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Jorwert | Stichting Nijkleaster is
overspoeld door reacties na afloop
van de paasviering die Stille Zaterdag
werd uitgezonden opNP02. ,,It giet al
dagen lang troch”, zegt ds.HinneWa-
genaar van Nijkleaster. Mensen bel-
lenWagenaar persoonlijk op – ,,blyk-
ber hawwe guon minsken myn nû-
mer” – er komen e-mailtjes binnen,
en ook via Whats-app en Facebook
heeft hij al honderden reacties ont-
vangen. ,,Ik sjoch netmear, want it is
net by te hâlden...”

Naar de uitzending zelf op televi-
sie keken 60.000 mensen, zo blijkt
uit de cijfers van Stichting Kijkonder-
zoek (SKO).

Er werd een viering gehouden in
de stijl diemen in Jorwert gewend is:
in het koor van de Radboudtsjerke.
Voor maximaal vijftig mensen was
er plek, ook omdat er ruimte nodig
was voor camera’s en dergelijke. De
pionier-predikant had uitnodigin-
gen verstuurd met daarin de opmer-
king dat mensen zich ervan bewust
moesten zijn dat ze op televisie zou-
den komen. Dus vol in beeld. ,,As je
dat net woene, koene je better thús-
bliuwe.”

De woorden die Wagenaar nu te-
rughoort in de reacties zijn: eenvoud,
intiem, inspirerend en muziek. De
website van Nijkleaster is ontploft,
aldusWagenaar. Normaal gesproken
zijn er zo’n 100 tot 150 bezoekers per
dag. ,,No sitte wy op 2500.”

Het zijn allemaal mensen die op

een of andere wijze nieuwsgierig ge-
worden zijn naar wat er in en rond
Nijkleaster gebeurt. ,,Wat der fan
hingjen bliuwt, dat witte je fansels
net. Dat sille we wol sjen.”

Wagenaar rekent er niet op dat
mensen uit het hele land nu massaal
naar Jorwert zullen komen voor stil-
te, bezinning en verdieping. Hij ziet
het vooral als een pluspunt dat men
iets van het verhaal van Nijkleaster
heeft kunnen delen.

De NCRV kwam bij Nijkleaster
met het verzoek omdepaasviering te
mogen opnemen. ,,Ik tocht earst
noch: binne we dan net tefolle rjoch-
te op publisiteit? Mar sy seinen: ‘Wij
zijn bij jullie gekomen, niet anders-
om.’ Doe’t se trije dagen letter wer
bellen, ha ik mar sein: it moat mar
trochgean, mar dan wol op ús wize.”

In de viering was er muziek van
Hindrik van derMeer en van Tori Kel-
ly, uit de traditie van Taizé en Iona.
Op de site van Nijkleaster is de preek
vanHinneWagenaar nog na te lezen.
,,We hawwe in moai ‘inkijkje’ jûn.”

Nijkleaster-boerderij
Dat kan wellicht ook helpen in het
grote project dat nog loopt: sponsors
en donateurs vinden voor de boerde-
rij die Nijkleaster wil verbouwen tot
een nieuw modern klooster voor
twaalf bewoners. ,,Wy binne drok
dwaande”, zegtWagenaar zonder be-
dragen te willen noemen. Financiële
toezeggingen zijn er al wel.

Het bestuur van Nijkleaster gaat
veel bij plaatselijke kerken langs om
het verhaal te vertellen en uitleg te
geven over de plannen die men vlak-
bij Jorwert heeft. Maar kerken moe-
ten vervolgens nog de moeilijke
knoop doorhakken of ze erin willen
investeren. Wagenaar zou ’t het

mooist vinden als dertig tot veertig
plaatselijke kerken besluiten om het
Nijkleaster-project te omarmen. ,,De
fraach dy’t wy hiel faak krije is: is dit
foar ien kear ofmoattewydêrneiwer
mei jild komme?”

