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Nederlandse samenvatting 

 

TOESTAAN MET TEGENZIN. HET BEOEFENEN EN BEVORDEREN VAN TOLERANTIE. 

 

Inleiding 

Het bevorderen van tolerantie blijft een voortdurende academische en praktische uitdaging. 

Meer dan zestig jaar academisch onderzoek naar intolerantie en vooroordelen heeft ons weinig 

geleerd over hoe intolerantie terug te dringen is. Ook in maatschappelijk opzicht blijven 

vooroordelen tussen groepen een actueel en indringend probleem. De centrale vraag van dit 

proefschrift is: hoe kan tolerantie bevorderd worden? Deze vraag heb ik in een serie 

onderzoeken benaderd vanuit een sociaal psychologisch perspectief. Dat betekent dat ik vooral 

heb gekeken naar de invloed van de ingebeelde of werkelijke aanwezigheid van anderen op de 

oordelen die mensen vellen over mensen of dingen die ze tegenstaan, en op wat ze vervolgens 

doen. Dat is meteen de definitie van tolerantie: iets toestaan waar je eigenlijk op tegen bent. 

Over toestaan met tegenzin gaat dit proefschrift.  

Vier stellingen vormden het uitgangspunt voor mijn onderzoek. Ten eerste, intolerantie is een 

universeel en ‘normaal’ verschijnsel. Als mensen zich onderdeel voelen van een groep, dan 

hebben ze haast als vanzelfsprekend vooroordelen over groepen waar ze zich niet mee 

verbonden voelen. Groepslidmaatschap en identificatie met een groep kan gebaseerd zijn op 

etnische afkomst, nationaliteit, religie, sekse, politieke voorkeur enzovoort. De omgeving en de 

situatie waarin iemand zich bevindt bepalen voor een groot deel welk aspect bron van 

identificatie is en over welke groepskenmerk vooroordelen opspelen. Zo waren bijvoorbeeld in 

de jaren zestig in Nederland vooroordelen over ‘buitenlanders’ gemeengoed, terwijl de laatste 

jaren religie (met name Islam) een belangrijker bron van vooroordelen is geworden. Ik stel dat 

intolerantie lastig terug is te dringen, juist omdat het zo’n vanzelfsprekend onderdeel is van ons 

alledaagse leven in groepen.  
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Ten tweede is intolerantie makkelijker te mobiliseren dan tolerantie, omdat afkeuring van de 

zienswijze of levenswijze van ‘anderen’ zo vanzelfsprekend is. Mensen zijn makkelijker in 

beweging te krijgen als ze zich keren tegen hetgeen waar ze afkeer van hebben, dan wanneer 

ze in actie moeten komen ten gunste van iets dat ze tegenstaat.  

Ten derde, omdat intolerantie zo vanzelfsprekend is, is tolerantie aangeleerd. Mensen worden 

niet tolerant geboren, ze leren in de loop van hun leven tolerant te reageren, ook op mensen, 

zaken en zienswijzen die tegenstaan. Dat verdraagzaamheid geleerd wordt, is een feit. Hoe 

hoger opgeleid mensen zijn, hoe toleranter ze zich over het algemeen opstellen. Maar hoe dat 

leren precies gebeurt, daarover is relatief weinig bekend. De nadruk in onderzoek en 

interventies om onderlinge tolerantie te bevorderen ligt vaak op het bevorderen van contact 

tussen groepen, maar in dit onderzoek is de nadruk gelegd op processen binnen groepen die 

maken dat verdraagzaamheid bevorderd of belemmerd wordt.  

Ten vierde spelen sociale normen een belangrijke rol in het bevorderen van tolerantie. Door het 

delen en overdragen van groepsnormen, op school, in families, onder medestudenten, buren of 

collega’s, leren groepsleden hoe te denken over anderen. Groepsnormen kunnen intolerantie in 

de hand werken, maar ook tolerantie ten opzichte van anderen bevorderen. Groepsnormen 

spelen dus, naast een gevoel van groepslidmaatschap, een belangrijke rol in het bevorderen 

van tolerantie. Deze vier stellingen worden in dit proefschrift in drie opeenvolgende 

onderzoeken onder de loep genomen.  

