaan met verschillen in religie, cultuur, identiteit. En op de 
waarde van tolerantie als basis voor welvaart en vrede. 
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Vrijheid en verdraagzaamheid. 
 

 
In Nederland ben je vrij om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je 
bent. Dat is afgesproken tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht in 1572. 
Wél besloot Willem van Oranje dat de Gereformeerde Kerk de kerk van de Republiek was. 
Amsterdam sloot zich daarbij aan; in 1578 werd Amsterdam gereformeerd. De katholieken 
mochten hun geloof behouden, maar moesten hun kerken opgeven. Die werden protestant. Als 
niet-protestanten een dienst wilden vieren moest dat thuis, in de privé omgeving. Zo ontstond 
Ons’ Lieve Heer op Solder. 
Aan de ene kant een veilige plek waar je mocht zijn wie je bent en mag denken wat je wilt. 
Aan de andere kant een verborgen plek. Waar je aan de buitenkant niet mocht zien wat binnen 
gebeurde. 

 

 
 
Burgerschapsvorming 

 

 
Met het nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het vmbo wil het 
museum het bezoek aan de unieke zolderkerk instrumenteel inzetten. De ervaring van het 
bezoek aan het historische monument wordt ingezet om het thema tolerantie onder de aandacht 
te brengen bij leerlingen. Tijdens het museumbezoek wordt, via een nieuw te ontwikkelen 
methodiek, aandacht besteed aan verschillende vakoverstijgende leerdoelen die behoren tot 
het veld van burgerschap en 21st century skills. Tijdens het bezoek aan het museum gaat het 
onder andere om: 

• Het kennen van en omgaan met eigen en andermans normen en waarden. 
• Het onderkennen van en omgaan met verschillen. 
• Het functioneren als democratisch burger in een multiculturele samenleving. 

 
 
De ontwikkeling van het de nieuwe methodiek en het onderwijsprogramma maken deel uit van 
de toekomstplannen van Ons’ Lieve Heer Solder. In november 2015 wordt de eerste pilot 
gelanceerd, die met projectpartners wordt gecreëerd en wordt doorontwikkeld tot een landelijk 
en wellicht internationaal in te zetten onderwijsmethodiek. Het programma zal deel uitmaken 
van het vernieuwde en uitgebreide Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en zal overdraagbaar 
zijn naar andere instellingen. 

 
 
 
 
Waarom een specifiek  vmbo programma? 

 
Het team publiek en educatie van de samenwerkende musea Ons’ Lieve Heer op Solder, 
Amsterdam Museum, Museum Willet Holthuysen, Bijbels Museum, Cromhouthuizen, heeft 
onderzoek gedaan naar de behoeften van het onderwijs in combinatie met de mogelijkheden 
van het museum Ons’ Lieve Heer op Solder dat vanaf het schooljaar 2015/2016 nieuwe 
mogelijkheden voor educatie heeft. 
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Uit dit onderzoek bleek dat er voor leerlingen van het primair onderwijs en voor havo en vwo- 
leerlingen een ruim aanbod is op het gebied van kunst, cultuur en museumbezoek. Voor 
leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is er veel minder museum- en 
cultuuraanbod. Zij hebben weinig (slechts 40) studielasturen voor culturele kunstzinnige 
vorming en hebben dus weinig schooltijd beschikbaar voor kunst en cultuur. Ter vergelijking: 
een vwo-leerling heeft 200 studielasturen voor culturele kunstzinnige vorming. 

 

 
Dit verschil in aantal studielasturen zorgt ervoor dat er vanuit het culturele veld minder aanbod 
is ontwikkeld specifiek voor, of in co-creatie met, de bovenbouw van het vmbo. Het is echter wel 
zo dat vmbo-docenten gedurende de gehele schoolcarrière van een leerling aandacht moeten 
besteden aan vakoverstijgende leerdoelen die behoren tot het veld van burgerschapsvorming. 

