
DE BEELDENSTORM KOMT ERAAN

500 na de Reformatie komt er een nieuwe beeldenstorm, 
gedocumenteerd in deze glossy. Het betreft een BEEL-
DENSTORM van jonge, creatieve mensen die hun geloof 
proberen vorm te geven in een samenleving waarin gelo-
ven niet langer vanzelfsprekend is. 

DOELGROEP
BEELDENSTORM is gemaakt voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de kunst van geloven. Allereerst voor de jonge 
christen, want het is gemaakt door jonge mensen die iets 
hebben met dat geloof. Maar ook voor de gevestigde kerk-
mensen, want BEELDENSTORM zoekt de dialoog met 
haar wortels. En tenslotte voor eenieder in de samenleving 
die op een of andere manier zoekt naar zingeving. BEEL-
DENSTORM zoekt dat ook!  

INHOUD
BEELDENSTORM bevat onder meer een onderzoek naar 
de jonge christen, bevraagt Elly & Rikkert op hun geloof 
en gaat de dialoog aan met fotograaf Niels Scheurwater die 
bekend werd door zijn werk ‘Gay in the Biblebelt’. En om-
dat BEELDENSTORM de Reformatie herdenkt, hebben 
we een aantal prominenten gevraagd een minimanifest te 
schrijven. Diverse pagina’s zijn verrijkt met digitale content. 
Het nawoord is van auteur Franca Treur. 

LANCERING
Op 31 oktober as. is het Hervormingsdag, de dag dat 500 
jaar Reformatie wordt herdacht. Op die dag wordt BEEL-
DENSTORM op 95 plekken door heel Nederland aan de 
deurpost gespijkerd. Vanaf die dag zal het magazine ook te 
koop zijn.

COLOFON
BEELDENSTORM is een samenwerking tussen Katie 
Vlaardingerbroek, Uitgeverij Plateau (BONHOEFFER) 
en Graceland Festival. Het magazine is vormgegeven door 
Daisy Ranoe, die eerder betrokken was bij de fashion-refu-
gee-glossy ReFuse. 
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is binnen de kerk opgegroeid. Slechts 3 mensen geven 
aan uit een (rooms-)katholieke hoek te komen. De 
overige 110 mensen (88%) heeft een gereformeerde 
(35.2%), breed protestantse (21.6%) of evangelische 
(16%) opvoeding gehad. En nu? Meer dan 1 op de 
3 Gracelanders bezoekt op het moment een evange-
lische (inclusief baptisten- en pinkster-) gemeente, 
direct gevolgd door 22.4% die (bewust) kerkloos is. 
Maar de grootste groep (40%) is het (sterk) eens met 
de stelling: ‘Ik vind God meer buiten de kerk dan 
binnen de kerk.’ Meer dan de helft noemt zichzelf 
altijd christen, maar dit vindt niet iedereen even 
gemakkelijk of nodig. 

Is kerkverlating een probleem? Van de PKN-ers in de 
kindertijd is nu 19% kerkloos. Hetzelfde geldt voor de 

aan het werk, 10% werkt in de zorg, terwijl een dikke 
15% nog ‘student’ is.

Een ander cliché dat wordt bevestigd door een kleine 
enquête is dat het festival met 74.4% officieel een 
links-christelijk gebeuren is, hoewel sommigen meer 
naar het ‘christelijk’, dan het ‘links’ leunen. Binnen 
het linkse staat vooral de nadruk op duurzaamheid en 
ecologie centraal. Tweederde van de mensen probeert 
ook zelf duurzaam en ecologisch te leven. Levensstijl 
en comfort zijn belangrijk, voor maar 5% gaat kwan-
titeit boven kwaliteit.    

En de kerk?
Niet alleen op politiek gebied, maar ook op kerkelijk 
gebied is de groep heel gemengd. 9 op de 10 festivalgangers 

tekst en analyse: Universitair Hoofddocent PraktiscHe tHeologie efl Jack Barentsen, katie vlaardingerBroek

Nieuwe christenen in opmars

het derde jaar van Graceland. Het festival, dat in 2014  
werd opgezet, laat duidelijk de veranderingen van de 
afgelopen tien jaar zien: een deel van het ooit-evange-
lisch is alternatief gegaan. Wie zijn de mensen die zich 
hiertoe aangetrokken voelen?

