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Kleurrijk Fryslân volgen? 
Website:  Kleurrijk Fryslân  

Facebook:  Facebook pagina Kleurrijk Fryslân  

Twitter:  @KleurrijkFrysla 

YouTube: Kleurrijk Fryslân 

 

Agenda 
 15 februari 2020 

Heidag nieuw bestuur Kleurrijk Fryslân. 

 8 maart 2020 

Vrouwendag (alleen voor vrouwen) bij Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG), 

Oldegalileën 129 in Leeuwarden van 14.30 – 20.00 uur. 

 16 maart 2020 

Afscheid Matendo Makoti, bestuurslid Kleurrijk Fryslân en Sandra Roza, voorzitter Kleurrijk Fryslân in 

het Titus Brandsmahuis van 17.30 – 19.00 uur. 

 21 maart 2020 

Bijeenkomst Kleurrijk Ontmoeten op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie met als 

thema ‘Accepteer ik het leven zoals het is?’ van 18.30 – 21.00 uur in de Grote- of Jacobijnerkerk, 

Jacobijnerkerkhof 95, 8911 EP Leeuwarden.  

 5 mei 2020 

Kleurrijke wandeling, waarbij het bevrijdingsvuur uit Wageningen wordt opgehaald in de 

Prinsentuin in Leeuwarden en mogelijk een extra bijeenkomst Kleurrijk Ontmoeten in de oude 

Synagoge? Wordt nog onderzocht! 

 21 september 2020 

Bijeenkomst Kleurrijk Ontmoeten op de Internationale Dag van de Vrede bij SCCMG, Oldegalileën 

129 in Leeuwarden van 18.30 – 21.00 uur. 

 Oktober/november 2020, inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers Kleurrijk Fryslân. 

 10 december 2020 

Activiteit in samenwerking met Amnesty International, in het kader van ‘Dag van de 

mensenrechten’. 

 

 

Kleurrijke inspiratie 
door Sandra Roza 

‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’. Mahatma Gandhi 

F ebru a r i  2 0 2 0  

J aa rgan g  8  

 N u m m er  1  
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Van het bestuur  
door Sandra Roza (ex-voorzitter) 

In het kader van het 25 jarige jubileumjaar van Kleurrijk Fryslân zijn er een aantal activiteiten opgezet, 

waarin 'Verbinding' centraal stonden, zoals o.a. de gastlessen in Vrede, Walk of Peace en Kleurrijk 

Vieren in Lemmer en een symposium met deelname vanuit verschillende religies en 

levensbeschouwingen in Leeuwarden. De activiteiten werden goed bezocht en blijven nog steeds 

hard nodig. 

Afgelopen half jaar was ook een zeer enerverende tijd voor Kleurrijk Fryslân. Door vele inspanningen 

is het ons gelukt om alle vacatures binnen het bestuur te vervullen.  

Per 1 februari zijn de open vacatures vervuld als volgt, Dick Lieftink nieuwe voorzitter,  Naima Zoundri 

vice voorzitter en Raaghni Djasai nieuwe secretaris.  

Op 20 november jl. is Matendo Makoti uitgetreden en Sandra Roza per 2 februari jl.  

We verdwijnen niet helemaal uit beeld, maar blijven actief als vrijwilliger in de werkplaats van Kleurrijk 

Fryslân. Op 16 maart a.s. is er vanuit het bestuur een officiële afscheid van ons van 17.30 - 19.00 uur in 

het Titus Brandsmahuis.  U bent uitgenodigd om afscheid te komen nemen van ons als bestuurslid.  

Op de heidag op15 februari a.s. gaat het nieuwe bestuur nader kennismaken met elkaar, 

strategieën uitzetten, het meerjarenbeleidsplan en het activiteitenjaarplan voor Kleurrijk Fryslân 

vaststellen. Graag wens ik als afzwaaiende voorzitter langs deze weg het nieuwe bestuur veel 

wijsheid, heel veel succes en een kleurrijke toekomst toe! 

 

 

Mogen wij ons voorstellen? 
door Dick Lieftink, Raaghni Djasai en Naima Zoundri 

Dick Lieftink vervult sinds 1 februari 2020 de taak van interim-voorzitter van 

Kleurrijk Fryslân. 

Het nieuwe bestuur heeft  het komend jaar uitgetrokken voor het vinden van 

een nieuwe koers voor de interreligieuze dialoog in Friesland. 

Op 15 februari zullen  op een speciale “ heidag” de verschillende 

mogelijkheden van de Stichting worden verkend. De uitkomst zal moeten 

leiden tot een nieuwe agenda van activiteiten voor 2020 en 2021. Dick 

Lieftink heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring ook in de interreligieuze 

dialoog. Zo leidde hij het Platform Religie en Levensbeschouwing in de 

provincie Groningen dat samen met de gemeente Groningen een 

grootschalig compassie project uitvoerde vanuit de inspiratie van de 

theologe Karin Armstrong. Hij was jarenlang bestuursvoorzitter van het  

katholiek onderwijs in Friesland en is op dit moment leider van het Soeficentrum Friesland. 

 

Raaghni Djasai, nieuwe secretaris van Kleurrijk Fryslân per 1 februari 2020. 