 

 
Met de nieuwe methodiek voor tolerantie educatie voor vmbo bovenbouw draagt Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder bij aan burgerschapsvorming én biedt het aan leerlingen en docenten een 
unieke en uiterst passende locatie om met het thema tolerantie aan de slag te gaan. Bij de 
ontwikkeling van de methodiek wordt samengewerkt met andere musea en erfgoedinstellingen 
waar eenzelfde combinatie van (historische) beleving en burgerschapsvorming mogelijk is. 

 

 
Burgerschapsvorming in het vmbo gebeurt veelal aan de hand van domeinen identiteit, 
participatie en democratie. Het onderwerp tolerantie past zeer goed in vakoverstijgende lessen 
en projecten. Gecombineerd met 21st century skills, competenties/vaardigheden die jongeren 
nodig hebben om te leven en te werken in de huidige maatschappij, en een bezoek aan 
museale erfgoedinstellingen is er nog lacune in het aanbod. 

 

 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder pakt de handschoen op en heeft het plan om, in co-creatie 
met docenten, leerlingen, enkele maatschappelijke organisaties en collega-instellingen een 
nieuwe methodiek te ontwikkelen die toepasbaar is in een lesprogramma in Ons’ Lieve Heer op 
Solder, maar ook daarbuiten. De methodiek en het educatieve programma moeten aansluiten 
op de sociale, maatschappelijke situaties en gaan niet uit van het vergaren of vergroten van 
historische kennis. 

 
 
 
Optimale locatie 

 

 
Uit het eerste vooronderzoek is gebleken dat Ons’ Lieve Heer op Solder een zeer goede plek 
lijkt te zijn voor een maatschappelijk programma over tolerantie. Vmbo leerlingen kunnen 
gemakkelijk wegdromen in een andere wereld. Zij zijn sfeergevoelig en de beleving staat voor 
hen centraal. Juist tijdens een buitenschoolse activiteit zijn deze leerlingen (relatief) ontvankelijk 
voor de thema’s die behoren tot de vakoverstijgende onderwijsdoelstellingen. 
Door een vergelijking te maken tussen nu en vroeger, leren zij zich in te leven in een situatie 
waarin mensen met verschillende geloven en denkbeelden vreedzaam met elkaar 
samenleefden. 
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De museale omgeving van Ons’ Lieve Heer functioneert in het vmbo programma als een middel 
en als verlevendiging van actuele maatschappelijke kwesties. De omgeving roept op om 
inzichten te verwerven over belangrijke thema’s als vooroordelen, tolerantie en gedogen. Ons’ 
Lieve Heer op Solder hoopt met dit programma, en de nieuwe overdraagbare methodiek, een 
bescheiden bijdrage te leveren aan vreedzame samenleving waarin je vrij bent om te denken 
wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. 

 
 
 
Projectbeschrijving 

 
 
 
Doelstelling 

 

 
Met dit project wil Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een methode uitwerken waarbij de 
museale omgeving een uitnodiging is voor bovenbouw vmbo leerlingen om maatschappelijke 
kwesties aan te snijden en verder uit te onderzoeken. De uit te werken methode1 komt tot stand 
in samenwerking met maatschappelijke organisaties en collega-instellingen en op basis van 
partnerships met scholen. De methode wordt zo ontwikkeld dat zij overdraagbaar is naar andere 
instellingen waar (historische) beleving en burgerschapsonderwijs samen kunnen gaan. 

 

 
Projectresultaat 

 

 
Het projectresultaat is een lesprogramma voor leerlingen van de bovenbouw van het 
voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs opgezet volgens een overdraagbare methode; 
een blauwdruk. Op 16 november 2015, internationale dag van de tolerantie, zal de kick off van 
het lesprogramma plaats vinden. De methodiek wordt zo ontworpen dat deze overdraagbaar is 
naar andere museale erfgoedinstellingen, die op basis van een authentieke beleving ook 
maatschappelijke kwesties aan de orde kunnen stellen. 
Alle kennis en ervaring die tijdens de ontwikkeling en pilotfase wordt opgedaan zal worden 
gedeeld, via (digitale) publicaties en een symposium. 