Hoogopgeleid en links: het cliché bevestigd
Of je man of vrouw bent maakt duidelijk niet uit; de 
verdeling tussen de seksen is heel eerlijk 50/50. Wat 
wel een rol lijkt te spelen is opleidingsniveau. Met 
68% is de groep hoogopgeleiden (HBO of WO) ruim 
twee keer zo groot als het gemiddelde aantal hoogop-
geleiden in de Nederlandse samenleving. Hoe ziet dit 
jaar er qua verdeling op arbeidsvlak uit? 40% van de 
bezoekers is in een kennisberoep of op creatief vakgebied 

Yoga. Christelijke bierbrouwerij Tongval. Jezus 
verkleed als Robin Hood. Een labyrint van LP’s 
en ambient electromuziek. Een dienende kerk 
op wielen. Een kartonnen kerk besmeerd met 
verf. De Kroegkerk. Aanbiddingsmuziek. Broe-
der Dieleman. Kleinkunst. Guerrilla-talks over 
fairtrade koffie, pacifisme en de kruisiging. Een 
LGBTQ-ontbijt. Een debat tussen vegetariërs en 
een vleesboer met als motto ‘Geef ons heden ons 
dagelijks vlees’. Christelijke aromatherapieën. 
Open debatten over kerk en geloof, in plaats van 
een preek op de zondagochtend…

Tussen 18 en 20 augustus 2017 kwamen grofweg dui-
zend mensen bij elkaar op de Paasheuvel in Gelderland voor 

Het Graceland Onderzoek

beeldenstorm / verwarringbeeldenstom / verwondering

“Als God mijn fotografie niet zegent, zijn mijn 
talenten blijkbaar ergens anders nodig.”

Verwondering
Een fles later op de wijnavond openbaart Niels dat hij gelooft dat God 
een plan met hem heeft. “Ik kan er niet bij dat ik alleen op aarde zou zijn 
om het goede te verspreiden. Maar de vraag is wanneer en hoe God zijn 
plan laat zien. En of Hij überhaupt bestaat.” Niels loopt naar buiten om 
te roken. “Ik ben echt vaag, hè?” Ik loop mee. Ik vraag hem hoe groot het 
deel van hem is dat in God gelooft en hoe groot het deel is dat twijfelt. 
“Voor zestig procent geloof ik dat Hij bestaat, voor veertig procent dat 
Hij niet bestaat.” De reden waarom Hij wel zou bestaan? “Als eerste reden 
een cliché: tijdens mijn reis naar IJsland heb ik zulke mooie, immense 
watervallen gezien dat ik dacht: ‘God moet dit wel gemaakt hebben.’ Al 
ben ík na tien minuten natuurlijk wel weer verveeld door die watervallen. 
En als ik met mijn vrienden een wijntje doe, kan ik echt genieten van 
hen, dan dank ik God met heel mijn hart.” Hij vertelt dat hij zelfs zijn 
fotografie zou opgeven als blijkt dat God het niet zegent. “Dan zijn mijn 
talenten blijkbaar ergens anders nodig.” Ondanks zijn twijfels zoekt Niels 
Gods leiding. “Ik zoek rust. De rust die je krijgt omdat je weet dat je er 
niet alleen voor staat.” Alle vragen die in zijn hoofd rondspoken zou hij 
bij God willen neerleggen. “Ik wil heel intiem met God leven. Ik ben er 
nog niet helemaal over uit of ik dat in een kerk- of andersoortig gemeen-
schapsverband zou willen doen.” Als Niels zijn eigen ideale ‘andersoortige 
gemeenschapsverband’ mag samenstellen, zou het een ‘warm bad’ zijn. “In 
mijn gemeente zou er veel muziek zijn en oprechte interesse in elkaar. Ik 
weet dat het nooit de hemel op aarde wordt, maar als we allemaal op-
recht op elkaar betrokken zouden zijn, komen we een stukje dichterbij.”

Beeld-en-stom (geslagen zijn): 1 Een geloofselement dat – ondanks alles – je nog steeds sprakeloos laat. 

DIY Dogma-doosje
Een hip en vluchtig in elkaar gezet doosje waar jouw God 
zich zo thuis in zal voelen. Doe mee met dé DIY trend van 

dit najaar en bouw je eigen dogma-doosje. 

(Non-dogmatische, spirituele out-of-the-box optie inbegrepen. God niet.)
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“Ondanks de verschillen delen we 
namelijk allemaal hetzelfde proces. 

Het ons eigen maken van een geloof 
dat wringt en schuurt, maar dat ons 

tegelijk dierbaar is.” (Katie)

“Ik zou graag leren om mee te ver-
anderen met de wereld.” (Jack)

“Voor zestig procent geloof ik dat 
Hij bestaat, voor veertig procent dat 

Hij niet bestaat.” (Niels)

“Ondanks onze jonge hoogmoed 
draait BEELDENSTORM dus om

verbinding.” (Katie)

“Geloof is als de liefde en het geluk: 
hoe banger je bent dat je het kwijt 

raakt, hoe groter de kans dat het je 
ontglipt.” (Alain)