Via mijn Hindoestaanse achterban ben ik gevraagd als nieuw bestuurslid, c.q. 

Secretaris. Ik was erg verrast, ik ben jong en woon nog niet extreem lang in 

Leeuwarden. 

Maar, ik voelde me erg dankbaar en vereerd. Met veel plezier sluit ik aan bij 

Kleurrijk Fryslân en ik wil graag even de gelegenheid nemen om mijzelf aan u 

voor te stellen. 

Ik ben Raaghni Djasai, 28 jaar oud en woon sinds begin 2017 in Leeuwarden. 

Mijn vriend en ik zijn beiden Surinaams-Hindoestaans en zijn al bijna negen 

jaar een koppel. In een gezin van uiteindelijk 5, ben ik geboren in Enschede, 

en kwam daarna te wonen in Appingedam en Assen. In elke plaats kwam ik 

er steeds meer achter hoe divers onze maatschappij is en hoeveel mooie 

verschillende culturen er in Nederland zijn. 

Hoe mooi is het dat ik nu kan meewerken aan een samenleving waarin we allemaal samen komen 

en elkaar met open armen kunnen ontvangen? 
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Ik werk als jurist bij Slachtofferhulp Nederland en ik ben vrijwilliger voor Stichting Cultureel Centrum 

Mahatma Gandhi. Ik hoop dat ik met mijn rugzak aan kennis en ervaring op diverse vlakken, een 

waardevolle bijdrage kan leveren aan Kleurrijk Fryslân. 

Tot gauw! 

 

Naima Zoundri, Vice Voorzitter van Kleurrijk Fryslân per 1 februari 2020. 

Mijn naam is Naima Zoundri. Ik ben 48 jaar geleden geboren in een prachtig dorp in het Noorden 

van Marokko. Inmiddels 44 jaar woonachtig in Harlingen, ook een prachtige stad aan de 

Waddenzee. Ik woon hier met mijn man en onze 2 jongste kinderen. Onze oudste dochter is uit huis.  

Ik ben opgegroeid in een gezin van 7 kinderen. Dit is altijd heel gezellig geweest en is het nog. We 

zijn tweetalig opgevoed en met de Islam als religie.  

Momenteel ben ik werkzaam als zelfstandige en probeer ik mensen te helpen die geldzorgen 

hebben. Langdurige geldzorgen kunnen stressvol zijn en uiteindelijk ook ziekmakend. Hiervoor heb ik 

geruime tijd gewerkt als Maatschappelijk werker in Leeuwarden. 

Het iets kunnen betekenen voor je medemens waardoor er een positieve verandering ontstaat en 

daarmee verandert er ook iets in de directe omgeving van degene, is waar het voor mij om draait in 

het leven. Dit is een van de redenen waarom ik recent bestuurslid ben geworden van Kleurrijk 

Fryslan. Ik mag vanaf 1 februari dit jaar als vice voorzitter bij deze stichting aan de slag. Ik heb er veel 

zin in om samen met de overige leden, betrokkenen en vrijwilligers deze stichting de komende tijd 

verder te helpen. 

 

 

Bijeenkomst Kleurrijk Vieren ‘Vrede verbindt over grenzen’, 21 september 2019 
door Sandra Roza 

Voor deze bijeenkomst op de 

Internationale Dag van de Vrede, 

waren we te gast op het Zuyderzee 

Lyceum in Lemmer. Het was bijzondere 

bijeenkomst in vele opzichten.  

Deze bijeenkomst kwam tot stand in 

samenwerking met de samenwerkende 

geloofsgemeenschappen Lemmer, het 

Zuyderzee Lyceum en de 

samenwerkende koren (het koor 

Intermezzo, het koor Apostolisch 

Genootschap en het Gospelkoor 

Salvation) uit Lemmer. We waren ook 

zeer verheugd dat burgemeester Fred 

Veenstra vanuit 

de gemeente 

Fryske Marren 

kwam spreken en 

als eerste het 

Manifest ‘Frede 

Fan Fryslân’ 

ondertekende. 

Tevens verraste 

de burgemeester 

mij (Sandra Roza) 

door mij te 

benoemen tot 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het was iets waar ik totaal niet op had gerekend, maar was 

erg fijn om te zien dat al mijn vrijwilligerswerk werd gewaardeerd.  
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Voorafgaande aan de bijeenkomst was er een ‘Walk of Peace’ langs gedenkwaardige plekken in 

Lemmer, waar ook velen aan deelnamen. Tevens gaven we in de voorafgaande week op 17, 18 en 

19 september gastlessen over vrede aan de klassen 1 t/m 3 van het Zuyderzee Lyceum. 

 

De verschillende levensbeschouwingen hadden zich voor deze avond vanuit hun heilige boeken, 

geschriften en manifest goed voorbereid  op het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Ook de 

samenwerkende koren hadden hun beste beentjes voor gezet.  

 In een gemoedelijke sfeer hebben we de verschillende verhalen van de vertegenwoordigers tot ons 

genomen. Vervolgens gingen de gasten onder het genot van lekkere hapjes en een kopje 

koffie/thee of glaasje fris met de vertegenwoordigers in dialoog. Wat vele leuke gesprekken 

opleverde. Telkens weer merken we, dat het nog steeds nodig is om deze bijeenkomsten te blijven 

houden. Om te laten zien dat het mogelijk is, om met verschillende religies en levensbeschouwingen 

naast elkaar een bestaan te hebben met respect voor elkaar.    