 

 
Onderwerp lesprogramma 

 

 
De basis van het vmbo programma is ‘tolerantie educatie’; dit thema is historisch verbonden 
aan Ons’ Lieve Heer op Solder. De zolderkerk was aan de ene kant een veilige plek waar vrij 
geloofd en gevierd mocht worden. Aan de andere kant is Ons’ Lieve Heer op Solder een 
verborgen plek. Waar je aan de buitenkant niet mocht zien wat binnen gebeurde. Tolerant of 
intolerant? Juist op deze plek kun je de waarde van tolerantie onder de loep nemen. 

 
 
 

1 In het Nederlands onderwijs ligt er een nadruk op activerende leeromgevingen, betekenisvolle en authentieke 
contexten en op het samenwerken van leerlingen. Verschillende werkvormen worden onderzocht, denk aan: 
coöperatief leren, oplossingsgericht werken, peer education, flipping the classroom, visual thinking strategy etc. 
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Verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, tolerantie, is een voorwaarde voor een 
vreedzame samenleving. Daarvoor is het belangrijk om een bewustwordingsproces in gang te 
zetten. Het creëren van een bewustwording (awareness) wordt op een activerende wijze 
aangepakt die aansluit bij de belevingswereld van vmbo leerlingen. Hoe tolerant ben je 
eigenlijk? Hoe tolerant is de samenleving? En verschuift je perspectief wanneer je dit 
beredeneert vanuit een dominante cultuur of vanuit een subcultuur? 

 

 
Tolerantie educatie moet gericht zijn op het tegengaan van invloeden die leiden tot angst en 
uitsluiting van anderen, en moet jongeren helpen om zelfstandig te kunnen oordelen, kritisch te 
denken en ethisch te redeneren. De diversiteit van religie, talen, culturen en etnische groepen is 
nooit excuus voor een conflict, maar is een schat die ons allemaal verrijkt.2 Deze overtuiging 
sluit aan bij de visie van Ons’ Lieve Heer op Solder. Het onderwerp tolerantie is herkenbaar in 
de historie van het museum, waarbij de katholieke huiskerk een uiting is van religieuze 
pluriformiteit in de 17e eeuw en tevens een oplossing voor het voorkomen van een 
godsdienstoorlog binnen de Republiek. 

 

 
Bij de ontwikkeling van dit lesprogramma gaan we uit van de Declaration of Principles on 

Tolerance - Proclaimed and signed by the Member States of UNESCO on 16 November 1995.3
 

 
 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat Ons’ Lieve Heer op Solder een zeer geschikte plek lijkt te 
zijn voor een maatschappelijk programma over tolerantie. De museale omgeving van Ons’ Lieve 
Heer functioneert in het vmbo programma als een middel en als verlevendiging van actuele 
maatschappelijke kwesties. In het museum wordt aangesloten bij de onderwijsdoelen. 

 

 
Binnen de exameneisen voor het vmbo bestaan zes algemene onderwijsdoelstellingen die voor 
alle sectoren in het vmbo gelden: 

 

 
1. Werken aan vakoverstijgende thema’s. 
2. Leren uitvoeren. 
3. Leren leren. 
4. Leren communiceren. 
5. Leren reflecteren op het leer- en werkproces. 
6. Leren reflecteren op de toekomst. 

 
 
Doelstelling 1 en 4 bieden voor Ons’ Lieve Heer op Solder (en naar verwachting ook voor 
andere erfgoedinstellingen) mogelijkheden voor een perfecte aansluiting tussen school en 
museum. Concreet kan een methodiek ontwikkeld worden die inzet op onderstaande 
subdoelen, zoals die in de onderwijsdoelstellingen zijn benoemd: 

 
 
 
 

2 http://www.un.org/en/events/toleranceday/background.shtml 
 

3 http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM. Tekst in de bijlage. 

http://www.un.org/en/events/toleranceday/background.shtml
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM
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• Het kennen van en omgaan met eigen en andermans normen en waarden; 
• Het onderkennen van en omgaan met de verschillen (tussen de seksen); 
• Het functioneren als democratisch burger in een multiculturele samenleving, ook in 

internationaal verband; 
• De verworvenheden en mogelijkheden van kunst en cultuur, ook de media. 
• Elementaire sociale conventies in acht nemen; 
• Overleggen en samenwerken in teamverband; 
• Passende gesprekstechnieken hanteren; 
• Verschillen in meningen en opvattingen benoemen en hanteren; 
• Culturele en seksegebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren.. 

