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Geachte mevrouw Uslu,  

 

U heeft de raad om advies gevraagd over de kandidatuur van Ons' Lieve Heer op 

Solder voor een Europees Erfgoedlabel (EEL) binnen het Nederlandse thema 

'tolerantie & recht'.  

 

De raad is positief over de kandidatuur van Ons' Lieve Heer op Solder voor een 

EEL, maar om een meer kansrijke voordracht aan de Europese Commissie te 

kunnen aanbieden, adviseert de raad om de aanvraag meer toe te spitsen op de 

symbolische waarde van de schuilkerk voor de Europese geschiedenis en het 

project Voices of Tolerance hierin een logische inbedding te geven. Dit advies 

wordt verderop toegelicht.  

 

Het advies is voorbereid door een commissie van deskundigen, bestaande uit 

Antoaneta Dimitrova, Tamara van Kessel, Riemer Knoop (voorzitter), Mathieu 

Segers en Klazien Brummel (secretaris). De commissie heeft ten behoeve van de 

beoordeling van de aanvraag van Ons' Lieve Heer op Solder zowel vergaderd, als 

een bezoek aan de site gebracht. De raad dankt de commissie voor haar werk.   

 

Inleiding 

Elke vier jaar worden alle sites met een Europees Erfgoedlabel geëvalueerd. 

In december 2020 verscheen het evaluatierapport over de periode tussen 

2016 en 2020.1 Alle - toen 38 - sites passeren in het rapport de revue en 

werden positief beoordeeld. Ook de Nederlandse EEL houders - het 

                                                           
1 culture.ec.europa.eu/news/european-heritage-label-monitoring-report-2020-published 
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Vredespaleis (EEL sinds 2013), Kamp Westerbork (EEL sinds 2013) en Het 

Verdrag van Maastricht (EEL sinds 2017) - worden in het rapport positief 

geëvalueerd. De transnationale site Koloniën van Weldadigheid (België - 

Nederland, 2020) viel net buiten de evaluatieperiode.  

Inmiddels hebben al 60 Europese sites een Europees Erfgoedlabel. Deze 

vertegenwoordigen volgens de evaluatiecommissie meer dan alleen een lijst. 

De verzameling sites is uitgegroeid tot een netwerk, waarmee een 'sense of 

belonging to the Union' wordt uitgedragen. De raad hoopt dat dit netwerk 

niet alleen digitaal, op de website van de Europese Commissie2, maar ook 

fysiek zichtbaar wordt gemaakt voor een breed publiek. Hierbij denkt de 

raad aan het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel. Dit is een 

logisch en betekenisvol startpunt voor de verkenning van het netwerk van 

EEL sites.   

 

Beoordelingskader EEL 

Om te bepalen of de voorliggende aanvraag van Ons' Lieve Heer op Solder 

kans maakt op een Europees Erfgoedlabel, beoordeelt de raad de aanvraag 

aan de hand van criteria die zijn ontleend aan de eisen die de Europese 

Commissie hieraan stelt:  

 

Europese dimensie  

Het belangrijkste criterium om voor een EEL in aanmerking te komen is de 

Europese dimensie van een site. Deze kent de volgende componenten: een 

site heeft een belangrijke rol gespeeld in de Europese geschiedenis en/of in 

de Europese cultuur en/of in de Europese eenwording/opbouw van Europa.  

 

Draagvlak, educatie, communicatie, continuïteit 

Dit criterium heeft betrekking op de aanwezigheid van een 

participatieprogramma, al dan niet in uitvoering, dat vooral gericht is op de 

huidige en toekomstige generaties bezoekers. Daarnaast wordt - met het oog 

op de continuïteit - de financiële en organisatorische haalbaarheid daarvan 

getoetst. 

 

Nationaal thema 

Bij Nederlandse voordrachten voor een EEL wordt ook de aansluiting van de 

site op het nationale, thematische kader beoordeeld. Dat kader kent de 

volgende vier duo-thema’s: tolerantie & recht, mobiliteit & maakbaarheid, 

cultuur & sport, geld & koopmanschap.  

 

Tot slot heeft de raad opgemerkt dat in het aanvraagformulier het criterium 

'duurzaam toerisme' is uitgebreid met het verzoek om ook te reflecteren op 

                                                           
2 geo.osnabrueck.de/ehl/NL/map 
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een duurzame exploitatie van de erfgoedsite, naast de reflectie op 

strategieën voor duurzaam toerisme. De raad vindt het belangrijk dat de 

reflectie op het thema duurzaamheid aanleiding geeft tot concrete 

aanpassingen en aanbevelingen met betrekking tot duurzaam toerisme. 

