
Gesprek met de rgoie dominee Kleiis Krooiï
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"Geíeformeeid opgevoed, in Hengelo, ik Mooi hè. Ían kinderen kun je veel leren"' ,' '' - ' 
:

ben dus een Tukkàr. Van het begin aÍ op Kleijs Kroon,76, een grijze goedlachse, Íelle man zit in ziln ascetische werkkamer
dubbel spoor, enerzijds op een gerefor- met'de gebeitste plànken vloer vol boeken en paperassen, wat onbestemde
meerde jongelingsvereniging, anderzijls meubelsl op een bovenwoning aan de drukke Amsterdamse Stadionweg: Hii is
op een openbaar gymnasium. ln het - rr de materialistische leeswiize van de
gereÍormeerde mirieu verdedigde ik huma- pas terug van een coníu:"ltllill:t]tj-:ï

. nistische waarden en op het gymn.asíum gjiogt,wàarhiiindispuutwasmetmensenatsFernandoBéloenMichelcléveqot'
gereÍormeerde. Let goed op, zei een reraar, Níet zo la-ng- geleden verscheen van lrem een boekie overrde openbaring van

tater moet jij je boeren uilàgg"n dat wat ín Johannesl óitlaatste biibelboek noemt hii een politiek pamflet De eerste christen-

de bijbel staat niet klopt. En onze dominee óát*á"tàn droomden volgens hem van een nieuwe heqel en een nieuwe aarde,

zei tegen me: ja, die humanisten kunnen wel ' Éaatqp gerechtigheid zou wonen: "Het was eerder subversieí dan ordelievend". 
,

beste mensen ziln, maárln lárrvaoer neet Volgens-i<roon was Johannes overtuigd, dat God hen verderven wil die de aarde
al gezegd: hun deugden zijn blinkende willén verdervsn: "God lijH meer op een angry old man, die naarrnate hii ouder
zonlen.ban werd ik woedend. Je gaat al word-t, Íeller wordt en hei er niet bii laat zitten." Een beetie een zelÍportret van
vroeg denken en schiften. Miin vader was Kleiis Kroon? Een gesprek met een dominee die socialist is. Hii wil liever iii dan u
geen socialist, wou zelÍs als verkoopleider helen. ,

van een katoenspinnerij geen lid van de vak- :'---'--
bond worden, wilde' ;iln peulties zelt
doppen. Dat is hem duurtestaan gekomen'
toen ze hem met vervroegd pensioen weg- door Gerard VAN DEN BOOMEN

werkten, omdat een Íabrikantenzoontje dat
hii zelÍ had ingewerkt, op ziln ptaats moest dat dóén. 

-Oát'ioí 
vótgens oominee niiln treldáren goeá denken, nietdenkenàn ooen

wórdengesch-oven.nt vioe!zei ik: jebent carrière in de gereÍormeerde kerken wel watjew.ilt; datdoe.ndemoffenook.Datgold
gek, doe-toch minstens mei die vaibewe- eens kunnen schaden.. Mijn moedei': domi- en geldt voor mij niet alieen theologisch

!ing mee. Aan de andere kant heb ik nog, als rnee, ík heb noolt geweten dat het predikant- : màar ook maatschappelijk. Er zijn nog altijd

ieulOzonOe, a{fiches voor Cotijn, 's lànds schap met carrière te maken heeft en ik ver- i- fen|el jie.leeOen: jetunt nog goed. mer-

ituirrn"n, aengeplakt. Tegeliji dacht ik: zoekudithuistevertaten,wantonsgesprek i ken dat ie..uit.een gereÍormeerC nest komt.