 
 
 
Afbakening project 

 
Dit programma omvat nadrukkelijk een lesprogramma voor vmbo-leerlingen (bovenbouw) in 
schoolverband, onder leiding van speciaal voor dit programma getrainde begeleiders. Tot het 
project, zoals het nu voorzien is, behoort geen tolerantie educatieproject voor docenten, geen 
tolerantie educatieproject voor andere onderwijstypen, geen tolerantie educatieproject voor 
buten schooltijd programma’s. 

 
 
 
Toegankelijk en inspirerend 

 
Het toegankelijk maken van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de bijbehorende thematiek 
voor vmbo leerlingen is onderdeel van het toegankelijkheidsbeleid van het dit museum. Het 
museum wil toegankelijk zijn voor jong en oud, voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Iedere 
bezoeker ontvangt informatie via een audiotour (in 7 talen); voor families is er een speciale 
audiotour. Bezoekers leren over de geschiedenis van Amsterdam, de Gouden Eeuw, het 
woonhuis aan de Oudezijds Voorburgwal met zijn huiskerk op zolder. Bezoekers worden op 
verschillende momenten tijdens het museum uitgenodigd te reflecteren op thema’s van de 
huiskerk, waaronder verdraagzaamheid. Voor minder mobiele bezoekers die de trappen van het 
historische monument niet kunnen lopen wordt een interactieve virtuele tour ontwikkeld, die 
vanaf september 2015 in pilotversie beschikbaar is. Deze wordt ontwikkeld in cocreatie met de 
doelgroep. 

 
 
 
Projectaanpak 

 

 
Op basis van een vooronderzoek naar behoeften van het onderwijs en docenten in combinatie 
met de mogelijkheden van het verhaal en de thematiek van Ons’ Lieve Heer op Solder is de 
gekozen voor programmering voor het vmbo onderwijs en cocreatie mét het onderwijs en met 
maatschappelijke organisaties. De aanpak is als volgt: 
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Vooronderzoek, afstemming onderwijs, 
behoefteonderzoek 

Januari – april 2015 

literatuurstudie burgerschapsvorming, 
tolerantie onderwijsaanbod 

Gaande, afronding eind mei 2015 

Contacten met maatschappelijke instellingen, 
het onderwijsveld, erfgoedinstellingen die met 
het thema tolerantie werken. 

Mei – juni 2015 

Denktank rondes – afstemming co-creatie Juni – juli 2015 

Ontwikkeling lesprogramma / methodiek 
ontwikkeling op basis van co-creatie. 

Augustus – oktober 2015 

Uitwerken van communicatieplan Augustus 2015 

Werven en trainen van begeleiders September 2015 

Toetsing van lesprogramma / methodiek met 
het onderwijsveld (en aanpassing) 

Oktober 2015 

Kick off 16 november 2015 

 

• Vooronderzoek aansluiting van thema’s Ons’ Lieve Heer op Solder op het onderwijs, 
met verder onderzoek naar aansluiting bij het vmbo.(afgerond). 

• Literatuurstudie tolerantie onderzoeken en onderwijsaanbod (gaande). 
• Denktank rondes; waarbij we organisatoren/vertegenwoordigers van de volgende 

instellingen uitnodigen: Masterpeace, Critical Mass, Motivaction en Prodemos, 
docenten (maatschappijleer, geschiedenis en Nederlands) en afdelingsleiders van 
vmbo en enkele educatoren vanuit het erfgoedveld die ervaring hebben met 
vredeseducatie. 

• Kick off van het lesprogramma in Ons’ Lieve Heer op Solder op de internationale dag 
van de tolerantie, 16 november (2015). 