Het was een zeer inspirerende bijeenkomst! 
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Symposium ‘Verbinding’ 
door Sandra Roza 

In het kader van het 25 jarig bestaan van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân gaven 

we in samenwerking met de stichting AMORC een vervolg aan de activiteiten in het kader van de 

Iepen Mienskip van de Culturele Hoofdstad (LF2018) in het SYMPOSIUM ‘VERBINDING’. 

We kunnen terugkijken op een mooie, waardevolle en een zeer geslaagde bijeenkomst, waarin de 

deelnemers vanuit verschillende levensbeschouwingen bereid waren om veel met elkaar te delen. 

In onderstaande krantenartikelen is te zien, wat deze symposium teweeg heeft gebracht. 
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Sabbatviering in Reduzum 
door Joris Groenevelt 

Te gast bij een Open Synagoge Dienst van de Liberaal Joodse Gemeente 

“Het goede is veel groter dan het kwade” 

Op vrijdagavond 15 november 2019 was ik in de Vincentius kerk in Reduzum om aan een open 

synagoge dienst deel te nemen. Het kerkje in Reduzum was stampvol. We werden er gastvrij en 

hartelijk ontvangen. 

Rabbijn Tamarah  Benima leidde de dienst. Zij houdt 1 keer per maand , op uitnodiging – dit keer van 

de Protestantse gemeente in Reduzum- elders een dienst,  waarbij iedereen welkom is. De dienst is 

bedoeld om niet-Joden en Joden, te laten ervaren hoe het is om op vrijdagavond, aan het begin 

van de sabbat, in een synagoge te zijn.  

De Rabbijn begon de dienst met te zeggen: vanaf dit moment bent u in een synagoge.  

Zij heette iedereen welkom, stak een kaars aan en sprak de zegenspreuk over de sabbat uit. 

Op een (dik) stencil kon ieder de Hebreeuwse  teksten in transcriptie meelezen, voor een deel ook in 

het Nederlands vertaald. 

Wij worden uitgenodigd mee te zingen. Dat valt niet altijd mee. Gelukkig zijn leden van de Joodse 

gemeente aanwezig en chazan (voorzanger) de Vries uit Amsterdam. 

En al snel hoor je hoe joodse gemeenteleden, begeleid door de chazan, ons voorgaan met hun 

zang. 

Een aantal lezingen uit de Thora klinken, afgewisseld met zingen. Het deed me veel dat de teksten 

klonken in het Hebreeuws. Die oeroude woorden die de Eeuwige in handen gaf van het Joodse 

volk, zijn ook een kostbare gave voor de mensheid, een kostbare traditie: ook Jezus hoorde op de 

sabbat diezelfde woorden. Het was zijn dagelijks brood.  

Deze woorden dragen ook mijn leven vandaag. 

Als regelmatige kerkganger trof het me hoezeer de christelijke kerken hun oorsprong vinden in de 

Joodse traditie, daarop geënt zijn.  

De elementen in de dienst zijn heel herkenbaar: lezingen, liederen, gebeden, een preek, 

zegenspreuken. De rabbijn deelt ook brood en wijn uit aan alle aanwezigen. 

Er waren nog drie aparte momenten in de dienst die mij troffen. 
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De zegening van de kinderen. Een jonge vrouw met een kind komt naar voren. De zegening vindt 

plaats onder een baldakijn. 

Daarna vraagt de rabbijn namen te noemen van zieken voor wie zij voorbede  moet doen. Vanuit 

de kerk worden allerlei namen genoemd,  waar voorbede wordt gedaan. 

Vervolgens vraagt zij  ook om namen van overledenen te noemen. Ook die namen worden in het 

gebed genoemd. 

Het raakte mij dat de leden van de joodse gemeente, die in hun families zoveel verschrikkingen 

hebben meegemaakt, zich niet laten leiden door verwijten aan falende Nederlanders (al of niet 

kerkelijk) in oorlogstijd, maar zich laten leiden door de hoop. 

Zoals de rabbijn het zo krachtig in haar preek zei en dat enige malen herhaalde: “Het goede is veel 

groter dan het kwade”. 

En daarom had deze dienst iets vrolijks, iets ontspannends en waren er na de dienst koffie, thee, wijn, 

lekkernijen en gezelligheid. Want dat alles hoort er op de sabbat echt bij. 

Het bijwonen van deze dienst was voor mij een feestelijk en inspirerend gebeuren. Wat een 

prachtige manier om verbondenheid en gemeenschap te stichten en te beleven. 

Wie Tamarah Benima wil uitnodigen kan mailen naar tamarah@dds.nl  

of via de website www. beithachidush.nl contact opnemen. 

 

 

Boekbespreking ‘De meeste mensen deugen’ (auteur: Rutger Bregman) 
door Gaby van Binsbergen 

Het boek “De meeste mensen deugen” van “De Correspondent” 

medewerker Rutger Bregman heeft een opmerkelijke titel. 