Eens temeer, omdat in het bovengenoemde evaluatierapport over 2016-

2020 gesignaleerd wordt dat de bezoekersaantallen van de EEL sites in de 

afgelopen tien jaar aanzienlijk zijn toegenomen.  

 

Achtergrond   

Ons' Lieve Heer op Solder is een Amsterdamse schuilkerk die in 1663 als 

zodanig werd gesticht voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. De 

stichter was Jan Hartman die vanuit Duitsland naar Amsterdam vluchtte. In 

1739 werd de schuilkerk verbouwd tot de huidige, fraaie galerijkerk met een 

barokke opstand. Het altaar, met een altaarstuk van de schilder Jacob de 

Wit, is een pronkstuk.  

 

Toen het recht van vereniging in 1853 werd hersteld, kon de rooms-

katholieke gemeenschap haar geloof weer op een voor iedereen zichtbare 

wijze praktiseren. Het duurde niet lang of er verrezen weer nieuwe rooms-

katholieke kerken in de stad Amsterdam. Ons’ Lieve Heer op Solder was nog 

tot 1888 in gebruik als parochiekerk; totdat de nieuwe Nicolaaskerk in 

Amsterdam zijn deuren opende.  

  

Het woonhuis, inclusief de kerk, is sinds 1970 een rijksmonument. Naast het 

historische woonhuis is in 2015 een nieuw entreegebouw geopend, waar 

bezoekers worden ontvangen en ook tentoonstellingen worden 

georganiseerd. Het monument is zeven dagen per week open en wordt 

volgens de prognoses in 2022 door 55.000 - 60.000 bezoekers bezocht, 

waarvan twee derde uit Europese landen.  

 

Godsdiensttwisten 

De schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder is een authentiek en bijzonder 

monument. Er wordt aanschouwelijk dat in de Europese geschiedenis 

veranderende normen en wetten omtrent politieke en religieuze vrijheden 

een belangrijke rol hebben gespeeld, met directe gevolgen voor het dagelijks 

leven van Europese burgers. Daarnaast spreekt het monument van een 

periode in de geschiedenis, waarin kerk en staat niet van elkaar waren 

gescheiden.  

Diverse religieuze gemeenschappen hebben in de Europese geschiedenis een 

gedwongen 'ondergronds' bestaan gekend, van de Romeinse tijd tot diep in 

de 20e eeuw. In de Noordelijke Nederlanden werd het de calvinistische 

gemeenschap in de 16e eeuw niet toegestaan om hun nieuwe geloof te 

belijden. De repressie onder Spaans bewind leidde tot rebellie en onder 
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leiding van Willem van Oranje werd strijd gevoerd om het protestantse 

geloof te mogen praktiseren. De geschiedenis hieromtrent is bekend. Vanaf 

1572 kwam het burgerlijk gezag in Noordelijk Nederland gaandeweg in 

handen van calvinisten. Vijf jaar later - in 1578 - voltrok zich in Amsterdam 

een 'alteratie' en kregen ook hier calvinisten een meerderheid in het 

stadsbestuur. 

  

Het door Willem van Oranje gepropageerde idee van gewetensvrijheid bood 

ruimte voor andersgelovigen om hun religie in schuilkerken te praktiseren, 

zonder hiervoor te worden vervolgd. Maar in alle provincies die onder de 

Staten Generaal vielen, werd de openbare beoefening van andere dan de 

gereformeerde religie verboden. Dit verbod bracht met zich mee, dat niet 

alleen de rooms-katholieken hun religie ondergronds moesten belijden, het 

gold ook voor lutheranen en remonstranten.  

 

Relatie tot het nationale thema van tolerantie & recht  

De schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder is een goed geconserveerde, 

krachtige uitingsvorm van de relatieve tolerantie ten aanzien van andere 

religies na een eerdere periode die gekenmerkt wordt door intolerantie. 