ktopt dat ailemáai wel? tk weri steeds'kri- is afgelopen. Mijn vader was het trouwens i Dql a"9 iïl i1.f"1t uit 99n slechter nest

tiscn"r- Als voo1.7i6er van de "Nooit meer .ook 
met Geelkerken eens, wat hem op sgn r vallen, dat heeft het veaet in de oorlog wel

oorÍog-federatie, aÍdeling Hengelo", heb ik verbod kwam te slaan aan het avondmaal b9ye,t9.l: flgt OraaOt,e. citeer ik namelijk wat

zelfs eens de beroemdeln be-ruchte theo- deef te íemen; hij kwam dus onder censuur miin lijÍlied is geworden:.het lied van Mozes

loog-anarchist Bart de Ligt ingeleid, die met :te staan, zoals dat bij ons heette.-" uit-Deuteronomium, dat Later ook nog weer

de Èerk had gebroken. foen-ik naar David
WÍjnkoop ging luisteren, vónd men dat maar
vreemd van een jongeman; die immers
chlistelijk was.
oorspronkelijk wilde ik Nederlandse lette- -'Je hebt heÍ dus niet van vreemden'

ren gaan studeren óÍ naar de acaciemie voor
beeldende kunstenl ik hield veel van teke-: "Mijn moeder zette geen stap meer in die

"é" 
á" à"f,ifàei"n.'f"f."i aán' f.,"t 

"inO 
u"n kerk, mijn vader opzettelijk wel. lk heb meer

mijn gymnasiumtiid rreeg ir, sommigen van mijn moeder' maar o-ok wat van vader'

zullen zeggen een religióuze bevlieging, -- heb bijvoorbeeld nooit met de kerk gebro-

anderen een crisis. Maar ik dacht aan de ene ' ken' lk ging wet bij Geelkerken op een kring'

kant: het is toch mooi Gods woord te ver- - maar mocht hem niet' vond hem ijdel' hij

ir""àig"" ";-;;; 
Cà 

"nAËi" 
r."ni naà ir ant- hoorde van nature tot de gereformeerde

woorden nodig op vragen waar ik mee zat en upper ten en hij bleeÍ politiek rechts.'Toch

dacht ik dat de theologie die antrvoorden bewonderde ik hem omdat hij een vent met

zOu verschaÍfen. lt< gin{daarvoordus naar karakter was; de zaak van de vrijheid van

de VU in Amsterdarn. exegese, van de theologische vrijheid zat

Het aardige was dat miin ouders dat nooit hem hoog I

hadden gesuggereerd, maar toch wel fijn - Hij wasdusnietvrijzinnig.
blekentevinden.lnAmsterdammaakteikde "'' "--
lrefaamde kwestie-Geelkerken mee, van de ,,Nee, maar ik vind vrijheid ook veel bela'g-
sprekende slang in het paradijs, waarvan rijnei'áan vrilzinnigireid. Je moet vrijheïd
Geelkerken de zintuigeli,ik waarneembare uil-O"nX"r, nàOO"n om goed te denken. Je
Íeiteliikheid discutabet stelde. Wii als 9tu; ,à"t gá"n vtag maken vàn vrijzinnigheid of
denten brachten hem een aubade en dat had ,é"f,t ]ÀnighrË. Às ie niet vrij in je-denken
onze dominee in Henselo selezen. oie s!ry ;;i'k;; ;Ë ;jeïnàstr"uen goed re denken.

_ bezorgd bíj miin moeder informeren oÍ ik f"OÀt**iL*áreiOoorfogontmoetteikinde:,
daar bii was gêweest. Hij was verbaasd, dat ;ii"o"ti[it-;n uior* die zei: wat zat het
miin ouders daar niet naar hadden geïnÍoÍ- nàïlf. iii", áts oé oo*og voorbij is, dat we
.rneerd. Mijn moeder zei: dat doen we niet, àán *""t. iËni"n 

"n 
zeggen mogen wat we

,_,,-_,.-e[s 
hii-v,ltd!."qa! Fiid4 m9€J..go-e,n,.m99! hii iliá ká.iiilJi.lo"r,onzinnisomdatelen

-_ l_dg.asl.,te. vinden,_ da's^ ggyq41lilk.,rle rn9gl,



'Hii riond henn irÍ een-tànd van'bi9Ëoê1]1ff!i]53:'**--€ : sámeníéiiin$'inëssiáàris i9.'.":",i""i,*1 H,: t
in'án*o"rttandvángehuilindàwitdernis , :jenietopjeêentjedoen,nietin-dividjle^:l.Die 

;-
beschutte hem, lette op nem, bewaakte hem als zijn oogappel,,i . 