Een welkome titel ook in deze tijd. Het biedt een positieve zienswijze 

die hoopgevend  is. 

Bregman schrijft over psychologische experimenten die opnieuw 

bekeken worden en waarvan de uitslagen in het tegendeel worden 

beschreven en onderbouwd. 

Het gaat bijvoorbeeld over het “Stanford Prison Experiment” en over 

“The shock Experiment”,  waarvan de uitslagen gemanipuleerd 

bleken te zijn. 

Er wordt verwezen naar twee richtingen in de filosofie: 

Hobbes  “ De ene mens is voor de ander een wolf” , versus die van de 

verlichtingsfilosoof  Rousseau die dacht dat we diep van  binnen juist 

goed zijn en dat de beschaving ons heeft beschadigd. 

Bregman laat in een paar voorbeelden uit de geschiedenis zien waar 

zijn voorkeur ligt. 

Hij schrijft onder andere over een gesprek met Jos de Bok (project 

Buurtzorg) over: “De andere wang toekeren” en over: “Thee drinken met terroristen”.  

Verder in het boek staan de aangrijpende verhalen over de twee broers Constand en Abraham 

Vijver, over de “Methode Mandela” en over de kerstnacht 1914 in het niemandsland tussen de 

loopgraven bij het dorp la Chapelle-d`Armentieres in Frankrijk. 

Bijzonder is het verhaal van de bewoners van het Duitse dorp Wunsiedel: hoe zij op een 

humoristische wijze de “strijd” zijn aan gegaan met neo-nazi’s die daar de begraafplaats van Rudolf 

Hess komen bezoeken. 

In de epiloog volgen nog 10 leefregels die het bestuderen en naleven meer dan waard zijn. 

Een daarvan is: 

”We hoeven er niet van overtuigd te zijn dat de meeste mensen deugen, we moeten er in geloven 

dat we goed zijn, dan verandert namelijk alles”.   

Het is een boek dat je wereldbeeld kan doen kantelen en dan verrijken. 

Tegelijk geeft het je een aantal inspirerende handvatten om hoe om te gaan met haat, racisme en 

vooroordelen.  

Het bovenstaande is dan ook een uitnodiging dit boek te gaan lezen!  
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Zorgen om het Sinterklaasfeest 
door Sandra Roza 

In november jl. heb ik mijn gevoelens omtrent het Sinterklaasfeest en wat het met mij als persoon 

doet, uitgesproken via de sociale media naar mijn vermeende vrienden en familie. Deze actie werd 

mij niet in dank afgenomen. Juist van deze groep mensen om mij heen had ik op enige begrip 

gerekend en wat steun verwacht, maar het tegendeel bleek jammer genoeg waar. Hier werd ik erg 

verdrietig van en kon van de gedachte hieraan niet slapen en besloot ’s nachts om een brief te 

schrijven aan onze burgemeester Fred Veenstra, om mijn zorgen om het Sinterklaasfeest en de 

verharding van de samenleving te delen. Ik was blij dat de burgemeester ook de tijd heeft genomen 

om naar mijn verhaal te luisteren en mijn zorgen deelde. Hij nam die week direct actie door in zijn 

weblog hier aandacht aan te besteden en zegde toe om een gesprek te organiseren met het 

organiserend comité. Deze acties gaven mij het gevoel begrepen te zijn, dat ik ook meetelde in de 

samenleving en mijn gevoel er toe deed. 

Enkele dagen later heb ik mijn verhaal ondersteund door Kleurrijk Fryslân en het Team Bruggen 

Bouwen van Kleurrijk Fryslân ook gedeeld met alle burgemeesters in Friesland, de Leeuwarder 

Courant, het Friesch Dagblad en alle ander pers in Friesland. De reacties waren zeer divers, van dat 

het niet in hun gemeente speelde tot aan, dat men blij was dat ik mijn verhaal deelde, hetgeen hen 

aan het denken zette om dit punt binnen hun gemeente ook bespreekbaar te maken. 

Kleurrijk Fryslân gaat de komende tijd dialoogtafels organiseren over dit onderwerp en ook het Team 

Bruggen Bouwen Leeuwarden van Kleurrijk Fryslân gaat hier actie op plegen.   

Ik hoop dat we dit jaar, door alle inspanningen vanuit verschillende kanten, een inclusief 

Sinterklaasfeest met elkaar kunnen vieren.  

Hieronder ter ondersteuning enkele krantenartikelen. 

 

HET FRIESCH DAGBLAD| DINSDAG 19 NOVEMBER 2019 
Er is geen ruimte voor andermans gevoelens 
De zwarte pieten in Fryslân lijken zwarter dan ooit. En dat is pijnlijk en kwetsend voor een deel van de 
inwoners. Waarom wordt met hen geen rekening gehouden? Wat betekent ‘mienskip’ dan nog? 
Sandra Roza 

  

 
Sinterklaas werd dit jaar ook in Leeuwarden vergezeld door louter zwart geschminkte pieten. 
 FOTO: HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN 



11 
 
 
 

Vorige week woensdag  werd ik als burger van Lemmer persoonlijk geraakt door hetgeen zich momenteel in 
de samenleving afspeelt in de discussie over Zwarte Piet. Ik wil u graag mijn verhaal vertellen en mijn 
gevoelens bij u onder de aandacht brengen. 
Een ander moment zou beter zijn geweest, maar het speelt zich nu af. De zwarte pieten zijn nu zwarter dan 
ooit. Wat zou het mooi zijn als daar ook wat gekleurde pieten en roetveegpieten bij zouden zijn. Het 
kinderfeest zou er zeker niet minder van worden en de kinderen zouden net zoveel plezier beleven. Dat is toch 
wat we met z’n allen willen? 
 