 

Aanpak en uitkomsten  

Het bevorderen van tolerantie in praktijk 

De centrale vraag van dit proefschrift is: hoe is tolerantie te bevorderen? Deze vraag heb ik op 

verschillende manieren benaderd. Ten eerste is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd op 

middelbare scholen in Nederland (hoofdstuk 3). Onderzocht werd hoe het bevorderen van 

verdraagzaamheid op scholen in zijn werk gaat. Ik selecteerde drie middelbare scholen op basis 

van de levensvisie die de school aanhangt. Het idee was dat een verschil in levensvisie, en dus 
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een verschil in waarden en normen die op school geleerd worden, leidt tot verschillen in wie en 

wat er getolereerd wordt.  

Vervolgens heb ik gekeken of en hoe tolerantie bevorderd wordt door leraren onder de 

leerlingen. Op elk van de drie scholen zijn daarvoor de schooldirecteur, docenten en groepjes 

leerlingen geïnterviewd. Bij de analyse van de interviews lette ik vooral op tegenstellingen 

tussen de levensbeschouwelijke waarden waar de school voor staat en de waarde van 

tolerantie. Zulke tegenstellingen leiden tot dilemma’s bij het bevorderen van tolerantie. 

Bijvoorbeeld: hoe reageren gereformeerde docenten op leerlingen die de christelijke waarden 

op school niet zonder meer accepteren? Of: hoe gaan docenten voor wie tolerantie een 

essentiële waarde is om met intolerante opvattingen van leerlingen?  

Docenten bleken zonder uitzondering gemotiveerd om tolerantie onder leerlingen te 

bevorderen. Maar afwijkende meningen van leerlingen stellen de verdraagzaamheid van 

docenten op de proef. Het in praktijk brengen van tolerant voorbeeldgedrag blijkt voor 

docenten lastiger dan het verkondigen van meer abstracte tolerante waarden. Bij verschil van 

mening in de klas is het verleidelijk de eigen opvattingen voorrang te geven, boven een 

tolerante reactie op leerlingen die iets zeggen of doen dat de docent tegenstaat. Voor docenten 

is de vraag steeds: waar de grens te trekken tussen wat we toestaan en wat we niet toestaan?  

Dit raakt aan de essentiële vraag met betrekking tot tolerantie: waar liggen de grenzen van 

tolerantie? Die vraag is niet alleen wezenlijk voor docenten, maar voor iedereen die tolerantie 

in praktijk brengt. Het voorleven van tolerantie is daarbij doeltreffender dan het voorschrijven 

van tolerantie. 

 

Het ontwerpen van een maat voor toegepaste tolerantie 

Verschillen tussen denken en doen—het onderschrijven van tolerante waarden en het vertonen 

van daadwerkelijk tolerant gedrag—heb ik verder onderzocht in het tweede deel van mijn 

proefschrift (hoofdstuk 4). Het aanhangen van tolerante principes en het in praktijk brengen 

van tolerantie is niet hetzelfde, zo bleek in hoofdstuk drie. Om tolerantie goed te kunnen 
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onderzoeken, is het nodig het nauwkeurig te definiëren en te meten. Mijn hoofddoel in het 

tweede deel van mijn proefschrift was uitvinden wat er precies gemeten wordt met gangbare 

maten van tolerantie en een eigen maat ontwikkelen die bruikbaar is om juist ‘toegepaste 

tolerantie’ te meten. In drie deelstudies ontwikkelde ik een maat voor tolerantie, gericht op het 

meten van tolerantie in alledaagse en concrete praktijksituaties, die voor Nederland relevant 

zijn.  