• Hierna volgt een periode van pilots. Schooljaar 2015/2016 is een pilotjaar in Ons’ 
Lieve Heer op Solder. De methodiek wordt getest en overdraagbaar gemaakt. Vanaf 
schooljaar 2016/2017 is de methode geschikt om over te dragen naar andere 
erfgoed- en museale instellingen die op basis van authentieke beleving ook 
maatschappelijke kwesties kunnen adresseren. 

• 2017/2018: optimaliseren methodiek (landelijk), en (bij gebleken geschiktheid) 
vertaling naar Europese partners. 

Planning (onder voorbehoud) 
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Pilots November 2015 – april 2016 

Aanpassing lesprogramma en methodiek. April 2016 – september 2016 

Overdragen van methodiek (nationaal) September 2016 > 

Overdragen van methodiek (internationaal) September 2017 > 

 
 
 

Uitgangspunten 
 

 
Het uitgangspunt is dat we samen als deskundigen een programma ontwikkelen dat het beste 
past bij de leerling en het curriculum. Hieraan hebben we een aantal randvoorwaarden 
verbonden: 

 
- De methode van dit lesprogramma is overdraagbaar. 
- Benoemde leerdoelen in dit projectplan zijn het uitgangspunt. 
- Het lesprogramma biedt ruimte voor plezier en een positieve (museum)beleving. 
- Het draagt bij een aan een veilige leeromgeving. 
- De kracht van de historische plek van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder wordt benut. 

 
 

Daarnaast is het de wens dat we werken met activerende werkvormen en dat resultaten van 
leerlingen toegankelijk zijn voor overige, individuele museumbezoekers. 

 
 
 

Bereik en doelgroepen 
 
 

Leerlingen 
 

Uit een vooronderzoek4 blijkt dat het onderwerp past binnen de onderwijsdoelstelling van het 
vmbo. Binnen Amsterdam zijn er 47 vmbo scholen, Ons’ Lieve Heer op Solder kan zich door de 
gemakkelijke bereikbaarheid vanuit het Centraal Station, goed richten op scholen buiten de 
stadsgrenzen. Daarnaast is er in het Amsterdamse museale veld waarbinnen het museum zich 
bevindt, relatief weinig aanbod voor deze doelgroep met thema’s die aansluiten bij 
burgerschapsvorming. 
Het uitgangspunt is om het eerste jaar van dit programma 950 vmbo leerlingen te bereiken. 
Hierna oplopend naar 1500 leerlingen per jaar. Een realistische secundaire doelgroep voor dit 
onderwijsprogramma is de onderbouw van het mbo. Iedere mbo-school wordt geacht om een 
visie en een aanpak te hebben voor burgerschapsvorming. 

 

 
 
 

4 Voorstel onderwijsaanbod VMBO bovenbouw Ons’ Lieve Heer op Solder opgesteld door M. Sneeuwloper en N. 
Gerritsen, team publiek en educatie Amsterdam Museum 16-01-2015. 
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Het onderwijs wordt in de eerste fase bereikt via de partnerships binnen het onderwijsveld, de 
cocreatie met docenten. We gaan uit van een partnership met 3 à 4 vmbo onderwijsinstellingen 
en het draaien van pilots met ca 9 à 10 onderwijsinstellingen. 

 

 
De volgende onderwijsinstellingen worden in eerste instantie benaderd voor het aangaan van 
een partnership: Media College, Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, Rosa 
Beroepscollege en het Over-Y College. Deze vier scholen bevinden zich in Amsterdam in 
verschillende stadsdelen, vertegenwoordigen de verschillende leerwegen binnen het vmbo en 
hebben samen ca. 1560 vmbo leerlingen. Daarnaast nemen ca. 9 à 10 onderwijsinstellingen 
deel aan de pilots, dat zijn ook scholen buiten Amsterdam. 

