
 

 
 

 

Tentoonstelling Loflied op verdraagzaamheid 
 

 
Introductie: Verdraagzaamheid: een kwestie van ‘hands on’  

Verdragen is open staan voor ‘anders zijn’. Het biedt 
uitzicht op vrijheid en gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd 
vereist verdraagzaamheid afbakening. Of is 

verdraagzaamheid grenzeloos? 
In het werkwoord ‘to coexist’ (engels voor samenleven) 

zijn symbolen verwerkt van met name religieuze 
groeperingen (maar ook man en vrouw) die een nooit 
aflatende opgave kennen de andersdenkenden te respecteren.  

 
Bij het verlaten van het N.S. station in Hilversum, wordt de reiziger 

opgeroepen zich te verzetten tegen extreme onverdraagzaamheid. Op 
de plek van het monument werd in 1989 Michel Poyé doodgestoken, 
waarschijnlijk om geen andere reden dan dat zijn belager vond dat hij 

er onaangepast uitzag. Maker: Ido van Tetterode (1929 - 1996) beton 
en glas “Monument van verdraagzaamheid.” (1989). Stenen handen 

gevouwen om twee libellen in glas. 
 

 
Haat  
Onverdraagzaamheid in zijn primaire vorm 

manifesteert zich in directe actie, meteen handelend 
c.q. organiserend optreden om te onderdrukken. 

Onverdraagzaamheid toont zich in het tegenwerken, 
verbieden, vervolgen, bestrijden, actie voeren, 
haten, discrimineren, bermbommen leggen, 

doodschieten. Die mensen, dat gedrag, dat product, 
die toestand in wereld gaan onderdrukken, uitdoven, vernietigen. 

Op statelijk niveau in oorlog voeren. Men zoekt de confrontatie, 
het is actie gericht op ‘t onderdrukken van de irritatiebron.  

“U die hier langs loopt, sta stil en lees deze verzen” 



 

Georganiseerde haat is de meest extreme kant van 
onverdraagzaamheid. In W.O. II bracht niet alleen 

geïnstutionaliseerde onverdraagzaamheid naar joden 
en andere ‘Untermenschen’, ook op kleinere schaal en 

ook door de ‘de gewone man’ vonden er tal van 
onfrisse incidenten plaats. Bevrijding werkte als een roes, nuances werden 
vergeten, jarenlange frustratie en opgepotte haat zochten een uitlaatklep. Zo 

bijvoorbeeld bij het publiekelijk, ongeoorloofd, maar tegelijkertijd hartstochtelijk 
straffen van vrouwen die – om wat voor redenen dan ook – vreeën met moffen. 

Uitgevoerd door doorgaans als ‘keurige’ medeburgers bekend staande 
plaatsgenoten.  

 
Vluchtelingen 

Actueel leggen honderdduizenden hun lot in handen van 

rücksichtsloze smokkelaars om in wankele bootjes hun sprong 
naar de vrijheid te wagen. Velen overleven het niet. 

Waaronder de driejarige Aylan levenloos op zijn buik op een 
strand in Bodrum. Juist in de zorg voor de vreemdeling 
kunnen we onze verdraagzaamheid tonen. Of, zoals de ex-

DDR burgeres Angela Merkel toont, juist als het gaat om 
vluchtelingen kunnen we lessen te trekken uit het verleden. 

We zien een DDR grenswacht de vrijheid verkiezen met een 
gewaagde, levensgevaarlijke sprong.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  



 

Oorlogsspeelgoed /cultuur van geweld 
Structureel geweld, georganiseerde haat, het komt 

niet uit de lucht vallen. Het is aangeleerd gedrag, net 
trouwens als verdraagzaam zich opstellen en 

vreedzame oplossingen zoeken. Veel speelgoed heeft 
een geweldscomponent, hierdoor worden veel kinderen 
opgevoed met het idee dat geweld een oplossing 

vormt voor conflicten. Wapens en geweldgames: is dat 
wel het speelgoed van de toekomst? Er zijn 

alternatieven voorhanden! (kijk eens op http://www.vredesmuseum.nl/winkel/spel.php) 

 
 

Discriminatie als uitvloeisel van onverdraagzaamheid  
Artikel 1 van de Grondwet van Nederland: 
“Allen die zich in Nederland bevinden, 

worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens 

godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan.”  