'Êerste manier is helemaal. geen 
.doel; 3': -

;;;Ë;:;;;;;;á;Ë,tï; oi""Àár 
"p*éxt 

(opjut eiienri,*i , " staat in dienst van de tweede manier. lk heb

boven zijn jongen zweeft , ' 
,, . . ,. ,: -- ',- i ,, ,',, . dat.hoe langer. hoe meer gevonden in het

iun*ràrunuitépreidt , . :..r,, : -j ,9ld"testameni,arbeníkeigentijkvanoor-i
;;;;;p;;gi!n oraagt op zijn vterkeà'-' : :,; ..:j :' sproÍ]9 nieuw-testamenticus. Het otrde

:;; Ë"ft!;;riai, de Heré, hem atteen in eenzaamheid geteid I ' Testament leert .onswat het is: volk van God

;; óáón "r"á*0" sto nËtq n9m daarbij.

,iilïfl-n'l*;:::*iil[:U,fli;iï,,,, ,.,.tengev1rrtenmense: , ,i Bïïi1ffi:f-li1[ïË:iËï:ËiËÈï: 
.

-:iïï#':ïï*ïïlïii,iii,ili; ál;ï *ïáiil : - tteiirjqlb?::"yi"1,,*t ie vcÊtde voor ', à'n"iài"t"óinevaimaatschapperiikávra-,1

lïililk;:J,.x1ïH;Xïijï*:[ï ',Zi;i:f:xi:,!iaen'iex 
inoodeb lbete'1 s::,'ffi:lsi:"ifiïiïi^"..#$ffiï ,

lusar heer vr9e.s nàe*ràod lerln.vriesen'i 

"'raatirnet.o."gg"n, 
ik^b_"Lg11l:-31:r-"p' i,?iffJ;ïï'ïi:,iïij"ïT"ii"ff:lïï; iDatdoetf1.1ii1.:::..:ï:Ï:::^.j.:'oIi"iijipi"tánnËï'"""tgretigwerdenin--ljngezicnt',,

wUffnen'Danmoeten-zeÓÍ.CloodvaIlenoÏgedronkendoorzowelmaatschappelijkals
.vliegenenzo'Vangthijzedantelkensop:!eestetiirats.moreelaangevochten'
een prachtig. . .beeld' . . oo\ .. :"n Érensen, kwetsbare mensen die in de knoop \. 

I 
Gevaarliik Íenomeen radembenemendbeeld,heel ietsandet?q"lt .zaten. trieem bijvoorbeeld de zogenaamde

alle eendiês aitemmen in het water. lk.heb gedwongen huwelijken. De mensel Tggs-. - Maar hoe moet dat dan gestalie'krijgen in :

eens eên preek gehouden.mgt,als titel: ien dan-volgensdstraditieschuld beli.jden , nr*tiitt? Hoe móetenóriêsters. voorcran-

'.]:
,.:.

, Í*f***tim d;;* i ;ffi##i:f;5r;ïil:"Iïili,' :rïfj,i;'r;;"#";{# 
ii, !:iíi'}::;*,

i:f:trËii',1,1:",J,:'i"1ll,iïffllï:jfi . !í:ng;U*ru;ffiËï"ï";l'i#"::j,',2ï:*ï#:ï'l!;j;ffi;;;r;;;;;Á'ï*, :,
.-^a^r !i *aar aa*. ánr

aanhoien,diebovendieni"-lTjT^lïltj: ; tÁirouwenwiilendan-betekentdat,batze. l,Jemoetonderscheidmatenrussenbijbets 
j

l"j3l.Y-._211"_*-"::i1Tl:"P*T1i: ; mer erkaar naar bed zijn sesaan omdl f ' ;#;;; ó;ioói "nàrg"'""" 
i"rigiá'"t"it.

