
arrangementen aanwaarvoorhij ge-
bruikmaakt van de kerk, de plaatse-
lijke herbergHetwapenVanBaarde-
radeel – de oudste dorpskroeg van
Friesland–enhetvlakkeFriese land.

OvereenpaarjaarhopenWagenaar
en zijn vrouwhet klooster te betrek-
ken,waarzijmeteenhandjevol vaste
bewoners en een wisselend aantal
passanten ‘een tijdelijke gemeen-
schap van leven, bidden en eten’ zul-
len vormen.Danzal het initiatief pas
echt recht doen aandenaamdieWa-

genaareraanheeftgegeven:Nijkleas-
ter (nieuwklooster). Er zijnmomen-
teel meer aanvragen dan Wagenaar
kanhonoreren.
Vooralsnog isNijkleastermeereen

‘activiteitencentrum’ dan een ge-
meenschap,zegtWagenaar.Onderde
lokroep‘stilte,bezinning,verbinding’
trekthet – indewoordenvanWagen-
aar– ‘mensenvanallerlei snit:niet-re-
ligieuzen,modernedruïden, traditi-
oneel gelovigen,mensenuit evange-
lische gemeenten’. Voor de
zogenoemdekleasterkuier (klooster-
wandeling) van dezewoensdagoch-
tendhebben zich zo’n veertienmen-
sen gemeld, beduidendminder dan
deeditie vandevoorgaandeweek. Ze
zitten in een halve kring in het koor
van de kerk, de knieën bedekt door
een fleecedekentje dat weinig be-
scherming biedt tegen de optrek-
kende kou. Ze luisteren naar een
psalmineenhertalingvanHuubOos-
terhuis en naar de schriftlezing: Jo-
hannes3,overdemandieaandeover-
kant van de Jordaan meer mensen
dooptdanJohannesdeDoperzelf. ‘Hij
moet groter worden, en ik kleiner’,
zegt Johannes tegenzijnvolgelingen
die zich over de concurrentie bekla-
gen.Eenkleinetweeduizendjaarlater
wordt over de betekenis van deze
woordennogsteedsgeredetwist.
Nadekortediensttreffendeaanwe-

zigen elkaar inde voorkerk, rondom
eenkloeketafelvankunstharswaarin
voorwerpen zijn verwerkt – van
schaatsen tot de eerste Friese verta-
ling van het Nieuwe Testament – die
betekenisvol zijn voorhet project. Ze
vertellenwie ze zijn enwat hen hier
brengt. Wagenaar regisseert de bij-
eenkomst met zachte hand. Hij wil
niet de alwetende predikant zijn, de
man op de kansel. Hij wil slechts de
voorwaarden creëren voor demooie
dingen die kennelijk in Jorwerd ge-
beuren.
In dat verband valt zeer geregeld

het woord ‘verbinding’: tussen de

mensendieelkaar in Jorwerdtreffen,
tussendemensen en ‘het bezinnend
landschap dat je bijna dwingt om
naarbinnentekijken’en–soms– tus-
sendemensenenGod.MaarvoorWa-
genaarzijnverhalenoverGodnietper
definitiewaardevoller dan verhalen
overdemensenzelf. Of waardevoller
danstilte.

Stilte heerst ook tijdensdewande-
ling. Tijdens het eerste deel laten de
deelnemers, op voorspraak vanWa-
genaar, in stilte denatuur op zich in-
werken. Tijdens het tweede deel be-
zinnenzijzichinstilteopdetekstvan
Johannes: ‘Hij moet groter worden,
en ik kleiner’. En tijdens het derde
deel, als de wandelaars het gezicht
weer naar de kerktoren van Jorwerd
hebbengewend,pratenzemetelkaar
overdezetekst.Tenzijze lieverpraten
over ietswathenmeerbezighoudt,of
dewandeling liever instiltevoortzet-
ten.

Wagenaarzietbijditallesvoorzich-
zelf een bescheiden rol weggelegd.

Aanhetslot, tijdensdemaaltijdwaar-
bijdeaanwezigenelkaarsbroodeten,
eist hij ookniet het laatstewoord op
over de tekst van Johannes. Die taak-
opvattingisnietnaardezinvanmen-
sendiedepredikantalsautoriteitwil-
len zien.Maar zo’npredikantwilWa-
genaardusnietzijn.EndekerkinJor-
werdvaartdaarwelbij.Of zijnmodel
ook elders in Nederland de kwakke-
lendekerkkanreanimeren?‘Ikganiet
de kerk redden. Ikmoet kleinerwor-
den.’