Beweging
Het bestuur heeft berekend dat, zo-
dra de twaalf bewoners er wonen, de

exploitatie uit kan. ,,Ik tink sels dat
der de kommende tsien, tweintich
jiernoch inhiel soadop tsjerklikmêd
feroarje sil yn Nederlân. Dêr hawwe
we nomei te krijen. Alles is yn bewe-
ging.”

Het is dus een zaak van lange
adem. ,,Webinnealhiel bliidmeiwat
der no al tasein is, mar we binne der
noch lang net.”

Nijkleaster wordt overspoeld door
reacties na paasviering op tv
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De Radboudtsjerke in Jorwert, thuisbasis van Nijkleaster. Foto: FD

• Website trekt daags na
NPO-uitzending 2500
bezoekers per dag

Lodewijk Born

Amersfoort | Bidden lijkt populair-
der onder christelijke jongeren dan
Bijbellezen. Dat blijkt uit onderzoek
van de Evangelische Hogeschool on-
derduizend jongerenvan16 tot22 jaar
naar hun persoonlijk geloofsleven.

De resultaten worden vanmiddag
gepresenteerd op het symposium De
moed om volwassen te zijn in Amers-
foort. Onderzoeker Jeanine Hogen-
doorn enquêteerde en interviewde
jongeren in examenklassen op pro-
testants-christelijke, evangelische en
reformatorischemiddelbare scholen.

Twee derde van de ondervraagden
geeft aan dagelijks te bidden, terwijl
40 procent dagelijks de Bijbel leest. In
interviews naast de enquête gaven
jongeren aan dat ze niet goed weten
waar en hoe te beginnen als ze willen
Bijbellezen, enniet goedwetenwat ze
met de gelezen gedeelten aanmoeten.
Sommigen noemden Bijbellezen saai,
anderen zeiden er geen tijd voor te
hebben.

Directeur Els van Dijk van de EH
onderschrijft de constatering van de
onderzoeker dat deze percentages
onverklaarbaar hoog liggen. ,,Zulke
hoge percentages zien wij niet onder
onze EH-studenten, wat toch gemoti-

veerde christelijke jongeren zijn. Je
kunt je afvragen in hoeverre de scho-
lieren sociaal wenselijke antwoor-
den hebben gegeven.”

81 procent van de jongeren zegt
dat het geloof een belangrijke plaats
in het gezin inneemt. Bij 72 procent
wordt thuis dagelijks uit de Bijbel ge-
lezen en bij 53 procent wordt thuis
samen hardop gebeden.

Jongeren die van huis uit hebben
meegekregen dat er dagelijks uit de
Bijbelwordt gelezen endat er hardop
wordt gebeden, geven vaker aan zelf
ook dagelijks Bijbel te lezen en te bid-
den. Geloofspraktijk in het gezin be-
paalt sterk hoe jongeren het geloof
zelf praktisch vormgeven, conclu-
deert Van Dijk. ,,Ouders hebben een
niet te onderschatten voorbeeldfunc-
tie. Als er thuis nooit hardop gebeden
wordt, hoe weet je dan wat je tegen
God moet zeggen?”

Twee derde van de jongeren geeft
aanmet vragen over het geloof liever

naar de dominee of jeugdleiding te
gaan dan naar hun ouders. ,,Dat is lo-
gisch”,weetVanDijk. ,,Sommigedin-
gen bespreek je nu eenmaal liever
met iemand die geen partij is.”

Ernstiger is wat Van Dijk betreft
dat uit het onderzoek ook blijkt dat
39 procent van de jongeren zegt dat
hun ouders geen idee hebben van
wat hen bezighoudt. ,,Dat kan met
sociale media te maken hebben. Ie-
dereen zit met zijn eigen oortjes in.”