I moest je f1 een f.g:t1it11-9"s_1i*ls 1 ,vari gesn,zonoá té vbrgeuen, niks, ars die :':':, ..... ;r. :*',r':," ;'3 ;-.:i:ji,;-;:'i:,:'o. : I

te houden, maar ik ging naar huis om te van ett<aar houden eá volgens d? 919: ËeïgiositeitiseengevaartijkÍenomËen,eenzeggen:ikhoumettheologie|!:Y:lli i mogen ie dat dan vlugger hebben.gedaan zfiramniuafent, dubbetzinnig verschijnset,
ging ik toch weer verder met de-theologie' dan- dat ze maatschappeliik :_1"k?11"1 in-áL Ê"Ë gË"chiedenis en in de hete weretd.
vooral-op-.aandringen "1J31 P':ï^"_1-i maar het is een schandaal dat wij dan iÏá, n"t oude testament is hetemaat nier
Nico Stufkens. zo ry"i^,Lin ,ujt"9l! i"gg"n;jemoetschutdb"^ll!_d,"nt-ry:l:?1!_"_r Ëï q"*oon. retigieus boek, het onder-
terecht, in besin 1s28' lnis32:::t"53i: áái, t" belijden? ïgryt"l1:lse vooÊ r il,eiot zich juist van aue heitiee boeken ter
kerkeliikexamen en daarna ben [Ll1"-ïld Ë"risn"io. rr,iaar ts dat dan zonde?ir ! il;il'á;ï;Ër6Ë;ffi";r";"ï;;:Verband-predikant geweest in achtereen-

ï,1í:tr,-rffliH{ *;iJ5;rt**":l - lvarsrern aé re^voor 1éoo'1osz ,' " ii:xf:lïi:iï:ï: "*:i;lï,;.'*ïN(,oÍgw!'l\' rvrruuërr rtr sE vurruv -^rvev r^ rr.r ' a. - 
^^,,^, _r^- l waarheid, om de aardse gerechtigheid. Het

I:,?::fL *,ffï,ï,ï ^ïi,"ifl i""'#5:l "cDU; .ik heb TT_"ll*_:?ï,1:.::fg.I:: Ëï:"" versras van mensen die he-t auemaar

*,;ffi:rËL?r,xl:;#:ïil:ftï Ë.Ër"iïïT:iïï?ï:li"ï{fiiiïË ;:ïÍïnkr,}",'*;ir:*r:n
kring"- lk had Jelaties rnet de verzetsgroep " tionaire Partii' lk was toen nog geen socia- áá ogenvan Rdonli, de Herá, hrvaad was. En ;

vrij Neder:tand, waar r",J, iJ i;ffi;Ë list, maar eisenliik al wel' 
-al.lTn,l9-L"i:l àán Ëacnt zo'n koíins zèn dat het riooi en l

zich van heen arsesch"il* ;;ï;;ïï orsanisatorisch'. ln de. oo-rlo-s-gT ,f óil0*"". Maar: weglrmee. 
"

AR.d'm 
'lr'uw 

beer 
'- *.;l#iiïffi nïfeinthp.riipit-qiï-U fí:*l5;lu**+rf;}Ë1ïig;H 'derland. lk zai ook,'ir

''Luirièrse krlng'r, Pi* ,n

";;-.a"?:ij,nï;'isËË i:iË:::t 5ïi;Ë'*',:ï"'J::i:''ï,':ff:"!Ë!iË:?E:ï tiï,"iiïH[r;:lt::l:lráïxï:ï:il
Eestart;'de ÈofÍen hadden daar geen erg kreeg hoe langer hoe TryI^9_".-"Y:1119i,1,1 r'óó ir vËet'atgeteerd.en bijgeteerd.'Wein.r' ' dat je in politicis vooral niet iets christelijks .Àsten in de 

-Hervormdê 
Kerk af van de

', moest organiseren. Je t":_t,":1:?::,1ïl zending onder de joden: Het verschirjoden-- Die werden dus bedrogen? kant je Christendom vooral nlel ápolitjet: iiiàt"nOor moest veeteer gezien worden
. opvatten' Persé niet' Je geloof is.van het ;; il;;i" r"tii.ri^*oiaÍgaande aan