Traditioneel wordt in onderzoek naar tolerantie gemeten in hoeverre mensen tolerante 

waarden onderschrijven en in hoeverre ze bereid zijn groepen wiens levenswijze of -visie ze 

afkeuren democratische vrijheden toe te staan. Vragen waarmee dit gemeten wordt zijn 

bijvoorbeeld ‘in hoeverre bent u het ermee eens dat discriminatie op grond van etniciteit, 

sekse, politieke voorkeur, seksuele voorkeur of levensbeschouwing verboden moeten zijn?’ Of, 

meer toegepast op een specifieke groep ‘vindt u dat rechts-extremisten hun mening in het 

openbaar mogen verkondigen?’ Of ‘vindt u dat joden hun religie openlijk mogen belijden?’ Als 

mensen dergelijke uitspraken onderschrijven, worden ze als tolerant gezien. Maar dit soort 

‘tolerantie’ is niet hetzelfde als tolerant reageren op situaties die in het dagelijks leven afkeer 

oproepen, oftewel het in praktijk brengen van tolerantie.  

Moeilijkheid bij het ontwikkelen van een praktische tolerantiemaat is dat mensen verschillen in 

de groepen of levenswijzen die ze afkeuren. Dat heeft te maken met de groep waar ze zich mee 

identificeren (bijvoorbeeld PvdA-stemmers) en de groep waar ze zich niet mee identificeren 

(bijvoorbeeld PVV-stemmers). PvdA-stemmers en PVV-stemmers zullen doorgaans niet zo 

tolerant op elkaar reageren. Ze zijn dus beiden intolerant, maar ten opzichte van andere 

onderwerpen of groepen.  

Verder is het zo dat mensen tegelijkertijd tolerant en intolerant zijn; ze accepteren de ene 

zienswijze of groep, maar verwerpen een andere zienswijze of groep. Zo kunnen mensen 

bijvoorbeeld van een dierenactivist goedkeuren dat zij haar mening in het openbaar verkondigt, 

maar niet van een rechts-extremist. Tot slot kun je alleen van tolerantie kan spreken als er ook 

echt afkeuring in het spel is. Als ik grote sympathie koester voor vluchtelingen, kun je niet 

zeggen dat ik vluchtelingen tolereer. Tolerantie geldt alleen voor mensen of zaken die ik met 
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tegenzin accepteer. Samenvattend, ik wilde een maat ontwikkelen die het beoefenen van 

tolerantie in praktijk betreft, die tolerantie meet als ‘toestaan met tegenzin’, en voor een groep 

of levenswijze waar een meerderheid afkeuring bij voelt, dus een voor Nederland relevant en 

actueel onderwerp van (in)tolerantie.     

Om zo’n maat voor tolerantie te ontwikkelen, onderzocht ik welke situaties en welke groepen 

door veel Nederlanders met tegenzin geaccepteerd worden. Ik legde een groot aantal 

praktische scenario’s voor aan proefpersonen, die alledaagse situaties betroffen. Het ging 

bijvoorbeeld om het accepteren van de bouw van een moskee in je buurt, het bieden van 

woonruimte aan een veroordeelde pedoseksueel in de eigen wijk, of het openlijk uitkomen 

voor zijn homoseksualiteit door de leraar op school van je kind.  

Hieruit bleek dat sommige groepen of levenswijzen door de gemiddelde Nederlander zózeer 

werden afgekeurd dat ze nauwelijks onderwerp van tolerantie genoemd kunnen worden (zoals 

pedoseksuelen), terwijl andere groepen zó weinig afkeer opriepen dat van toestaan met 

tegenzin geen sprake lijkt te zijn (zoals homoseksuelen). Een groep die wel met tegenzin 

geaccepteerd lijkt te worden in Nederland vond ik ook. Moslims werden als groep tamelijk 

negatief beoordeeld in vergelijking met andere (religieuze) groepen, en ook Marokkanen en 

Turken (de grootste islamitische etnische groepen in Nederland) werden negatief beoordeeld in 

vergelijking met andere (etnische) groepen.  

Een aantal religieuze uitingen van moslims werden afgekeurd, hoewel niet allemaal even sterk. 