 

 
Na de eerste pilotfase wordt het programma via de Amsterdamse en landelijke 
onderwijscommunicatiekanalen verspreid en via de eigen website en social media. In de 
publiciteit rond de opening (vierde week september) wordt het progamma aangekondigd als een 
van de nieuwe methodieken om tolerantie educatie te beoefenen. Een thema dat in de 
publieksprogrammering van Ons’ Lieve Heer op Solder als een kernthema wordt gezien. Het 
gehele openingsprogramma zal rond dit thema zijn vormgegeven. 

 
 
 
Collega instellingen en vakgenoten 

 

 
Het programma wordt in cocreatie met collega-instellingen en maatschappelijke organisaties 
ontwikkeld en gecommuniceerd. Van groot belang hierin zijn instellingen met grote kennis en 
ervaring op dit gebied, waaronder het Verzetsmuseum, het Joods Historisch Museum en 
Prodemos. Over de ontwikkeling en het resultaat van het programma zullen we publiceren in 
vakbladen/-sites voor het onderwijs en cultureel- en museaal erfgoed, en tijdens een te 
organiseren symposium. 
De directe aansluiting van de inhoud van het programma op de Unesco Declaration on 
Principles of Tolerance geeft aanleiding om inhoud en methodiek internationaal te publiceren 
via de nieuwsbrief van Unesco en op internationale symposia (ICOM, GEM). 

 
 
 
Individuele bezoekers,  Ons’  Lieve  Heer  op  Solder  

 

 
Het is onze wens is om de resultaten van leerlingen te tonen in het nieuwe educatiegebouw van 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De resultaten zijn nu nog niet te beschrijven in dit 
projectplan; de methodiek en bijbehorende verwerking / resultaten komt tot stand in cocreatie 
met het onderwijsveld en maatschappelijke organisaties. 
Het is één van onze uitgangspunten om de kracht van de historische plek van Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder te benutten. Het nieuwe deel van het museum leent zich ervoor om te 
reflecteren op de thematiek van het eeuwenoude monument en daardoor na te denken over de 
thema’s tolerantie, vrede en vrijheid. 
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Tot slot 
 
Ons’ Lieve Heer op Solder is een fascinerend museum waarin de beleving een belangrijke rol 
speelt. Met dit project versterkt het museum de maatschappelijke waarde van Ons’ Lieve Heer 
op Solder als een plaats van beleving en educatie. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder koestert 
het verleden en kiest voor de toekomst. We hopen met uw steun, en in nauw samenspel met de 
doelgroep, een zeer gewenst en uiterst vernieuwend educatie programma aan het vernieuwde 
museum toe te kunnen voegen. Een programma dat bovendien overdraagbaar is en op vele 
plekken in Nederland, en wellicht daarbuiten, kan worden ingezet. Ons’ Lieve Heer op Solder 
zal alle kennis en ervaring die tijdens het project wordt opgedaan delen met collega’s en 
belangstellenden; in woord en geschrift. 



12  

Bijlage:  
 
DECLARATION OF PRINCIPLES ON TOLERANCE, 1995(1) 

 
 

Introduction 
 
 

On the initiative of UNESCO, the United Nations General Assembly 
proclaimed 1995 the United Nations Year for Tolerance and designated 
UNESCO as lead agency for this Year. In conformity with its mandate and in 
order to call public attention worldwide to the urgent matter of tolerance, the 
General Conference of UNESCO solemnly adopted on 16 November 1995, 
the 50th anniversary of the signature of UNESCO's Constitution, the 
Declaration of the Principles of Tolerance. The Member States of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris at 
the twenty-eighth session of the General Conference, from 25 October to 16 
November 1995. 

 
 

Preamble 
 
 

Bearing in mind that the United Nations Charter states "We, the peoples of 
the United Nations determined to save succeeding generations from the 
scourge of war, ... to reaffirm faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person... and for these ends to practise 
tolerance and live together in peace with one another as good neighbours." 

 
Recalling that the Preamble to the Constitution of UNESCO adopted on 16 
November 1945, states that "peace, it it is not to fail, must be founded on the 
intellectual and moral solidarity of mankind." 

