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Na de privacyrel rondom Facebook verwij-

derden veel Facebook-gebruikers hun ac-

count. Volgens internetpastor Nikolaas Sin-

tobin is dat niet nodig. “Angst is een slechte 

raadgever”, zegt hij. Wel heeft hij tips om de 

privacy online te bewaken.

Sjoukje Dijkstra

De in Amsterdam woonachtige Vlaamse jezuïet Niko-
laas Sintobin drukt mensen op het hart om bepaald fo-
tomateriaal niet te delen op internet. “Sommige men-
sen zetten foto’s van hun slapende kinderen op 
Facebook. Wat gebeurt er met die foto’s? Helaas zijn er 
nu eenmaal mensen die die foto’s verzamelen. Dat is 
dus geen goed idee. Het is belangrijk om goed om te 
gaan met de eigen privacy, maar ook met de privacy 
van gezinsleden.”
Sintobin is al sinds 2013 bezig met internetpastoraat 
vanuit het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit in 
Amsterdam. Naast zijn eigen blog, inalledingen.org is 
hij intensief betrokken bij gewijderuimte.org. Met een 
ploeg van 60 tot 70 mensen ontwikkelt hij internetpas-
toraat in de vorm van online teksten, podcasts, video’s 
en advents en vastenretraites, waaraan duizenden 
mensen deelnemen.

Paus op Twitter
Volgens de pater, die ooit een veelbelovende carrière 
als jurist opgaf om jezuïet te worden, is het belangrijk 
dat de Kerk inspeelt op de digitale transitie, het feit 
dat het leven zich steeds meer online afspeelt. “Een 
groeiend deel van de interactie tussen mensen vindt 
online plaats. We zoeken naar manieren om daar op 
een betekenisvolle manier aanwezig te zijn. Zelfs de 
paus is enorm aanwezig op Twitter en Instagram. 
Daardoor bereikt hij dagelijks miljoenen mensen.”
Uiteraard komt dit niet in plaats van de fysieke erva-
ring, meent hij. “Je kunt niet alleen via internet Eu-
charistie vieren.” Internet is volgens hem vooral een 
aanvullende bron van geloofsverdieping. Zijn eerste 
raad is dan ook om het niet als gevaar te zien, maar 
in te spelen op de mogelijkheid die het biedt.

Vijf tips
Daarbij zijn er vijf dingen die je in het oog moet hou-
den, stelt hij. In de eerste plaats is het nodig om nieu-
we vaardigheden te ontwikkelen, over hoe je met in-
ternet om kunt gaan. Dat geldt voor kinderen en 
volwassenen.
Ten tweede moeten kinderen en pubers aangeleerd 
krijgen dat wat ze op internet zetten (foto’s), een ei-
gen bestaan kan gaan leiden. Dat beseffen ze meest-
al niet. Soms krijg je dan dingen als sexting (chanta-
ge met erotische foto’s). Ook al gaat het om iets 
onschuldigs als Snapchat, kinderen leven in het mo-
ment en denken niet na over wat ze ermee kunnen. 
Dus is het belangrijk dat ze hierin op school en thuis 
aan de hand worden meegenomen. 
Ten derde zijn veel ouders en grootouders minder 
vaardig op internet dan hun (klein)kinderen, zegt Sin-
tobin. Daarom is het belangrijk dat (groot)ouders ook 
sociale media leren gebruiken om hun kinderen daar-
in beter te kunnen begeleiden.
Ten vierde, stelt hij, is het belangrijk dat er regels ge-
steld worden. Kinderen en tieners moeten kaders heb-
ben, maar vooral opgevoed worden. Ze moeten leren 
met internet om te gaan. 
Tot slot: hoe groot de rol van internet ook is, het is ook 
belangrijk om offl ine tijd in te stellen. Daarbij advi-
seert de pater om de smartphone vooral beneden te 
laten, wanneer de kinderen gaan slapen. “Al die ge-
luidjes kunnen de nachtrust fl ink verstoren.”