"Ja, en in die tiid speelde natuurliik at 5áiinàÍaanookeenpolitiekehoudins-Dat áiL 
'","r" 

en daarmee 
"lïà""ïJtJ'i 

ïïi I

kwestie: mag dat, is dat liegen.en bedriegen? i betekent dat het eigenlijk 119:o:t!?o,fd 
i,tll Ër*tig.i", n"áeti1i een racicaïe scheuring

Daar hadden wel mensen het moeilijk mee' ' de maatschappij individualistisch te denken --' -

Er gingen vijÍ vragen naar de theoÍoog Kart en te leven. Deze hang "#'"""ï',ioï'irïj i 
' in het vott<'van èod"Tnebtogisch.heb ik in

Barth,eneenvandievragenwas:hoezithet listisch soort denken "" 
ï;u!-n,;iiili-h* I djefunctiehetmêêstgeleerd'wantikmoest

met het gebod van: geen valse getuigenis Íanger hoe meer een uitwegïeijË, a"lt órutió l1,1erdieoen 
in de grondvragen der theo-

geven?Hltanrwoordwasnatuurii1k,dátditJàJ'o"nge'ikkenwordtgêkozenot-noó.1ogie'
gebod in bijbels opzicht niet primair bete- erger - dat gretig ooo,. *"Ëit'nï;;";; *;rd1 ' Máar de Raad voor de verhouding van Kerk

kende dar je de Íeitelijke srand van zaken gebruikt. Die vinden n" ""iàrUï;;;Ë 
en lsraë|, die vanwege de Hervormde Kerk

moestweerEevenwantcjaarkunjedegroot- als de mensen de maatschlpp"lilË" f.*"": beíastwasmetadviesvoorhetcontactrÍlet
ste ongelukken mee begaan. Stel je voor, ties individueel proberen';;"Ë1"';;";.'il" tsraêl' wist nooit goed raad met rnij' Er'

dat een mof vroeg: waar iit die loodi En dat ,àggun bijvoorbeeld: die Nieuwe Levensstijt moest bijvoorbeeld eens een nieuwe secre-

je dan maar deïa'a*"11 .::_1T'_'_it:f: ;il;l maar iit p.,..oonritx'*1";.,; ';';i;; f#'"[ï:f]1"*X?ïiïjJ."131''"#3i,*'.'1i

ffiËïlïdhu*ftià,{ffi $gïtr.:liii',tí'h'tfixis'f í*'**Ur-'*t'**,n [raan de andere kant heel iets anders dan het I
debiteren van een ""i"iliiiolï#ruï 

bedrog. Je stelt ie dan in handen van gerar- noering, maar ik vroeg meteen het woord

her weinis oÍ niets *"* tl"LJxËn, ;ilffi iii'.ïri5:',i::i",ïï"#J;:ï:iËi:: ilJï;:il ;ï liï ff#ïiï-?5li,ïl ",lllivoÍgens Èarth wel eens samenvallen' Kort- :=JonïiËffi;iffi'"1g altijd p.íaghtrs., 
- -, dankbaarvoor de vervuÍring van de vacature

cm' hetwaseen klinkklaarantwooÍd' Ër ziiri twee manieren waaiop je je gelooÍ Ëi',,.,", name niet voor déze vervulling; rk-
lk heb in die tiid, en ook al daarvoor, de ;
biibe,, de joden, o" u"*Jàifu;il; *";; , ffffJJ,.tiiffïï:n'"ffJ:iËtïïË , ffiàï"ffi[ïïï:"*Íll"n::fJ::'J:ffi:,oins op elkaar leren betrekken' ' iËi ó"*"t"n en ars oelenins jn h.:t yaoTT Ël!ï;'o: J;;*u" il';eer: dar zunen we ,

de ziin- Fn dê. tweede maniêr is om rn oe'--



wieweet,maaropn"toàánurix-niet:ikbe- g""'Jàd*""_ore1ef,o.an*"qo"tnietbe-' 
FotograaÍ José Mero is geweest. Kroons '\

sriip niet hoe u daar iru"lnr ;ïi{"j iá"i 
*àio* oat isiócn *ert<ótilt< om uit le H3:Ë,ytrJlff ff""l#jl ÍfftJÏ-ïïïi1i I