Maar wanneer is er sprake van 
discriminatie?   

  
Om Van Dale te citeren: 'Discriminatie is 
het maken van ongeoorloofd onderscheid' 

Discriminatie is het gevolg van een 
gedachte dat er een onderscheid is tussen 

jezelf en een ander en dat de ander 
minder is. Het betekent dat degene die 
discrimineert, het leven van een ander 

moeilijker maakt. Discriminatie is meestal actief, 
maar kan ook heel passief zijn: door het negeren van 

de ander, of door wegkijken bij discriminatie door 
anderen. 
Vaak is bij discriminatie sprake van een kleine groep 

die de discriminatie inzet en een grote groep volgers 
die de discriminatie daarna overnemen. Het is nu 

eenmaal makkelijk om leiders te volgen in hun 
mening en gedrag. Het is 

lastiger om jezelf als dissident te profileren, vooral 
als je (nog) niet weet of je bijval zult krijgen. 

In deze video (https://youtu.be/BSU1UtSXKL0) vindt u een pleidooi voor vrijheid 

en verdraagzaamheid in de openbare ruimte. 

http://www.vredesmuseum.nl/winkel/spel.php
https://youtu.be/BSU1UtSXKL0


 

 
Verdraagzaamheid: Jeukende ergernis over andermans handelen 

Tegenover de verdraagzaamheid staat 
niet alleen de onverdraagzaamheid, maar 
ook de onverschilligheid, het 

schouderophalend reageren. Dat 
schouderophalend reageren is soms 

gepast, soms ongepast. Ook 
verdraagzaamheid is niet altijd de beste 
keus. In sommige omstandigheden 

verdient onverdraagzaamheid de  
voorkeur of is minstens even goed. 

Denk hierbij aan het in actie komen en 
zich onverdraagzaam opstellen inzake een conflict.  

(Dat noemt men ook wel ‘engagement’ tonen).  
Op de foto’s en de affiches ‘gewone’ mensen die  
in verzet komen tegen oorlog en geweld.  

 
Onze 4 helden van vreedzaam verzet:   

Desiderus Erasmus (ca.1466 –1536) was filosoof en pleitte 
zijn leven lang voor tolerantie (o.a. tussen protestanten en 

katholieken). Mahatma Gandhi (1869–1948) wist de Britse 
heerschappij in India via geweldloze acties te vernietigen. 

Geen geringe prestatie. Hij was een van de grondleggers van 
de moderne staat India en voorstander van actieve 
geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi spande zich 

ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims. Hij werd in 
1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe. 

Nelson Mandela (1918–2013) Hij werkte aan de tot stand 
koming van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en 
Verzoeningscommissie in 1995. Het instrument van 

‘Waarheidscommissie’ wordt internationaal gezien als een 
groot succes om generatielange, diepe haat over en weer 

tussen bevolkingsgroepen te ontmantelen. Malala 
Yousafzai (1997) kreeg in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede 

vanwege haar niet aflatende inzet voor scholing (m.n. voor 
meisjes) als middel om armoede, geweld en onderdrukking 
tegen te gaan. 



 

 
Vrede en vreedzaam samenleven  

Verdraagzaamheid als gedrag manifesteert zich als dulden, 
gedogen, feitelijk goedvinden dat iets gebeurt of 
oogluikend accepteren dat iets bestaat. Onderdeel van het 

verdraagzaam optreden is een pas-op-de-plaats maken, 
eerst even na denken. Een vervolgstap kan zijn 

nieuwsgierigheid, in gelijkwaardigheid de dialoog 
opzoeken. En verder fraaie zaken als hulp bieden aan 
onderduikers, de straatkrant kopen, zich actief laten 

voorlichten of het standpunt van de ander;vrijwilligerswerk 
in de gevangenis doen; zich inzetten voor vergeving van 

de daders; demonstreren voor de vrede. Op de affiches doet een 
keur van kunstenaars en ontwerpers oproepen tot vrede. 
 

 
 

Deze tentoonstelling sluiten wij graag af 
met een positieve vredesoproep! 

 

 
De tentoonstelling is een samenwerking 

tussen Verzetsmuseum Zuid-Holland en het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid. 

 

Te zien in Verzetsmuseum Zuid-Holland  
12 maart - 27 april 2016. 

 