Vertrouwen
Uiteindelijk zou het bij de internetopvoeding vooral 
om vertrouwen moeten gaan, meent hij. “Geef het 
kind de vrijheid die het aankan. Leer kinderen ver-
antwoordelijkheid dragen”, zegt hij. Alles toelaten op 
internet is volgens hem even gevaarlijk als alles ver-
bieden. “Dan gaat je kind online zodra papa en mama 
het niet kunnen zien.”
Desondanks wil hij opvoeders niet de gevaren, maar 
vooral de positieve kanten laten zien: “Internet is ver-
rijkend, en zoals we hebben leren omgaan met radio 
en televisie, moeten we het ook doen met internet. En 
dan in het kwadraat. Dat gaat niet vanzelf. De tijd van 
digitale onschuld is voorbij. Er gebeuren mooie, maar 
ook lelijke dingen. Ook in de digitale omgeving heeft 
de zondeval plaatsgevonden.” +

Maak je kinderen 
internetwijs
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“Een groeiend deel van de interactie tussen mensen vindt online plaats”, ziet internetpastoor Nicolaas Sintobin.
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De zaterdag na He-
melvaart is het hier 
weer processie. Je kunt 
al zien dat Maria zich 
erop verheugt. Ze kijkt 
weliswaar niet vrolij-
ker dan anders (ze 
heet niet voor niets de 
‘Bedroefde Moeder 
van Warfhuizen’), 
maar er hangt over die 
kant van de kerk toch 
een soort feestelijke 
spanning. Ondertussen begint de rust in de kluis 
langzaam te verkruimelen onder het geweld van 
santjes en kantjes. De jaarlijkse speurtocht naar 
weggelopen hulpstukken begint zo’n twee we-
ken van tevoren. Dat een leren vaandeldraagtuig 
nog wel eens kan zijn opgeruimd op een plaats 
waar het niet hoort, is goed te snappen. Hoe een 
massieve draagbaar voor een glitterend reliek-
schrijn met heilige kluizenaarsknoken aan de 
wandel kan gaan is daarentegen een mysterie 
van het geloof. De pilaren van het sacraments-
baldakijn hebben het vorig jaar afgelegd tegen 
de Noord-Groninger elementen, dus daar moet 
nog wat aan getimmerd en geschroefd worden.
Niet dat we hier snel onder de indruk zijn. Als 
het moet sleuren we het hele spul, fi belekwen-
ten* en al, recht tegen de storm in. Alleen onweer 
doet ons omdraaien. Gij zult de Heer uw God 
per slot van rekening niet verzoeken en dat geldt 
zelfs voor stoere Groningers. Niet voor niks ge-
ven wij hier tussen kruisvinding en kruisverhef-
fi ng de weerzegen. Gods weer is weliswaar goed 
weer, snertweer blijft evengoed snertweer. God 
zij dank wordt er voor de processie dit jaar een 
rustige, droge dag met een zonnetje en een lief-
lijk zuchtje voorspeld. Met een beetje mazzel zul-
len de enige wolken aan de lucht wierookwol-
ken zijn. En wolken fl uitekruid. Dat is al zijn best 
aan het doen om op het juiste moment los te bar-
sten, net als de meidoorn.
De kapel is gepoetst, de dweilen zitten in de was, 
de juiste heiligen zijn ingeschakeld. Sint-Antoni-
us spoort de voornoemde verloren heiligheden 
op, Eligius ziet toe op de koperpoets. Sinte-Doro-
thea laat haar licht schijnen over bloemversie-
ring, Blasius over de kaarsen. De fi ere Margriet 
van Leuven laat de vloeren glanzen en de ande-
re Margriet (van Antiochië) is te verstaan gege-
ven dat ze in juli thuishoort, niet in mei. Margriet 
is immers een plasgriet, zoals genoeglijk bekend 
bij iedere katholieke boer. Ook Donatus is duch-
tig toegesproken. Die wordt namelijk geacht 
dreigende onweersbuien in de kiem te smoren 
maar zat vorig jaar te slapen. De bedrading van 
de feestverlichting heb ik zelf laten controleren, 
want Sinte-Elektricia vertrouw ik net zo ver als 
ik haar zie. Ook zijn alle beruchte lampjes in alle 
beruchte aureolen weer stevig aangedraaid.
Rest ons nog de geestelijke voorbereiding. Lek-
ker onder de bloeiende appelbomen rozenhoed-
jes bidden terwijl de meimaand over de wierden 
spoelt. Katholiek zijn is heerlijk.

Pater Hugo

* Fibelekwenten zijn Groninger mankementen.
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