Een deel van het onderzoek richt-
te zich op de invloed van sociale me-
dia op weerbaarheid, identiteitsvor-
mingen (zelf)acceptatie onderde jon-
geren. Het beeld dat naar voren komt
is dat veel jongeren onzeker zijn over
zichzelf en het belangrijk vindenwat
de buitenwereld van hen vindt. ,,Dat
voortdurende aftasten van de omge-
ving: doe ik het wel goed? Dat is een
van de ziektes van deze tijd.”

20 procent van de ondervraagden
noemt zichzelf verslaafd aan sociale
media. Een derde van de responden-
ten is het niet eensmet de stelling ‘Ik
ben blij met wie ik ben’. 40 procent
geeft bovendien aan vaak onzeker te
zijn over zichzelf. Weerbaarheid en
opkomen voor jezelf blijkt voor een
kwart tot een derde van de onder-
vraagden een lastig thema. ,,In dewe-
reldmóét je de beste zijn, móét je ge-
lukkig zijn. Daar doen wij als christe-
nen massaal aan mee. Soms denk ik:
wat is er toch gebeurd in de kerk?
Uniek zijn is niet meer fijn. Er lijkt
niets meer over van originaliteit.”
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Christelijke jeugd: liever
bidden dan Bijbellezen
• Onderzoek naar persoonlijk

geloof, identiteit en
weerbaarheid onder jongeren

Wybe Fraanje

Peking | Sinds enkele dagen is het in
China niet meer mogelijk om de Bij-
bel te kopen via online boekhandels.
Volgens bericht op lokale socialeme-
dia is de verkoopstop rond 30 maart
ingegaan. Sinologe Elke Spiessens:
,,Je ziet dat de Chinese regering het
christendom steeds verder aanpakt.”

De berichten over de verkoopstop
verschenen vlak na de publicatie van
een officieel overheidsdocument,
waarin China het belang van vrijheid
van geloof benadrukt. Katholicisme
en protestantisme zijn officieel toe-
gestaan in China, maar de kerken
moeten wel erkennen dat de Com-
munistische Partij van China boven
alles gaat. China-onderzoeker Willi-
am Nee van Amnesty International
ziet de ontwikkelingen met zorgen
aan. ,,Er is onder president Xi Jinping
een duidelijke beweging om religies
steeds sterker te controleren. Het is
absurd dat de overheid nu zegt reli-
gieuze vrijheid te promoten.”

De Australische omroep ABC

News bericht dat de verkoopstopmo-
gelijk te maken heeft met Chinese
plannen om de Bijbel ‘opnieuw te
vertalen en te interpreteren’. De
overheid zou streven naar een ‘chris-
tendom Chinese stijl’. Spiessens her-
kent deze beweging: ,,Ik doe onder-
zoek naar de islam inChina. Die staat
al heel lang onder druk. Het christen-
dom wordt daar nu bijgevoegd. De
Chinese overheid streeft al sinds de
jaren negentig naar patriottische re-
ligieuze organisaties. Xi trekt dat
steeds verder door. Dit jaar zijn nieu-
wewetten ingevoerd, die het scholen
en organisaties verbieden om niet-
goedgekeurdmateriaal te gebruiken.
Doe je dat toch, dan moet je de deu-
ren sluiten.”

Streng gereguleerd
De verkoop van de Bijbel is altijd al
streng gereguleerd in China. Staats-
instellingendrukken endistribueren
het boek, officieel mocht alleen een
selectie van goedgekeurde kerken
het verkopen. Maar de afgelopen ja-
ren was de Bijbel ook via online win-
kels te bestellen. Dat is nu weer on-
mogelijk gemaakt.

Voor zowel de Bijbel als de Koran
geldt dat niet duidelijk is hoe ver de
nieuwe Chinese interpretatie zal
gaan.

China verbiedt
plotseling
verkoop Bijbel

• China vindt geloofsvrijheid
belangrijk, maar Bijbel is niet
meer te koop

Jan Auke Brink