Het dragen van een hoofddoek door moslima’s op het werk werd bijvoorbeeld veel meer 

geaccepteerd dan het invoeren van halal eten op het kinderdagverblijf. Situaties die 

consequenties hebben voor de eigen leefwijze in de directe leefomgeving bleken minder 

getolereerd te worden dan situaties die minder gevolgen hebben voor het eigen doen en laten.  

De drie deelstudies leidden uiteindelijk tot een ‘toegepaste tolerantieschaal’, bestaande uit vijf 

praktische scenario’s waarin religieuze uitingen van moslims centraal stonden: het dragen van 

een hoofddoek op het werk door collega’s; het bouwen van een moskee in de woonwijk; het 

invoeren van halal eten op het kinderdagverblijf; het invoeren van gescheiden gymles op de 

middelbare school (jongens en meisjes apart); en het inrichten van een gebedsruimte op het 
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werk. De gemiddelde score (de mate waarin deze vijf situaties geaccepteerd worden) bepaalt 

iemands tolerantie. Voordeel van deze schaal is dat gedragsintenties beter voorspeld worden 

(in hoeverre is iemand bereid te handelen naar zijn mening) en dat het onderwerp van de 

schaal relevant en betekenisvol is in de Nederlandse context.  

Nadeel is dat de schaal alleen tolerantie ten opzichte van moslims meet, en dus niets zegt over 

iemands (in)tolerantie voor andere groepen of onderwerpen. Ook bleek dat met deze schaal 

geen onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘hoezeer iets tegenstaat’ en het accepteren 

ervan: zeker in concrete en nabije situaties blijken mensen nauwelijks te accepteren wat ze 

afkeuren.  

Hoofdstuk vier leidde niet alleen tot een toegepaste tolerantieschaal, die ik in het laatste 

onderzoek van mijn proefschrift kon gebruiken. Het  onderzoek hielp ook meer inzicht te krijgen 

in de aard van tolerantie. Zo bleek dat mensen toleranter zijn als het gemeten wordt als 

‘onderschrijven van tolerante principes’ dan wanneer het om concrete situaties gaat. Dus 

hoewel het merendeel van de respondenten godsdienstvrijheid onderschrijft, wil dat niet 

zeggen dat ze religieuze uitingen van anderen in het openbare leven accepteren.  

Ook bleek dat vooroordelen een veel groter negatief effect hebben op toegepaste tolerantie 

dan op principiële tolerantie, én dat hoger- en lageropgeleiden veel minder van elkaar 

verschillen als het gaat om toegepaste tolerantie dan wanneer het gaat om het onderschrijven 

van tolerante waarden (waar hogeropgeleiden meestal toleranter uit de bus komen dan 

lageropgeleiden).  

 

Tolerantie bevorderen door het communiceren van een tolerante norm  

De ontwikkelde toegepaste tolerantieschaal heb ik tot slot gebruikt in het derde en laatste deel 

van mijn onderzoek. Dat was een experiment naar het bevorderen van tolerantie door het 

communiceren van normen (hoofdstuk 5). De vraag was: kun je tolerantie bevorderen door 

mensen te vertellen dat hun omgeving tolerant reageert op een situatie die tegenstaat? Met 

behulp van een online vragenlijst werd onderzocht of mensen meer of minder tolerant 
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reageren als ze worden blootgesteld aan een tolerante of juist intolerante norm, in vergelijking 

met de situatie waarbij geen norm wordt gecommuniceerd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 

mensen minder vooroordelen uiten als ze horen dat anderen om hen heen niet bevooroordeeld 

reageren, en omgekeerd. Ik heb uitgezocht of dit ook werkt voor de tolerantie van niet-

islamitische Nederlanders voor de religieuze uitingen van moslims die in de toegepaste 

tolerantieschaal worden beoordeeld.  

