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Tolerantie
De zeventiende eeuw heeft ons tot op
de dag van vandaag roem gebracht,
onder andere vanwege de Nederlandse
tolerantie. Zo bestond er in de
Republiek der Verenigde Nederlanden
als enige land in Europa het recht op
vrijheid van geweten en was er ner-
gens zoveel religieuze vrijheid als in
Nederland. De Nederlandse filosoof
Spinoza (1632-1677) vervulde daarin
een voortrekkersrol: in zijn boeken had
hij het toen al over openstaan voor al-
lerlei culturen en onbegrensde vrijheid
van denken voor het individu.
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René Danen I voorzitter Nederland Bekent Kleur I staat voor: een
tolerante samenleving, want Nederland is groot geworden door
tolerantie

"De stichting Nederland Bekent Kleur richt zich tegen elke
vorm van racisme en discriminatie en stelt zich ten doel de
multiculturele samenleving in ons land verder te bevorde-
ren. Ik vind vooral het gelijkheidsbeginsel belangrijk: ieder
individu heeft recht op een gelijke behandeling. Dat we daar-
voor staan blijkt wel uit dat het feit dat het in de Nederlandse
grondwet is verankerd in artikel!. Toch zouden we ons over
gelijke behandeling wel wat drukker mogen maken. Het lijkt
zo vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. Racisme
en discriminatie komen nog steeds voor in Nederland. Terwijl
niet discrimineren in ieders belang is. Elke groep wordt nu
eenmaal gediscrimineerd: allochtonen, homo's, vrouwen,
andersdenkenden, hoe dan ook komt iedereen een keer aan de
beurt. Ik vind dat we ons er hard voor moeten maken dat dat
juist niet gebeurt. Tolerantie is niet iets nieuws, we leefden in
de Middeleeuwen al met verschillende groepen samen. In alle
vrede. Nederland is groot geworden door tolerantie. Het heeft
alles te maken met de ander ook iets gunnen: gun je buurman
dezelfde kansen en mogelijkheden in ons land. Er is veel te
doen over tolerantie, mensen vragen zich af of we nog wel zo
tolerant zijn. Ik vraag me dat niet af, ik ben een geboren opti-
mist en weet zeker dat de goede krachten zullen overwinnen. "

'Tolerantie be-
tekent:

•Kun Je
buurman
dezelfde
kansen
in ons land! ,
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