Nu blijkt dat Fryslân toch niet zo tolerant is ten opzichte van haar medeburgers als 
zij zich doet voorkomen 

 
Ook ik ben jarenlang met mijn kinderen naar de intocht van Sinterklaas geweest en al jarenlang word ik door 
menig kind gezien als Zwarte Piet. Dat voelde toen niet goed en dat voelt nog steeds niet goed. Ik kon het 
toen toch naast me neerleggen omwille van mijn kinderen, maar het is een keer te veel. 
Nu heb ik er moeite mee om met mijn kleinkinderen naar de intocht van Sinterklaas te gaan en weer 
bestempeld te worden als Zwarte Piet. Ik ben dat niet en moet dan weer alles uitleggen. Ik ben hier erg moe 
en zat van. 
Het gaat er bij mij om dat je je mening kunt bijstellen met de kennis van nu. Zoals u ook weet: de tijden 
veranderen en meningen kun je bijstellen, maar daar is in deze discussie geen sprake van. De meningen 
verharden met de jaren, er is geen ruimte meer voor dialoog. Ik voel bij menigeen in de samenleving geen 
bereidheid om naar mijn gevoelens te luisteren. 
Ik hoor dat ik gezien wordt als een lieve zorgzame vrouw en niet als zwart of wit. Maar ondertussen wil men 
niet weten hoe ik me voel, want daar hebben ze geen boodschap aan. Maar ook het stukje met gevoel, ben ik. 
Ook hoor ik: ‘Je moet vast ook heel lang op dezelfde manier als mij naar Zwarte Piet hebben gekeken’. Dat 
kan men toch niet zomaar voor mij invullen? Ik weet toch zelf wel wat ik voel? 
Zware tijden 

Ik voel me in deze tijd behoorlijk bedreigd en zeker niet meer veilig. Het schijnt heel moeilijk te zijn om je aan 
elkaar aan te passen. Maar ik moet me voortdurend aanpassen en dat lukt goed. Als je het wilt, dan kan het! 
Waar een wil is een weg. 
Ik beleef nu zware tijden. Mensen die heel het jaar mijn vrienden zijn, zijn nu ineens mijn tegenstanders en dat 
onder het mom van traditie! Dat vind ik heel erg triest! Wat mij betreft zijn ze de rest van het jaar ook geen 
vrienden meer van mij, zegt mijn gevoel! Een vriend is voor mij, zoals Toon Hermans het zo mooi zegt, 
‘iemand die met je lacht en met je huilt’. 
Ik woon al meer dan 45 jaar in Lemmer en krijg zelfs nu nog de vraag ‘en hoe vieren ze eigenlijk Sinterklaas in 
Suriname?’ Ik moet me verantwoorden voor wat er in Suriname gebeurt, terwijl ik daar al heel lang niet meer 
woon. Dat is toch te zot voor woorden? 
Ik heb er toch een antwoord op gegeven: ,,In Suriname wordt Sinterklaas al een tijd niet meer in deze vorm 
gevierd en is 5 december al heel lang een Kinderdag.” Op dit antwoord zit men niet te wachten, dus krijg ik 
daar geen reactie op. Men vervalt weer in het toverwoord ‘traditie’. 
Ik krijg ook naar mijn hoofd geslingerd, dat je een geschiedenis niet zomaar ‘even’ kunt uitwissen, want dat is 
een traditie. Mijn inziens kun je leren van een geschiedenis. Daar is geschiedenis ook voor bedoeld. Je 
mening kun je met nieuwe inzichten aanpassen. 
Tolerant 
Zoals u kunt lezen, is er in de samenleving weinig tot geen ruimte voor gevoelens van een medemens en -
burger. Jammer genoeg wordt de campagne vóór Zwarte Piet juist in Fryslân steeds harder gevoerd. Nu blijkt 
dat Fryslân toch niet zo tolerant is ten opzichte van haar medeburgers als zij zich doet voorkomen. De 
zogenaamde mienskip is ver te zoeken in deze discussie. 
Er zijn vele werkgroepen die zich inzetten voor vluchtelingen en andersdenkenden. Wat doen zij nu? En waar 
zijn zij nu? Wat mij betreft is het bij vele van deze organisaties allemaal een schijnvertoning, want aan de 
andere kant wordt mijn mening en die van velen met mij heel hard de kop ingedrukt. We moeten onze kop 
houden en niet zeuren, want het is een traditie en daar mag je niet aankomen. 
Ook begrijp ik werkelijk niet waarom de middenstand en de betrokken organisaties die dit kinderfeest op deze 
manier steunen geen rekening houden met de medeburgers die zich gekwetst voelen. Het zou een inclusief 
feest voor alle kinderen moeten zijn en dat is het op deze manier zeker niet. De sponsoren van dit kinderfeest 
zouden hier eens goed over moeten nadenken. Wat steunen zij eigenlijk en waarom? Ik ga graag met deze 
sponsoren in dialoog. Wellicht ligt hierin de oplossing! 
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HET FRIESCH DAGBLAD, PAGINA 3 | DINSDAG 19 NOVEMBER 2019 