.i#,i*,Ë'"Xïff.'ï:Ï:,Ï;:ffï,i:l ,,- Mess;aÀ1le uroeoergJtraq . ,,' ffi**i':ïË",i'ili,l;Í"?lÍ3;?ïi"iáïJi
irrizàr"nstur< van re*<pátitiàk: da3 zeg ik oor '' Nechemia was eên ma

envooreenhuzarenst;k;;'kerk!olitiek'wildemakertuitdeslavernii'watmijbetre''.L"",","í,""g'w"r"t"mjentu?
-wens ik de here eoo ni"i i" Janken.l'
I 

- Irn l" ,'"r" meer zestsen over re visiig ïp^r;. 

" 
;!"i,nTt ."P btt*ildliq; ?1 !:t"ktll *: .f"ntiëtte' 

wat hebben we laatst sestemd?

:oiiïéí'i, 
"à"Àii"rcàry ry1te.\eyisier,,,,.;frffi;f*',,*Xr:lï$'i",i|lj 

t"l 
:ïi.ii""g,,":,,*"',".9"i",i1"óá;';ïi' 

'

'-,,lk heb in toenemende mate gereerd dat Àígu"tinu. is ook een áàï;Z; b;tátenis- ' toch helpen aàn een flinke meerderheid'

politiekin-de meesl etementairezin van her , rJn".-Èiiite"tt óái 3à".0*x over de Gods- ' nou daar is mooi niets uitgekomen' lk stem

woord een primair theorogische aangere- ,. 
sáát gbschrwen. 5n loe romeins en dus in ieder gevar nu óp de cPN." ' - ' . :

genheid is. De bijbel is een poritiek boek, , ,.,n-iiËJ"J"'d"iF t "qf 
L- in ."r"r" zin is I Kleijs Kroon: "lk weet'het nog niet' PvdA oÍ

wanthetgaatovereenbevriidingsbewe-;.hetóoteenvriJ1inksboek.Hijverteltmg1CPN.|''..:--,.'.,.:'.',;.].''.

dicht.heeft consrateren. Drie-, víerÉonderd ., r"gàr *"rgt ,9"bl"jh1_ 
DJe man zegt: h€J ' 

" 
i' :r ;]i' ' Gerárd vAN DEN BooMEN

'jaarvooronzejaartêlling;indetiidvandejenigeverschilïs,datumetduizendschepen.
terugkeer van Oe iooen uï ae Babylonische l : oO iee Oenten ik met een; daarorn ben ik een !

baltngèchap, r,eett een Joi;Ë; ;;;; i _ 
zàerover en u een keizer''res9i*9oJlie 19u j

!i;i[;Ë;;;;;-";;';;iil;;;;;r-i een kerrsrader, een preraat dat niet Zo VêÍ-:

. volk is geworden.dan cÍe.votkEá over het à1-:1 t"lH. Á;g;stínus.prooeert op zijn.maníer -l

. gemeen ontstaarr zichzeÍf een wet gegeven ii een-pogi1o fe..gndemelen 
o1.!e, ?ijb9f: :

in de vorm van een Eóiit*dt"iá"iiiiingé'f profetische kritiek op de 1?cht!:b-!:t"-t: i
u"ináàióátoeglnt;eide;"r'áJping*dde. vertolken en de - Romeinse goden en i

wereld, met het verhaal dat ce nemár en de I machten te bespouen' H'rj was 
"T :-" l: i

aarde bevrijd zifn ,i,ïJii,i"Jiii"]"ïi'Ëi r,'zegsen tegen he't doemdenken' Dat.was :

niets. Daar begint het mee. Daartoe wordt , pauius tÍouwens ook. Die vecht in de brief I

dit volk voorbereid omvoorhoede te zijn tg;- : €t€lÍl de Romeinen ook tegén het doemden- i