Vanaf 1648 begon men vrijheid van geweten als recht te beschouwen. Na het 

sluiten van diverse vredesverdragen in 1648 bestendigden zich de nieuwe 

politieke en religieuze verhoudingen in Europa. In het verdrag van 

Westfalen uit 1648 (een EEL site sinds 2015) werd in Europa afgesproken 

dat het katholieke geloof in de huiselijke sfeer kon worden beoefend in 

calvinistische regionen. Vice versa kregen calvinisten dezelfde rechten in een 

katholieke regio. Zo ontstond er in Europa een 'recht' op de uitoefening van 

een andere mening of geloof dan de publieke (staats)kerk voorschreef. In de 

Republiek der Nederlanden was de enige toegestane publieke religie die van 

de Gereformeerde Kerk. Andere religies werden gedoogd, zolang deze niet in 

de openbare ruimte werden beleden en men zich aan de regels en afspraken 

hield. Daarnaast werd in Nederland afgesproken dat stedelijke en 

gewestelijke overheden het beleid bepaalden. Er was dan ook officieel geen 

sprake van een ‘staatskerk’.  

 

Er is volgens de raad een duidelijke relatie tussen de site en het nationale 

EEL-thema van tolerantie & recht. Het museum van Ons’ Lieve Heer op 

Solder is in staat om de mythische proporties die de Nederlandse tolerantie 

van de zeventiende eeuw naderhand heeft gekregen te problematiseren. In 

het educatief materiaal weet het museum mensen zich te laten afvragen wat 

deze tolerantie werkelijk inhield en vandaaruit een verbinding te leggen met 

de vraag hoe het op de dag van vandaag met tolerantie en vrijheid van 

geweten is gesteld.  
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Specifiek Europees beoordelingskader 

Om te bepalen of de aanvraag kans maakt op een Europees Erfgoedlabel, 

beoordeelt de Raad voor Cultuur de aanvraag van Ons’ Lieve Heer op Solder 

aan de hand van criteria die zijn ontleend aan de eisen die de Europese 

Commissie aan het Europese Erfgoedlabel stelt.  

 

Europese dimensie  

Ons’ Lieve Heer op Solder heeft een duidelijke symboolwaarde voor de 

Europese geschiedenis die in de 16e en 17e eeuw getekend wordt door 

godsdiensttwisten. Deze symbolische waarde wordt toegelicht in de 

aanvraag. Tolerantie en gewetensvrijheid worden verbonden aan het 

Europese Handvest en zijn volgens de aanvraag pijlers onder de 

democratische Europese samenleving. In de aanvraag worden aldus 

Europese waarden aan de symbolische waarde van de site verbonden.3 

Gewetensvrijheid is een kenmerk van een open samenleving.  

 

De schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder herinnert aan een gewelddadig 

verleden, waarin andersgelovigen werden vervolgd en maatschappelijk en 

politiek werden buitengesloten. Deze geschiedenis heeft zich op meerdere 

plekken in Europa afgespeeld, getuige de vroegchristelijke catacomben in 

Rome, de verhulde christelijke kerken in (Zuid-)Oost Europa die onder het 

Ottomaanse bewind werden gebouwd, de verborgen gebedsruimtes van de 

marranos in Spanje en Portugal en de Joodse Stadttempel in Wenen die in 

de aanvraag wordt aangehaald. De gedeelde symbolische betekenis van 

schuilkerken in de geschiedenis van verschillende Europese landen, zo stelt 

de aanvrager, vraagt om verdere uitwerking. Dat vindt de raad een sterk 

aspect van de aanvraag. Het bouwen van een netwerk is één van de 

activiteiten van elke EEL site. Het is om die reden goed dat Ons’ Lieve Heer 

op Solder de relatie legt met andere verborgen plaatsen van gebed in 

Europa.  

 

Het verhaal van een schuilkerk is het verhaal van parallelle werkelijkheden, 

van verschillende schakeringen van de werkelijkheid. Deze dubbelheid kan 

in de aanvraag verder worden gearticuleerd. Ook dit is een inhoudelijk sterk 

aspect. Schuilkerken laten de schaduwzijde zien van een geschiedenis, 

waarin het gedogen van verscholen geloofspraktijken al moet worden gezien 

als een grote stap in de richting naar meer verdraagzaamheid jegens 

andersgelovigen. Deze donkere kant van de geschiedenis mag niet 

                                                           
3 De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die 
tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt 
wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid 
. 
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onvermeld blijven en kan in de aanvraag meer worden belicht, ook hier met 

oog voor de Europese dimensie ervan. 