Teneerste
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terugkeert in Jorwerd

Pioniersplekken met
‘brunchdienst’

Nijkleaster in Jorwerd is een van
de ruim dertig zogenoemde pio-
niersplekken van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). Het gaat
om lokale initiatieven, goedge-
keurd en financieel ondersteund
door het PKN-dienstencentrum in
Utrecht, die ten doel hebben aan-
sluiting te vinden bij ‘nieuwe spiri-
tuelen’– mensen die ‘iets’met
God hebben – en bij mensen voor
wie de traditionele kerkdienst wat
te rigide is.‘Als je niets doet, moet
iemand straks misschien het licht
uitdoen’, zei Hans van Ark van de
PKN hierover in Trouw. Het jongste
pioniersproject is de zogenoemde
‘brunchdienst’ in Huizen voor
mensen die eens per maand op de
late zondagochtend geloofserva-
ringen willen uitwisselen. De pio-
niersplekken hebben met elkaar
gemeen dat ze informeel en laag-
drempelig zijn en vaak niet gebon-
den zijn aan een kerkgebouw of
het traditionele format van een
kerkdienst. Enkele pioniersplek-
ken wankelen door gebrek aan in-
komsten. Niettemin hoopt de PKN
in 2016 honderd pioniersplekken
te hebben.

De alwetende
predikant, deman
opde kansel, wil
hij niet zijn

‘het bezinnende landschap’ van Jorwerd. Foto’s Harry Cock / de Volkskrant

KlachtenoverAH-actie
metkristallenglazen
Van onze verslaggever
Jos Maalderink

amsterdamDekristallenglazen
vanAlbertHeijnbevattengeen
lood, zijnniet zwaargenoegen
zoudenduseigenlijknietalskris-
tal aangeprezenmogenworden.
Enkeleklantenhebbendaarover
eenklacht ingediendbijdeRe-
clameCodeCommissie. Ze zijn
boosoverdematigekwaliteit van
deglazenvanAlbertHeijnskris-
talzegelactie. Volgensdesuper-
marktketen is erweldegelijk
sprakevankristalglas.

Bij inwisselingvan40zegels
kunnenAlbertHeijn-klantenvoor
3euroeensetvanvierglazenkrij-
gen,waaronderwijn-, cham-
pagne- enwhiskyglazen.Mooi
voordeKerstdagenendeactie is
eengroot succes, laatAlbertHeijn
weten. Tochzijndeglazenonder
vuurkomente liggen. Eenwoord-
voerstervanVilleroy&Boch,die
deglazenvoordegrootgrutter
heeftgemaakt, liet zich tegenDe
Telegraaf zelfsontvallendathet
gaatom‘nepkristal, zonder lood,
duseigenlijkgewoonglas’.

Iskristalglas zonder loodgeen
kristalglas?Deregelsoverdebe-
namingstammenuit eenEU-
richtlijnuit 1969.Kristalglas isde
algemeneomschrijvingvoorglas-
werkdatmetaaloxidebevat. Erbe-

staanmeerderecategorieën.Al-
leende luxerevariantenmoeten
loodbevatten: 24procentvoor
loodkristal en30procentvoorvol-
loodkristal. Voorde lagerecatego-
rieënkristallijnglasensonoor-
glas is 10 procentmetaal vol-
doende.Dathoeftbovendiengeen
loodtezijn: zinkoxide,bariu-
moxideofkaliumoxidemagook.

AlbertHeijn laatwetendatde
glazenmeerdan10 procentme-
taalbevatten,maarkanniet zeg-
genwelke. ‘Ze zijnglanzenderdan
gewoonglas’, zegteenwoordvoer-
dervandesupermarkt. ‘Ikblijf er-
bijdatwehelderzijngeweest
naardeklant.Het zijnglazenvan
kristalglas,nietgewoonglas.’

VolgensVilleroy&Bochzijnde
glazenvankristallijnglas.Niet zo
zwaaralsdeduurderevarianten
enzonder lood,maarweleen
vormvankristalglas. ‘Glasheeft
eengroenekleur,kristalglasniet’,
laatKarenBaeldenamensVilleroy
&Bochweten.Maarwelkmetaal
hetglasbedrijfheeftgebruikt,
blijft onbekend.Zeweetook
waaromdeAlbertHeijn-glazen
geen loodbevatten: ‘Consumen-
tenwillenhet liefstglazendie in
devaatwasmachinekunnen.Gla-
zenmet lood latengrijzevlekken
achter indevaatwasser.’
Op 15 januaridoetdeReclame

CodeCommissieuitspraak.


