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Uitnodiging symposium 

Verdraagzaamheid in tijden van polarisatie

Ruim veertig Nederlandse gemeenten hebben zich verenigd 
in het Samenwerkingsverband 1572 om de geboorte 
van Nederland, nu 450 jaar geleden, te herdenken. 
Herdenken verwijst naar de historische gebeurtenissen, 
toen Nederlandse steden zich onder leiding van de prins 
van Oranje verzetten tegen de heerschappij van de 
koning van Spanje. Het ging niet zonder slag of stoot, 
maar leidde uiteindelijk wel naar gewetensvrijheid en 
het ontstaan van een nieuwe staat: de Republiek van de 
Verenigde Nederlanden. De geboorte van Nederland was 
in zekere zin een zoektocht naar vrijheid, verbondenheid, 
verscheidenheid en verdraagzaamheid. Waarden waar 
Nederland zich nog steeds op wil laten voorstaan, maar die 
door de huidige polarisatie ook nogal eens onder druk staan. 
In Haarlem willen we dit jaar, 500 jaar na de geboorte van 
de Haarlemse stadssecretaris Coornhert, een voorvechter 
van verdraagzaamheid, speciaal stilstaan bij het thema 
verdraagzaamheid.

Met het symposium Verdraagzaamheid in tijden van 
polarisatie willen we aandacht besteden aan de actuele 
vragen rond dit thema. Verdraagzaamheid staat onder 
druk. Hoeveel (on)verdraagzaamheid kan een samenleving 
aan? Hoe geven we nu en in de toekomst invulling aan 
verdraagzaamheid?

Ik hoop u op 9 september te mogen verwelkomen. 

De burgemeester van Haarlem,
Jos Wienen



Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop en welkom
 - Orgelspel door stadsorganist Anton Pauw

14.00 – 14.40 uur -  Opening door dagvoorzitter  
Jacqueline van der Sande

  -  Welkomstwoord en inleiding door  
Jos Wienen

  -  Muzikale bijdrage,  
het koor van de Koorschool Haarlem

14.40 – 15.40 uur -  Lezing Ahmed Marcouch,  
burgemeester van Arnhem

  -  Muzikale bijdrage, Will Knox,  
singer songwriter

  -  Lezing Gerdi Verbeet, oud-voorzitter 
Tweede kamer en oud-voorzitter Nationaal 
Comité 4 en 5 mei

 
15.40 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.00 uur  -  Lezing James Kennedy, hoogleraar 
Moderne Nederlandse geschiedenis 
Universiteit Utrecht

 -  Muzikale bijdrage, integrale uitvoering van 
het Wilhelmus door het Bavo Collegium, 
o.l.v.  Benjamin Bakker

  –  Gesprek met sprekers en aanwezigen 
onder leiding van Jos Wienen

 
17.00 uur   Napraten



*Het raam, ontworpen door de Haarlemse kunstenaar Michel van 
Overbeeke, wil de verbondenheid uitdragen van de volkeren en in 
samenhang daarmee verdraagzaamheid, begrip en acceptatie van 
zowel het verleden als de toekomst van de mensheid. (Onthuld in 
2008 door Koningin Beatrix.) Foto: Michel Campfens

Datum en tijd: Vrijdag 9 september, vanaf 13.30 uur

Locatie:   Grote of Sint Bavo kerk, Grote Markt 22 
(noordzijde) 2011 RD Haarlem

Aanmelden graag voor 1 september via  
symposium1572@haarlem.nl

Meer weten over het Samenwerkingsverband 
1572-gemeenten? Kijk op www.geboortevannederland.nl.  
Ook te volgen op Instagram, twitter en LinkedIn.

Bereikbaarheid
De Grote of Sint Bavo kerk is te bereiken met openbaar 
vervoer. Vanaf station Haarlem is het tien minuten lopen. 
De Grote of St. Bavo kerk te Haarlem

Parkeren kan in Parkeergarage De Appelaar 
Parkeergarage Raaks en
Parkeergarage de Kamp Haarlem
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