 

Hoewel Nederland staatskundig een eigen, afwijkende positie behield in 

Europa en Willem van Oranje heeft geprobeerd om een revolutionaire 

godsdienstvrijheid te introduceren, speelde Nederland uiteindelijk niet de 

prominente voortrekkersrol op het gebied van verdraagzaamheid die de 

aanvraag suggereert. Nederland was net als andere Europese landen 

zoekende naar manieren om te kunnen omgaan met verschillen in religies 

en gedachtengoed. Deze zoektocht naar de rol van religie en religieuze 

inspiratie in de Europese samenlevingen wordt weerspiegeld in de 

geschiedenis van het naoorlogse proces van Europese integratie en het 

ontstaan van de verdragen, waarop de huidige Europese Unie is gebaseerd. 

Dit aspect kan in de aanvraag meer onder de aandacht worden gebracht.  

 

Overige criteria: educatie, draagvlak, communicatie, continuïteit 

Hieronder wordt in kort bestek een aantal criteria uit de aanvraag belicht, 

die onder meer met de promotie en continuïteit hebben te maken en 

waarvan het programma met betrekking tot educatie een belangrijke pijler is 

voor het uitdragen van de waarden van het EEL.  

 

Educatie 

Een belangrijk onderdeel van het voorgestelde project is het inmiddels 

beproefde burgerschapsprogramma Voices of Tolerance voor jongeren die 

het VMBO volgen. In het programma staat de dialoog over vrijheid van 

geweten centraal. Het is erop gericht om de huidige en toekomstige 

generaties te leren reflecteren op de vraag hoe we als samenleving omgaan 

met religieuze verschillen. Het programma werd in het schooljaar 2018-

2019 ontwikkeld volgens het principe van Network Based Education. 

Diverse scholen participeren in het programma en het museum deelt zijn 

ervaringen met andere erfgoedinstellingen die ook thema's rondom 

identiteit, samenleven en uitsluiting in educatieve programma's verwerken, 

waaronder de EEL sites Kamp Westerbork en Gevangenismuseum 

Veenhuizen.  

De relatie tussen de fysieke schuilkerk en het programma van Voices of 

Tolerance kan meer worden uitgewerkt. Ook in het educatieve programma 

kan Ons’ Lieve Heer op Solder de meerwaarde van de locatie beter benutten 

dan nu in de aanvraag wordt voorgesteld.  

 

Het museum heeft de ambitie om Voices of Tolerance uit te breiden naar 

Havo/VWO en naar de rest van Europa door middel van twinning met 

scholen elders op het continent. Het streven is om jongeren online in een 

gedeeld lesprogramma met elkaar in verbinding te brengen en om op die 
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manier een uitwisseling van ervaringen met vrijheid van geweten te 

stimuleren.  

 

Veel jongeren zijn online actief en hebben interesse in internationale 

uitwisseling. Het museum is lid van de International Sites of Conscience en 

staat daardoor in verbinding met andere Europese initiatieven die 

educatieve programma's ontwikkelen. Het museum heeft in het verleden al 

ervaring opgedaan met jonge bezoekers aanspreken via social media. Het 

instagramkanaal van Voices of Tolerance is actief. Ondanks deze ervaring en 

ondersteuning vanuit het netwerk van de International Sites of Conscience 

meent de raad dat het museum in zijn aanvraag het enigszins lijkt te 

onderschatten hoeveel inspanning het opzetten en in stand houden van een 

internationaal programma vergt. Voor de uitbreiding van Voices of 

Tolerance naar Europees niveau zal meer tijd en aandacht nodig zijn dan 

het museum inplant.    

  

Draagvlak 

Het museum is een bekende toeristische trekpleister in de oude binnenstad 

van Amsterdam. Jaarlijks trekt de schuilkerk een groot aantal bezoekers, 

waarvan 65% uit andere Europese landen afkomstig is. In 2022 verwacht 

het museum circa 55.000 bezoekers te hebben ontvangen. Het museum 

omvat het monumentale huis, waarin de schuilkerk op zolder is gevestigd en 

de moderne ontvangstruimte, waar voldoende plek is voor tentoonstellingen 

en de ontvangst van schoolklassen en jongeren voor educatieve 

programma’s.  

 

Het museum maakt deel uit van een netwerk van religieuze sites en 

participeert in diverse lokale en internationale initiatieven. Met zijn 

programmering is het museum onder meer gericht op participatie in diverse 

projecten, bijvoorbeeld rondom het pluriforme religieuze erfgoed van de 

stad Amsterdam, en in educatieprojecten rond het thema 'tolerantie’. Zo 

initieerde het museum recent een lokaal project rondom 750 jaar 

Amsterdam, waarbij wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit en de 

Hogeschool van Amsterdam. Het project behelst de productie van ‘een kaart 

van religieuze sites van Amsterdam’, waarbij ook aandacht is voor andere 

spirituele bewegingen, zoals het boeddhisme.  

