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Jorwerters kritisch overr klooster Nijkleaster
Niet alle inwoners van Jorwert zijn even
blij met het plan van Nijkleaster om
midden in het dorp een klooster te
vormen. Gaan gelovigen te veel hun
stempel drukken op het dorpsleven?
Hinne Bokma

Jorwert | ,,Minsken binne tige kritysk. Jorwert is net in tsjerks doarp.
Sommige ynwenners binne bang dat
gelovige minsken te bepalend wurde, tefolle harren stimpel op it doarp
drukke sille”, zegt voorzitter Douwe
de Bildt van Doarpsnut.
Voor het vormen van een klooster
heeft Nijkleaster het oog laten vallen
op een boerderij tegenover het café
Het Wapen van Baarderadeel en de
notaristuin, waar jaarlijks in augustus en september het Iepenloftspul
Jorwert wordt opgevoerd. ,,Net alle
minsken binne bliid mei dat plak”, zo
geeft De Bildt aan. Zorgen maken de
inwoners zich ook over de parkeeroverlast.
Nijkleaster is een van de onderwerpen, die Doarpsnut de inwoners
voorlegt tijdens de keukentafelgesprekken, die deze weken in Jorwert
plaatsvinden. Van de vijf gesprekken
zijn er inmiddels twee geweest. De
laatste bijeenkomst is op 25 februari.
Het verslag van de keukentafelgesprekken gaat vervolgens naar het
bestuur van Nijkleaster.
Na jaren van voorbereiding werd
in april 2009 de Stifting Nijkleaster
opgericht. Sinds oktober 2012 is Nijkleaster actief in Jorwert. Met de
Stichting Alde Fryske Tsjerken werd
een overeenkomst afgesloten voor de
huur van de Sint Radboudkerk voor
de periode van vijf jaar. Jorwert was
voor Nijkleaster een bijna vanzelfsprekende keuze. Het dorp heeft volgens het stichtingsbestuur ‘kerkelijk’ een naam. Niet alleen vanwege

de dichter Slauerhoff, het boek van
Geert Mak of ds. Bas van Gelder, maar
ook omdat de kerk in Jorwert de oudste is in de wijde omgeving. Bovendien ligt Jorwert aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Nijkleaster wil een plek zijn van stilte,
bezinning en verbinding en wil de
drieslag ‘kerk, kroeg en klooster’
daarvoor gebruiken.
Aankoop boerderij
In 2014 werd het plan gepresenteerd
om de boerderij van Sake Castelein
aan de Sluytermanwei 8 in het dorp
aan te kopen en te verbouwen tot
klooster. Tijdens een dorpsavond in
de bovenzaal van de kroeg werden de
plannen toegelicht.
Later ontstond het idee om zes woningen voor ondersteunend personeel aan de zuidkant van Jorwert te
bouwen. Dat gaf zoveel opschudding
dat Nijkleaster besloot dit plan in te
trekken. ,,Nijkleaster bea syn ekskuses oan en dat is akseptearre troch it
doarp”, aldus De Bildt. Sindsdien is er
goed contact tussen dorpsbelang en
Nijkleaster. Er werd afgesproken dat
Nijkleaster bij de verdere uitwerking
van het kloosterplan niet buiten het
dorp zal komen.
Om het dorp over hun verdere
plannen te informeren werd van het
bestuur van Stifting Nijkleaster gevraagd een notitie te schrijven. De
notitie Oer de takomst fan Nijkleaster yn
Jorwert is inmiddels door dorpsbelang
huis aan huis verspreid en komt aan
de orde tijdens de keukentafelgesprekken. In de notitie geeft Nijkleaster duidelijk aan in Jorwert te willen
blijven met als geschikte locatie de
boerderij van de familie Castelein.

De drieslag ‘kerk, kroeg en klooster’. Lin
nks het toekomstige klooster, rechts het café en op de achtergrond de kerk. Foto: Hinne Bokma

Daar is ruimte beschikbaar voor acht
tot tien vaste bewoners en maximaal
25 gasten. Dat er in de nabijheid van
de boerderij een kroeg staat wordt
door Nijkleaster als positief ervaren.
,,Een eventuele samenwerking met
het café is wenselijk”, staat in de notitie. ,,Sa kin Nijkleaster in ympuls
jaan oan it kafee. Der is eins no gjin
jild om it kafee yn goede steat te hâl-

den”, aldus voorzitter De Bildt van
Doarpsnut.
,,Net alle minsken fine it plak, sa
rjocht tsjinoer it kafee, ideaal. Dan
kinne der no wol ôfspraken makke
wurde, mar hoe komt it as der in nije
dûmny komt? Hoe sit dat juridysk?”,
zo verwoord De Bilt de mening van
zijn dorpsgenoten. Ook het parkeren
wordt in Jorwert als een probleem er-

Dat er in de
nabijheid een kroeg
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varen. In het dorp is de ruimte beperkt. Nijkleaster geeft aan buiten
het dorp een parkeerterrein te willen
aanleggen.
,,Mar fansels is net eltsenien yn
Jorwert negatyf. De tiid dat de tsjerke
allinne op sneins brûkt waard, is foarby. Dat der in plakje is, dêr’t minsken
geastlik even ta rêst komme kinne,
fyn ik goed”, zo geeft De Bildt aan.