Een derde van de respondenten (in totaal 680 niet-islamitische Nederlanders) kreeg te lezen 

dat anderen in de omgeving tegen de genoemde situatie waren, een derde deel kreeg te lezen 

dat anderen voor de genoemde situatie waren, en een derde deel kreeg niets te lezen over de 

norm in zijn of haar omgeving. De tolerantie van de drie groepen werd naderhand vergeleken 

om vast te stellen of normcommunicatie effect heeft op de mate van tolerantie.  

Dit bleek niet het geval te zijn. De drie groepen verschilden niet van elkaar in hoe tolerant ze op 

de scenario’s reageerden. Een logische conclusie is dus dat normcommunicatie  geen effect 

heeft op tolerantie. Maar omdat uit eerder onderzoek blijkt dat normcommunicatie  wél effect 

heeft, heb ik uitgezocht waarom dat in mijn onderzoek niet zo was. Negatieve of positieve 

opvattingen over moslims bleken mee te spelen bij het waarnemen van normcommunicatie in 

het experiment. Dat wil zeggen, als iemand bij voorbaat negatief denkt over moslims, dan valt 

het hem of haar nauwelijks op als in de omgeving een tolerante norm heerst: hij of zij blijft 

intolerant reageren op de gepresenteerde situaties. Tolerante normcommunicatie heeft dan 

geen effect. Maar als iemand redelijk positief denkt over moslims, wordt zo’n tolerante norm 

beter waargenomen. Als de gecommuniceerde norm tolerant is, nemen alleen degenen die al 

redelijk positief stonden tegenover moslims die tolerante norm waar, en zij reageren toleranter 

dan de respondenten die geen norm of een intolerante norm te zien kregen.  

Een belangrijk vondst was dus, dat tolerante normcommunicatie alleen de al bij voorbaat 

redelijk tolerante respondenten lijkt aan te moedigen om tolerant te reageren. (In)tolerante 

reacties bleken met name af te hangen van de manier waarop de gecommuniceerde norm werd 

waargenomen, en niet met de feitelijk gecommuniceerde norm. Bovendien reageerden meer 

mensen intolerant dan tolerant, en bleken veel meer mensen een intolerantie norm waar te 
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nemen, ongeacht de normcommunicatie. Ook kwamen mensen makkelijker in actie voor hun 

intolerante houding dan voor hun tolerante houding. Meer mensen waren bereid een petitie te 

tekenen om situaties die tegenstaan te voorkomen dan om situaties toe te staan, zelfs als ze er 

tolerant op reageerden.     

Samenvattend: de meeste mensen reageren intolerant; meer mensen verwachten dat ook 

anderen intolerant zullen reageren, zelfs als ze zélf tolerant reageren; intolerante 

normcommunicatie wordt beter waargenomen dan tolerante normcommunicatie en lijkt 

daardoor meer effect te hebben; en mensen komen eerder in actie voor een intolerant doel 

dan voor een tolerant doel. De resultaten van dit laatste deel van mijn proefschrift laten zien 

hoe moeilijk het is tolerantie te bevorderen door simpelweg een tolerante norm te 

communiceren. De vraag is natuurlijk: hoe moet het dan wel?     

Conclusies 

Intolerantie blijkt een universeel en haast ‘normaal’ verschijnsel. Het kwalitatieve onderzoek 

laat zien hoe intolerantie ten opzichte van wat als anders of afwijkend wordt beschouwd op 

grond van de eigen levensvisie, gemeengoed is. Hoewel tolerantie gepropageerd wordt door 

alle docenten op de onderzochte scholen, is het ook voor docenten moeilijk om afwijkende 

opvattingen van leerlingen in de klas te tolereren. Docenten bevorderen tolerantie door de 

manier waarop ze omgaan met verschil van mening in de klas. Als docenten discussie onder 

leerlingen aanmoedigen in plaats van opvattingen die tegenstaan afkeuren, wordt tolerantie 

voorgeleefd en niet alleen voorgeschreven. Daarmee wordt de kans vergroot dat tolerantie in 

praktijk gebracht wordt door leerlingen. 