Veenstra: praten over Piet 
Burgemeester gaat om tafel met sinterklaas-comités 
Joure ‘Tradities zijn mooi, maar mogen er niet toe leiden dat 
mensen gekwetst worden’, schreef burgemeester Fred Veenstra 
in een weblog op de site van De Fryske Marren. Voorheen 
mengde hij zich niet in de discussie over de kleur van de pieten, 
maar volgend jaar wil hij met de organisatoren van 
sinterklaasintochten in zijn gemeente in gesprek. ,,Ik wil ze graag 
meenemen in de constatering dat er mensen zijn die zich in 
deze tijd van het jaar gekwetst en beledigd voelen, omdat ze 
worden uitgescholden voor zwarte piet. Ik wil ze hierop wijzen”, 
licht hij desgevraagd toe. 
Veenstra werd geraakt door een gesprek met een inwoner, die 
vertelde dat ze in deze tijd van het jaar steeds vaker voor zwarte 
piet wordt uitgemaakt. Ze voelt zich bedreigd en gekwetst. De 
burgemeester schrijft dat hij het als zijn taak ziet om het op te 
nemen voor mensen die zich gediscrimineerd voelen door de 
manier waarop Sinterklaas gevierd wordt. 
Hij oppert dat er met de plaatselijke intochtcomités wellicht 
afspraken kunnen gemaakt worden over het uiterlijk van de 
pieten. ,,Het kan in onze samenleving niet zo zijn dat mensen 
vanwege hun kleur voor iets uitgemaakt worden. Sinterklaas is 
een feest voor iedereen.” 
Veenstra plaatste zijn weblog afgelopen vrijdag – de dag voor de 
intocht van Sinterklaas. Het stuk maakt veel los, merkt hij. ,,Er 
komen ontzettend veel reacties binnen. De meeste zijn niet al te 
positief. ‘Linkse gek’ is de meest positieve kwalificatie. Maar er is 
ook steun. Er is reden om met elkaar het gesprek aan te gaan 
over waar die gevoelens vandaan komen. Waar komt het 
vandaan dat mensen in deze tijd van het jaar er……… 
 

HET FRIESCH DAGBLAD| WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 
Commentaar: Een traditie mag ook een keer veranderen 
Voor veruit de meeste inwoners van Fryslân was de intocht van 
Sinterklaas zaterdag een groot feest. Honderden kinderen en hun 
ouders hebben de goedheiligman op allerlei plekken verwelkomd. 
Er is muziek gemaakt, er is gezongen en er zijn pepernoten 
uitgedeeld. 
Trudy Oldenhuis 

Sinterklaas arriveerde in 2017 met zijn pieten in het centrum van 
Dokkum . ANP 
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Feest geslaagd. Of niet helemaal? 
Nee, niet helemaal. Maandag stond in deze krant een verslag van de intocht van Sinterklaas in Leeuwarden, 
met aandacht voor de demonstratie tegen Zwarte Piet. Die demonstratie riep een reactie op van mensen die 
juist vóór Zwarte Piet zijn en daarbij zijn vooral door die laatste groep de nodige racistische leuzen 
gescandeerd. 
 
Zwarte Piet 
Het is natuurlijk treurig dat een kinderfeest tot zoveel polarisatie heeft geleid. Dat is in Fryslân extra treurig 
omdat wij zo graag praten over onze mienskip. Die zou verbindend moeten werken en uitsluiting moeten 
voorkomen. 
Dat is hier niet het geval, zoals ook te lezen is in een ingezonden brief van een inwoonster van Lemmer, die 
gisteren in deze krant stond. Zij schreef eerlijk over de pijn die zij ervaart door Zwarte Piet; een pijn die niet 
alleen komt door de kleur van de pieten, maar ook doordat de aanduiding ‘zwarte piet’ haar nog wel eens als 
scheldwoord naar het hoofd geslingerd wordt. Terecht vraagt zij af waar de mien-skip in deze discussie blijft. Is 
die daadwerkelijk bedoeld voor álle inwoners van Fryslân of alleen voor hen die zich - uit naam van de 
kinderen! - desnoods met geweld en racistische leuzen inzetten voor een volledig zwarte piet? 
 
Pieten blijven zwart tijdens de Sinterklaasintochten in Fryslân. Organisaties voelen geen druk uit de 
gemeenschap om de kleur van Piet aan te passen. Toch hoeft dat volgens kenniscentrum Tûmba niet te 
betekenen dat de kwestie niet speelt in de provincie. 

 
Pieten blijven zwart bij Friese intochten 
De organisaties van Sinterklaasintochten in Fryslân passen de kleur van Zwarte Piet niet aan nu er dit jaar bij 
de landelijke intocht en in het Sinterklaasjournaal louter roetveegpieten te zien zijn. 
 