  

Communicatie 

In de communicatie van het museum is sprake van meertaligheid. Zo is een 

audiotour beschikbaar in het Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Engels en het 

Nederlands. Vanaf 2024 zouden mogelijk twee nieuwe talen toegevoegd 

kunnen worden om de toegankelijkheid nog verder te verhogen. Ook de 

website is beschikbaar in de genoemde zes talen, de museumcatalogus is 
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verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het museum maakt 

folders en hand-outs bij tentoonstellingen die naast het Nederlands 

beschikbaar zijn in het Engels. Met zijn meertalige communicatie overstijgt 

het museum de lokale betekenis van de site. Het museum doet bovendien 

moeite om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zoals te zien 

is aan de activiteiten die zijn ontwikkeld voor blinden en slechtzienden, 

daarmee bijdragend aan inclusieve communicatie. 

 

Continuïteit 

Vanuit de Gemeente Amsterdam, het Rijk en de museale stichting wordt 

toezicht gehouden op het behoud en beheer van de monumentale site. In 

2020 kwam het voortbestaan van de schuilkerk in gevaar toen het 

Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) ondanks een positieve 

beoordeling het museum geen meerjarensubsidie adviseerde. De 

financiering van Ons’ Lieve Heer op Solder is vervolgens tot en met 2024 

veiliggesteld binnen de zogenaamde A-Bis van Amsterdam. Op dit moment 

maakt de site dus deel uit van de Amsterdamse Culturele 

Basisinfrastructuur. 

 

De financiële paragraaf in de aanvraag maakt echter niet duidelijk hoe de 

site rekening houdt met eventuele toekomstige tegenvallende financiering. 

Daarnaast is de meegeleverde, geaggregeerde begroting onvoldoende 

gespecificeerd om te kunnen beoordelen hoe realistisch de plannen ten 

aanzien van de uitbouw van Voices of Tolerance zijn. In de aanvraag moet 

worden toegelicht hoe de inzet van middelen wordt verbonden aan de 

ambities met het programma Voices of Tolerance, inclusief de personele 

bezetting.  

Afwegingen  

Op basis van bovenstaande beschouwingen en beoordeling van de aanvraag 

van Ons' Lieve Heer op Solder adviseert de raad om de site in 2023 voor te 

dragen voor een EEL. Het thema van religieuze (in)tolerantie is een 

transnationaal, Europees thema, waarbinnen het kunnen schuilen een 

belangrijk onderdeel is. Het leggen van relaties met andere schuilkerken in 

Europa kan helpen om deze gedeelde betekenis bredere inhoud te geven. 

Heden ten dage dient de site niet alleen de herinnering, maar wordt er ook 

ruimte voor meer pluriformiteit in de beleving van spiritualiteit gemaakt. 

Het verhaal van Ons' Lieve Heer op Solder is onderdeel van het Europese 

integratieverhaal. Daarin moesten - en moeten - manieren worden gevonden 

om met elkaar samen te leven en samen te werken, ongeacht de verschillen. 
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Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst behoort tot de 

mensenrechten die de Europese Unie hoog houdt.4  

 

Advies 

De raad is positief over de kandidatuur van Ons' Lieve Heer op Solder. Hij 

ziet een goede kans om een EEL toegekend te krijgen, mits de inhoud van de 

aanvraag op punten wordt aangepast, de Europese dimensie van de site 

sterker wordt benadrukt en in relatie gebracht met het educatieve 

programma rondom Voices of Tolerance.  

 

Hieronder volgt een puntsgewijs een opsomming van verbeterpunten in de 

aanvraag.   

 

• Het Europese belang van de site en de Europese verbanden sterker 

verwoorden en aantonen. 

• Het werkplan meer in relatie brengen tot de Europese boodschap die 

de site wil overdragen, met name aan jongeren. Onder meer door een 

toelichting te geven op de wijze waarop het Europese belang van de 

site wordt vertaald in het programma Voices of Tolerance.  

• Meer verbinding leggen met andere verborgen gebedslocaties in 

Europa. 

 

Tot slot adviseert de raad een gespecificeerde begroting aan de aanvraag toe 

te voegen, waarin tevens een opmerking wordt gewijd aan risicobeheersing 

van het museum.    

 

  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

  

      

Kristel Baele     Jakob van der Waarden 

Voorzitter     Directeur 

                                                           
4 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 9. 

 


