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Paleis van de Verdraagzaamheid

Contactgegevens

We zijn bereikbaar via:
E-mail: info@paleisvandeverdraagzaamheid.nl
Webadres: www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl
Telefoon: 06-21285038

Wilt u ons financieel ondersteunen?
Stort uw bijdrage op bankrekening 1342.67.214
t.n.v. stichting Paleis van de Verdraagzaamheid te Amsterdam
Alle giften zijn van harte welkom!

U kunt ons ook volgen via Twitter of Facebook:
https://twitter.com/verdraagzaam
https://www.facebook.com/pages/Paleis-Van-de-Verdraagzaamheid/287045218004751



Ons handvest

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid streeft naar meer verdraagzaamheid in de 
samenleving. Een samenleving waarin mensen elkaar de ruimte geven om zichzelf te 
kunnen zijn en waarin iedereen de vrijheid heeft om gelukkig te zijn. Natuurlijk zijn 
daarbij afspraken en regels nodig die ervoor zorgen dat de vrijheid van de één niet te veel 
ten koste gaat van de vrijheid van de ander.

De verdraagzaamheid in de samenleving lijkt de laatste jaren steeds verder te zoeken. We 
zien steeds vaker onverdraagzaamheid om ons heen. Gelukkig zijn er veel activiteiten die 
de onderlinge verdraagzaamheid bevorderen. Deze zijn hard nodig en verdienen gezien 
en gewaardeerd te worden.

Onverdraagzaamheid draagt bij aan een grimmigere samenleving met weinig begrip voor 
elkaar. Hierbij monden vooroordelen gemakkelijk uit in een sterk wij-zij denken. Het 
veroordelen van mensen op basis van vooroordelen staat haaks op het recht van ieder 
individu om te zijn wie hij of zij is en beoordeeld te worden op het eigen handelen en niet 
op het handelen van een groep.  We mogen daarbij extreem gewelddadige excessen die 
voortvloeiden uit onverdraagzaamheid nooit vergeten.

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid streeft er naar onverdraagzaamheid tegen 
te gaan en de verdraagzaamheid te bevorderen tot een niveau, waarbij mensen vreed-
zaam samenleven en hun leven kunnen leven in vrijheid, zonder dat zij de levensvisie van 
anderen opgedrongen krijgen. Zij streeft echter niet naar onbeperkte verdraagzaamheid. 
Onbeperkte verdraagzaamheid kan leiden tot een vrijbrief voor ongewenst of asociaal 
gedrag. Hierbij is het van belang om zaken, die irritatie opwekken of kunnen opwekken, 
bespreekbaar te maken. Het voeren van een open dialoog met respect voor elkaars ideeën, 
bevordert de verdraagzaamheid.

Ook al ziet de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid het onbeperkt bevorderen van 
verdraagzaamheid niet als doel, zij is wel van mening dat uiterst verdraagzame personen 
een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor anderen. In lijn met deze gedachte draagt 
extra waardering voor deze uiterst verdraagzame personen bij aan meer verdraagzaam-
heid in de samenleving.

In de media verschijnt met grote regelmaat berichtgeving over onverdraagzaam gedrag 
in de samenleving. Er is echter helaas weinig aandacht en waardering voor activiteiten 
die de verdraagzaamheid bevorderen. Dit in analogie met slecht nieuws dat veel meer 
nieuwswaarde lijkt te hebben dan goed nieuws. Aandacht voor onverdraagzaam gedrag 
helpt echter niet bij het bevorderen van verdraagzaamheid, want onverdraagzaam gedrag 
van de één roept vaak onverdraagzaam gedrag bij anderen op.

Verdraagzaamheid vraagt altijd een investering van de verdraagzame. Het gaat tenslotte 
om het verdragen van iets wat een ander doet of hoe een ander ergens over denkt, terwijl 
je er zelf misschien heel anders over denkt. Maar verdraagzaamheid levert je ook veel op. 
Wie verdraagzaamheid zaait, zal ook verdraagzaamheid oogsten.

Investeringen in verdraagzaamheid verdienen meer aandacht en waardering dan zij 
momenteel krijgen. Dit geldt ook voor inspanningen die de verdraagzaamheid direct of 
indirect bevorderen, zoals inspanningen die zich richten op het creëren van meer begrip 
voor de beweegredenen van anderen. Door meer aandacht en waardering voor deze 
inspanningen te bewerkstelligen, trachten de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid 
mensen te stimuleren zich te blijven inspannen voor meer verdraagzaamheid en tracht zij 
het effect van deze inspanningen te vergroten.

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid kan dit niet alleen, maar doet dit zo veel 
mogelijk samen met iedereen die dit handvest onderschrijft. Zo verwezenlijkt zij, samen 
met iedereen die dit steunt, haar missie:

“Wij bouwen aan Verdraagzaamheid!”
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