Een antwoord stond in diezelfde krant onder haar bijdrage: burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren 
gaf aan volgend jaar met organisatoren van sinterklaasintochten te willen praten over de kleur van de pieten. 
Lang had hij zich afzijdig gehouden van deze discussie, schreef hij, maar nu hij wist dat de traditie van Zwarte 
Piet kwetsend is voor sommige inwoners van zijn gemeente, wil hij zich inzetten voor verandering. 
Kwetsend 
Dat is een dapper standpunt, dat Veenstra heeft moeten bekopen met allerlei scheldwoorden en beledigingen 
op sociale media. Maar het is wel een standpunt dat navolging verdient. In de eerste plaats van andere Friese 
burgemeesters, maar daarnaast ook van andere Friezen. Want er moeten meer mensen zijn die nooit de 
bedoeling hebben gehad om iemand te kwetsen door Zwarte Piet, maar die best bereid zijn om een traditie te 
veranderen nu ze weten dat Zwarte Piet door sommige andere mensen - medeburgers, leden van onze 
mienskip - wel als kwetsend wordt ervaren. 
Is de mienskip daadwerkelijk bedoeld voor alle inwoners van Fryslân of niet? 
Veenstra’s brief is daarom een belangrijk signaal. Hij is een van de eerste Friese burgemeesters die zich zo 
publiekelijk uitspreekt. Wie volgt? 
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Hoe zien religies geweld? 
door Baukje Groenevelt 

Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. 

Onze wereld is vol geweld en er zijn nogal wat mensen die religies aanwijzen als veroorzakers van 

dat geweld. Hoewel dat mijns inziens een aanvechtbare opvatting is, valt niet te ontkennen dat 

gelovigen, aanhangers van religies  de hele geschiedenis door betrokken zijn bij conflicten en 

oorlogen op allerlei plekken in de wereld. 

Maar met geweld mensen benaderen, oorlog voeren is in geen enkele religie vanzelfsprekend. 

De brochure met bovenstaande titel, uitgegeven door de Raad van Kerken Nederland, blijkt een 

goede gids om je in  bovenstaand thema te verdiepen.  

Deze brochure maakt duidelijk dat er in alle religies veel is nagedacht over hoe je je moet 

verhouden tot geweld en of geweld gebruiken geoorloofd is. En als je geweld wilt , aan welke 

voorwaarden dan moet zijn voldaan. Wanneer is een oorlog gerechtvaardigd? 

In de brochure wordt eerst wat tot de kern, wat tot het hart van de religie behoort, kort uiteengezet. 

Van daaruit komt aan de orde hoe men denkt over het gebruiken van geweld en wanneer daartoe 

al of niet over mag gaan. In alle religies blijken daar voorwaarden aan verbonden. Er zijn ook altijd 

voorschriften over hoe je bijvoorbeeld  de vijand moet behandelen en gevangenen. En altijd geldt 

dat je het conflict moet proberen te voorkomen.  

Achtereenvolgens wordt de visie van jodendom,  christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme 

besproken. 

Er zijn veel overeenkomsten te ontdekken maar ook hele wezenlijke verschillen. Er worden geen 

oordelen geveld. De bedoeling van dit geschrift is om meer oog te krijgen voor de achtergronden 

van de diverse opvattingen en het gesprek en de dialoog te bevorderen. 

De werkelijkheid is natuurlijk heel weerbarstig en er gebeuren veel dingen die niet stroken met de 

visies en de voorschriften. Toch is het,  zo is mijn ervaring, heel leerzaam om je in dit thema te 

verdiepen. Het helpt ook mee actuele situaties beter te begrijpen.  

De brochure is geschreven door deskundigen binnen de diverse religies of in overleg met hen. 

Zie de website van de Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl 

 

 

Team Bruggen Bouwen Leeuwarden 
door Joke Sprey (Coördinator Bruggen Bouwen) 

Het team Bruggen Bouwen is alweer een jaar met elkaar onderweg. Vandaar een kort overzicht van 

het afgelopen jaar. Allereerst volgt een korte terugblik waar het team bruggen Bouwen voor staat 

en daarna een kort overzicht waar het team nu staat. 

Het team Bruggen Bouwers is een initiatief van Kleurrijk Fryslân en bestaat uit 12 deelnemers vanuit 

verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.  

De naam Bruggen Bouwen is gekozen om tot uiting te brengen dat men de verschillen tussen 

mensen van verschillende religies en culturen wil verbinden en dat men voor elkaar wil opkomen. 

Niet het overbruggen van kloven staat centraal, maar het gezamenlijk oplossen van problemen in 

de samenleving c.q. het bereiken van een voor iedereen geaccepteerde werkbare situatie. Het 

team krijgt een training om te leren werken met het model van Dialogue for Peaceful Change. 

Waar moet je aan denken bij problemen: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de 

plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? 

Wat te doen als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier die de vrijheid van godsdienst 

van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als radicalisering dreigt onder een groep 

jongeren?  

Aan de hand van de sociale kaart van Leeuwarden hebben de Bruggen Bouwers gekozen voor het 

thema discriminatie. De teamleden ervaren affiniteit met het thema discriminatie; tevens past het 

ook bij een nieuwe ontwikkeling in de samenleving, waarin weer meer ruimte aan racisme wordt 

gegeven. Een aantal Bruggen Bouwers hebben (helaas) zelf ervaring met discriminatie.  

