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Niet bang zijn en de hand
naar elkaar uitsteken

• Vredeslessen op het Zuyderzee
Lyceum in Lemmer

Nynke Bruinsma

Lemmer | Links en rechts begint een
aantal leerlingenheimelijk te gieche-
len. Met hun hand voor hun mond
proberen ze hun aandacht op het
scherm te houden. Vwo 3 van het
Zuyderzee Lyceum in Lemmer kijkt
naar beelden van een imam die een
gebed reciteert. Sandra Roza, voorzit-
ter van de Stichting Platform Levens-
beschouwing in Kleurrijk Fryslân
(kortweg Kleurrijk Fryslân), lijkt niet
in het minst van haar stuk gebracht.
„Als je zoiets eigenlijk nooit ziet, is
het inderdaad een beetje gek.”

Elk jaar organiseert Kleurrijk Frys-
lân de bijeenkomsten Kleurrijk Vie-
ren op de Internationale Dag van de
Vrede, die op 21 september valt. Wat
deze editie bijzonder maakt, is dat
Kleurrijk Fryslân dit jaar het 25-jarig
bestaan viert. De stichting wil met
een levensbeschouwelijke invals-
hoek een bijdrage leveren aan de

multiculturele samenleving met res-
pect voor identiteit en op basis van
gelijkwaardigheid.

Om dit jaar groots uit te pakken is
de stichting een samenwerking aan-
gegaan met coöpererende geloofsge-
meenschappen in Lemmer en het
Zuyderzee Lyceum in Lemmer, waar
deze week gastlessen worden gege-
ven. Het thema van dit jaar: Vrede
verbindt over grenzen.

Respect
SandraRoza laat dekindereneenhalf
uur durende video zien van een bij-
eenkomst in een moskee, die naar
aanleiding van de Dag tegen Racisme
en Discriminatie werd gehouden. Af-
gevaardigden van het universeel-soe-
fisme, jodendom, hindoeïsme, chris-
tendom, boeddhisme en islam kwa-
men in 2016 bij elkaar in eenmoskee
omhungeloof uit te dragen en elkaar
aan te horen. „Dit soort bijeenkom-
sten bewerkstelligen respect voor
mensen met een ander geloof of le-
vensbeschouwing en daarom leek
het me geschikt om de video hiervan
in de gastlessen te laten zien”, licht
Roza toe.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen
hun aandacht een beetje bij de video
houden, vertelt ze er af en toewat bij.
Bijvoorbeeld hoe bijzonder het is dat
een christelijk koor in de moskee
zingt. „Zijn jullie wel eens in een
moskee geweest”, vraagt Roza. Een
meisje voor in de klas knikt, terwijl
de rest binnensmonds ‘nee’ mom-
pelt.

Nadat de video is afgelopen vraagt
Roza hoeveel kinderen gelovig zijn.
Een handjevol leerlingen steekt de
hand op. Een meisje vertelt dat ze
christelijk is opgevoed, maar dat ze
er niet veel mee doet. Dat hoeft vol-
gens Roza ook niet. „Je hoeft een ge-
loof heus niet per se aan te hangen,
maarhet iswel belangrijk omrespect
voor elkaar op te brengen. Je hoeft
niet bang te zijn voor mensen met
een andere levensbeschouwing. Het
is juist mooi om je hand naar elkaar
uit te steken.”

De leerlingen blijven in eerste in-
stantie wat stil, maar na de les wordt
er nagepraat. „Wat zaten jullie te la-
chen zeg”, roept een jongen naar
twee meisjes. „Ik had heus wel res-
pect voor die imamhoor”, antwoordt

een van de meisjes. „Maar het klonk
gewoon wat gek.”

Walk of Peace
Vandaag kunnen de leerlingen mee-
doen met een Walk of Peace. Zater-
dagavond, op de Internationale Dag

van de Vrede, vindt de bijeenkomst
Kleurrijk Vieren plaats met dialoog-
tafels van de verschillende geloofs-
en levensbeschouwelijke groepen,
die is bij te wonen op de school.
Voorafgaand is een tweede Walk of
Peace, die langs de oorlogsgraven

van de Algemene Begraafplaats in
Lemmer gaat. Burgemeester Fred
Veenstra tekent daar als eerste bur-
gemeester het manifest Frede fan
Fryslân. „We willen alle burgemees-
ters uitnodigen om dit te tekenen”,
aldus Roza.

Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân, geeft een gastles aan leerlingen van het Zuyderzee Lyceum in
Lemmer. Foto: Simon Bleeker