Toestaan met tegenzin komt in de praktijk weinig voor. Hoewel tolerante principes breed 

gedragen worden in Nederland, worden ze veel minder consequent toegepast op 

praktijksituaties die tegenstaan. Als het gaat om concrete situaties dichtbij huis die gevolgen 

hebben voor het eigen doen en laten, zijn de meeste mensen helemaal niet zo tolerant. Hoger- 

en lageropgeleiden verschillen daar bovendien niet in: ze zijn in de praktijk even (in)tolerant.  
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Communicatie van een tolerante norm is weinig effectief is om tolerantie te bevorderen. 

Tolerante normen worden gemakkelijk over het hoofd gezien, vooral als ze niet aansluiten bij 

de eigen (intolerante) opvattingen. Vooroordelen over moslims zijn bijvoorbeeld wijdverbreid 

in de Nederlandse samenleving: de alledaagse tolerantie ten opzichte van deze groep laat te 

wensen over. Alleen onder diegenen die al redelijk positief denken over moslims (weinig 

vooroordelen), neemt de tolerantie voor religieuze uitingen van moslims in praktijk toe, als ze 

een tolerante norm in de omgeving gewaarworden.  

Dat de meeste mensen verwachten dat anderen om hen heen intolerant zullen reageren, in 

aansluiting op hun eigen vooroordelen over moslims, laat ook zien dat intolerantie 

vanzelfsprekender is dan tolerantie. Zelfs als er een tolerante norm gecommuniceerd wordt, 

denken de meeste mensen dat de norm intolerant is. Degenen die intolerant reageren zijn 

bovendien bereidwilliger om in actie te komen dan degenen die tolerant reageren. Intolerantie 

is dus gemakkelijker te mobiliseren dan tolerantie.     

Het is moeilijk tolerant te reageren op dat wat tegenstaat en complex om tolerantie te 

bevorderen. Als een specifieke groep in de samenleving door een meerderheid negatief 

beoordeeld wordt, of als de meerderheid zelfs maar denkt dat dit het geval is, voert intolerantie 

al gauw de boventoon. Tolerante opvattingen van anderen worden dan gemakkelijk over het 

hoofd gezien. Het eenzijdig, van bovenaf, voorschrijven van tolerantie, blijkt een weinig 

effectief middel om tolerantie te bevorderen.  

Als we tolerantie toch willen bevorderen, hoe moeten we dan te werk gaan? Ik doe een drietal 

aanbevelingen.     

In de eerste plaats moet elke verandering van (ongewenste) opvattingen of gedrag gezien 

worden als een verandering in groepscultuur. Intolerante opvattingen kunnen het beste 

teruggedrongen worden als mensen besluiten (of uitgenodigd worden) die opvattingen te 

bespreken als groep, niet als eenling. Door als groep bestaande gewoonten ter discussie te 

stellen, wordt de drempel om andere opvattingen te accepteren en nieuw gedrag in praktijk te 

brengen verlaagt.  



10 
 

Verandering van opvatting of gedrag heeft ten tweede de meeste kans van slagen als de 

mensen wier opvattingen of gedrag ter discussie staan (vanuit maatschappelijk oogpunt of 

omdat ze er zelf onder lijden) betrokken worden bij de beslissing dit te veranderen. Het 

bespreken van gevoelens en gedachten in een groep, en vooral de factoren die 

gedragsverandering in de weg staan, bevordert dat groepsleden gezamenlijk beslissingen 

nemen ten aanzien van toekomstig gedrag.  

Een derde voorwaarde voor gedragsverandering is de paradox van vrijwillige acceptatie. Als 

mensen het gevoel hebben dat ze worden gedwongen hun mening bij te stellen of hun gedrag 

te veranderen, neemt de kans af dat ze dat daadwerkelijk zullen doen. Dat is het centrale 

dilemma voor iedereen die probeert tolerantie te bevorderen.  

Ook dan geldt: voorleven werkt beter dan voorschrijven. 