Het team heeft ondertussen twee avonden training gehad om te leren werken met het model van 

Dialogue for Peaceful Change. Eigenlijk was het slechts ruiken aan het model, want de volledige 
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training neemt vijf dagen in beslag. Toch waren de twee avonden verrijkend. Om een voorbeeld te 

geven: een nadere beschouwing van het woord vrede leerde dat er nogal valt af te dingen op de 

gangbare opvatting dat “vrede” alleen maar positief en “conflict” alleen maar negatief zou zijn. 

Zonder conflict was er nu geen vrouwenkiesrecht, om maar een voorbeeld te noemen. 

De bijeenkomst van het team op 13 november stond in het teken van de Sinterklaas intocht. De 

figuur Zwarte Piet wordt als discriminerend ervaren. Besloten is om in het heetst van de strijd als team 

even niets te doen. De voor- en tegenstanders van Piet staan nu op zo gespannen voet tegenover 

elkaar. Maar wel is besloten om dit jaar contact te zoeken met de groep die de Sinterklaas intocht 

organiseert. In gesprek met hen duidelijk te maken dat er mensen zijn die Zwarte Piet totaal anders 

ervaren dan blanke mensen.  

Het is heel verrijkend en verdiepend om als groep zo met elkaar bezig te zijn. Een groep die bestaat 

uit mensen met verschillende achtergronden op het gebied van kleur, religie, opvoeding, 

overtuigingen enz. Een deelneemster verwoorde het zo: dat ze het bijzonder vond om met blanke 

mensen op deze manier over discriminatie te praten, dat had ze nog nooit gedaan. 

De eerste bijeenkomst van dit jaar is alweer achter de rug. We hebben nagedacht over hoe we 

verder willen gaan met het onderwerp discriminatie en/of het gesprek over zwarte piet. We hopen u 

daar de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen. Tot slot kan ik mededelen dat Latifa 

Benhadda is aangetreden als 2de coördinator van het team Bruggen Bouwen en daar is het team 

erg blij mee.   

 

 

We gaan weer Zingen! 
door Jan Bosman  

 
Het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor is door Kleurrijk Fryslân gevraagd om weer te zingen op de 

bijeenkomst ‘Kleurrijke Ontmoeten’. 

Deze keer in Leeuwarden in de Grote Kerk, op zaterdag 21 maart, ’s avonds van18.30 – 21.00 uur. 

Wil je meedoen? Dat kan! Meld je dan hier aan via de mail bij Jan Bosman.  

We hopen dat er weer zoveel mogelijk mensen meedoen, om ons te helpen er een klankkleurrijke 

klinkende ontmoeting van te maken. 

Ook mensen die een instrument bespelen zijn van harte welkom. 

 

De repetities zijn op: 

29 februari  11.00 uur 

7 maart  11.00 uur 

14 maart  11.00 uur 

21 maart  11.00 uur  

21 maart  18.30 uur 
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Vredeswake 
door Jan Bosman 

27 februari: Wees welkom bij de maandelijkse Vredeswake op de Nieuwestad 

Elke laatste donderdagavond van de maand houdt het Fries 

Vredesplatform een vredeswake. Door elke maand een half 

uur te waken voor vrede staan wij stil bij het grote en kleine 

geweld, dichtbij én ver 

weg, en bij de vele 

slachtoffers die van 

maand tot maand te 

betreuren zijn. De 

deelnemers aan de 

wake staan open voor 

gesprek over wat mensen bezig houdt wanneer ze even 

stilstaan bij het vele geweld en bij hun eigen mogelijkheden 

om daar iets aan te veranderen. 

Iedereen kan aansluiten, 

al is het maar 5 minuten. En je hoeft niets te zeggen. Als je 

aansluit laat je zien waar je voor staat. Voor vrede. 

Op 30 januari jl. hielden we tussen de vuren van Cie Carabosse 

de Vredeswake (Fotografe: Melda Wibawa). 

De vredeswake wordt elke laatste donderdag gehouden bij 

het paard op de Nieuwestad. 

De volgende wake is op donderdag 27 februari a.s. 

Tijd: 19.30 – 20.00 uur. Iedereen is welkom. Je kunt zo lang staan 

als je wilt of kunt. 

 

 

Van de Redactie 
door Sandra Roza 

In het 25ste jubileumjaar  van Kleurrijk Fryslân waren er vele activiteiten. Een selectie van de 

verslagen is terug te vinden in deze nieuwsbrief. Het nieuwe bestuur gaat op de heidag het 

activiteitenplan voor dit jaar vaststellen. We hopen u weer te ontmoeten bij onze activiteiten.  

Vanuit Kleurrijk Fryslân wensen wij u veel leesplezier! 

 

 

Redactie 
Annie Kemps 

Gaby van Binsbergen 

Sandra Roza    

 

 

Vormgeving en opmaak 

 Sandra Roza 

 

  

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag  

mailen naar Kopij Nieuwsbrief Kleurrijk Fryslân of naar Gaby van Binsbergen. 
 