 
Recalling also that the Universal Declaration of Human Rights affirms that 
"Everyone has the right to freedom of though, conscience and religion" 
(Article 18), "of opinion and expression" (Article 19), and that education 
"should promote understanding, tolerance and friendship among all nations, 
racial or religious groups" (Article 26), 

 
Noting relevant international instruments including: 
the International Covenant on Civil and Political Rights, 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide, 
the Convention on the Rights of the Child, 
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 
Protocol and regional instrumnents, 

http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM#one


13  

the Convention on the Elimination of Any Form of Discrimination against 
Women, 
the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, 
the Declaration on the Elimination of Any Form of Intolerance Based on 
Religion or Belief 
the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities, 
the Declaration on measures to Eliminate International Terrorism, the 
Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on 
Human Rights 
the Copenhagen Declaration and Programme of Action adopted by the 
World Summit for Social Development 
the UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice, 
the UNESCO Convention and Recommnendation against Discrimination in 
Education, 

 
 

Bearing in mind the objectives of the Third Decade to Combat Racism and 
Racial Discrimination, the World Decade Human Rights Education, and the 
International Decade of the World's Indigenous People, 

 
Taking into consideration the recomendations of regional conferences 
organized in the framework of the United Nations Year for Tolerance in 
accordance with UNESCO General Conference 27C/Resolution 5.14, as 
well as the conclusions and recommendations of other conferences and 
meetings organized by Member States within the programme of the United 
Nations Year for Tolerance, 

 
Alarmed by the current rise in acts of intolerance, violence, terrorism, 
xenophobia, aggressive nationalism, racism, anti-Semitism, exclusion, 
marginalization and discrimination directed against national, ethnic, religious 
and linguistic minorities, refugees, migrant workers, immigrants and 
vulnerable groups within societies, as well as acts of violence and 
intimidation committed against individuals exercising their freedom of 
opinion and expression - all of which threaten the consolidation of peace and 
democracy both nationally and internationally and which are all obstacles to 
development, 

 
Emphasising the responsibilities of Member States to develop and 
encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all, 
without distinction as to race, gender, language, national origin, religion or 
disability, and to combat intolerance, 
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Adopt and solemnly proclaim this Declaration of Principles on 
Tolerance. 

 
 

Resolving to take all positive measures necessary to promote tolerance in 
our societies, because tolerance is not only a cherished principle, but also a 
necessity for peace and for the economic and social advancement of all 
peoples. 

 
We declare the following: 

 
 

Article 1 - Meaning of tolerance 
 
 

1.1 Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of 
our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is 
fostered by knowledge, openness, communication and freedom of thought, 
conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a 
moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue 
that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of 
war by a culture of peace. 

 
1.2 Tolerance is not concession, condescension or indulgence. Tolerance is, 
above all, an active attitude prompted by recognition of the universal human 
rights and fundamental freedoms of others. In no circumstance can it be 
used to justify infringements of these fundamental values. Tolerance is to be 
exercised by individuals, groups and States. 

 
1.3 Tolerance is the responsibility that upholds human rights, pluralism 
(including cultural pluralism), democracy and the rule of law. It involves the 
rejection of dogmatism and absolutism and affirms the standards set out in 
international human rights instruments. 

 
1.4 Consistent with respect for human rights, the practice of tolerance does 
not mean toleration of social injustice or the abandonment or weakening of 
one's convictions. It means that one is free to adhere to one's own 
convictions and accepts that others adhere to theirs. It means accepting the 
fact that human beings, naturally diverse in their appearance, situation, 
speech, behaviour and values, have the right to live in peace and to be as 
they are. It also means that one's views are not to be imposed on others. 

 
Article 2 - State level 

 
 

2.1 Tolerance at the State level requires just and impartial legislation, law 
enforcement and judicial and administrative process. It also requires that 
economic and social opportunities be made available to each person without 
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any discrimination. Exclusion and marginalization can lead to frustration, 
hostility and fanaticism . 

 
2.2. In order to achieve a more tolerant society, States should ratify existing 
international human rights conventions, and draft new legislation where 
necessary to ensure equality of treatment and of opportunity for all groups 
and individuals in society. 

 
2.3 It is essential for international harmony that individuals, communities and 
nations accept and respect the multicultural character of the human family. 
Without tolerance there can be no peace, and without peace there can be no 
development or democracy. 

 
2.4 Intolerance may take the form of marginalization of vulnerable groups 
and their exclusion from social and political participation, as well as violence 
and discrimination against them. As confirmed in the Declaration on Race 
and Racial Prejudice "All individuals and groups have the right to be 
different" (Article 1.2). 

 
Article 3 - Social dimensions 

 
 

3.1 In the modern world, tolerance is more essential than ever before. It is 
an age marked by the globalization of the economy and by rapidly 
increasing mobility, communication, integration and interdependence, large- 
scale migrations and displacement of populations, urbanization and 
changing social patterns. Since every part of the world is characterized by 
diversity, escalating intolerance and strife potentially menaces every region. 
It is not confined to any country, but is a global threat. 

 
3.2 Tolerance is necessary between individuals and at the family and 
community levels. Tolerance promotion and the shaping of attitudes of 
openness, mutual listening and solidarity should take place in schools and 
universities, and through non-formal education, at home and in the 
workplace. The communication media are in a position to play a constructive 
role in facilitating free and open dialogue and discussion, disseminating the 
values of tolerance, and highlighting the dangers of indifference towards the 
rise in intolerant groups and ideologies. 

 
3.3 As affirmed by the UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice, 
measures must be taken to ensure equality in dignity and rights for 
individuals and groups wherever necessary. In this respect, particular 
attention should be paid to vulnerable groups which are socially or 
economically disadvantaged so as to afford them the protection of the laws 
and social measures in force, in particular with regard to housing, 
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employment and health, to respect the authenticity of their culture and 
values, and to facilitate their social and occupational advancement and 
integration, especially through education. 

 
3.4 Appropriate scientific studies and networking should be undertaken to 
co-ordinate the international community's response to this global challenge, 
including analysis by the social sciences of root causes and effective 
countermeasures, as well as research and monitoring in support of policy- 
making and standard-setting action by Member States. 

 
Article 4 - Education 

 
 

4.1 Education is the most effective means of preventing intolerance. The first 
step in tolerance education is to teach people what their shared rights and 
freedoms are, so that they may be respected, and to promote the will to 
protect those of others. 

 
4.2 Education for tolerance should be considered an urgent imperative; that 
is why it is necessary to promote systematic and rational tolerance teaching 
methods that will address the cultural, social, economic, political and 
religious sources of intolerance - major roots of violence and exclusion. 
Education policies and programmes should contribute to development of 
understanding, solidarity and tolerance among individuals as well as among 
ethnic, social, cultural, religious and linguistic groups and nations. 

 
4.3 Education for tolerance should aim at countering influences that lead to 
fear and exclusion of others, and should help young people to develop 
capacities for independent judgement, critical thinking and ethical reasoning. 

 
4.4 We pledge to support and implement programmes of social science 
research and education for tolerance, human rights and non-violence. This 
means devoting special attention to improving teacher training, curricula, the 
content of textbooks and lessons, and other educational materials including 
new educational technologies, with a view to educating caring and 
responsible citizens open to other cultures, able to appreciate the value of 
freedom, respectful of human dignity and differences, and able to prevent 
conflicts or resolve them by nonviolent means. 

 
Article 5 - Commitment to action 

 
 

We commit ourselves to promoting tolerance and non-violence through 
programmes and institutions in the fields of education science, culture and 
communication. 
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Article 6 - International Day for Tolerance 
 

In order to generate public awareness, emphasize the dangers of 
intolerance and react with renewed commitment and action in support of 
tolerance promotion and education, we solemnly proclaim 16 November the 
annual International Day for Tolerance. 

 
 

Notes 
 

1 Solemnly adopted by acclamation on 16 November 1985 at the twenty- 
eighth session of the UNESCO General Conference. 