,wille van de hele mensheid. Dat volk heeÍt ken van de slavernistísche maalschappij I

liiii-gffioï". *'uili oo"*"n-uan Mozes- wáarin hii leeÍde' Hijzei dat je'moest ba- :

die.natuuÍlijknietdoorMozeszelÍzijnge.seffqrgeenslavenmentaliteittehebbenge.'
schreven - opgezet als een mengeling van Xregèn. Dat hebben wii. Hollanders ook ge- .

wetsbepalingen en Oeviijdingiveiiratei. net zegd op A9 bijeenkomst in Pariis, waarin de I

scheppingsverhaal vertelt de bestemming máeriàtistische teeswijze van de biibetwerd

van de mens to? vriiheid ' Adam is een toegepast op l?Ylys' brief aan P'li':t:l:
verzamelwoord voor de mensheid. ln dat ' Dat is een geleidebriefie van Paulus voor '

;il;i- 
-*;rdt 

;; mensheid, uit her een weggelonel s]aaf 
.aan. 

di9ns. eigenaar

àïà'rirliriJ'ï"ï c"-tr"ioïi""ïturri"rig; Philemon met het verzoek !9 ioneeml ,

geleid. Daar hebben de joden onderliqg , weer in Senadl aa!.!e, nemen'" '' ' 
" j

hardommoetenu*cnièn] *rnwetgevíá!'.', "''-.""-::":rl:1 " :' " :'' 
'1

heeftpaszijno"sr"gg"iïg;;;;iii;;; - Dus Pautus heeft een wessetopen staat

de terugkeer uit de ballingschap' Het ging e I weêr ilsiaveryíi teruggebracht? , ' .' i
3:ffï?ïl:i"*1ï:i:i::T[ï:Sffi-; 'ïuist niet- DÍl !."ltt Yli "?ler li" ïi ]

man moest teiOen en ËJÍi;id"" ó;i*""'de eenhonist onderstreept' lk had daar op ver- ;

ïiË'i3i"Ë;áI1Ë5"r"i* Daarom vind ik het zoek. een paper over gesÓhreven en in het :

boek. Nehemia ofwel ryg-chq1nja- z€ i!!e9-q.' Éáns Uteà vertalen' Clévenot zal het publi' I

sant- Oaárin iiaat áat de:vorderingen van ceren' wij Nederlanders hebben verdedigd

' geld, velden, wijngaarden, oliifEaarden, dat ertoen nog geen sprakewasvan een zo-

huizen,.rente etcetera moeten worden kwijt- genaamd christelijke religie tegenover de

gescholden. oie rrrecnem!á-iiest als ioodie,: íettisch joodse religie' Die slaaÍ moest dus

rijkscommissarisvandeÉerzennieidekant,nietnaarzijnheerterugalseenaandoenlijk
van de oorlogswinstmakers, de grootgrond- 

' voorbeeld van christendemocratische har-

. bezitters, de ambtenaren' maar van "onze ' rnonie tussen werkgever en werknemer" Het :

broeders, de Judaeërs"' HÊt is dê n€Êrslag ling er Paulus om' dat die slaaÍ nie-t op

van de strijd om de wet van Mozes, met alle Ëeiàense wijze werd gestratt rnet de kruis-

risico's vandien, zelfs van het risico van de dood' maar iniegendeel als broeder in de

aparth€id. ledereen 
-**t; I""*i*tB kan , ecclesia werd opgenomen' Voor iedere jood

-w91en,dql het poritiek soms nodis, onve.f- ;:ï.t'#'ji.:[*:'ï::ï::J:"'eïïi:- - rnijdelifk is, dat een verandering.in de poli- I mondiale herhaling van het slavenhuis
tiek-maatschappelijke constellatie voorlo- 

waaruit de voorvaderen eens waren uitge-

3Hffffi*"i:ï.ï?:1'ri"ï;:HÏ'Xïií;' ËiJ. óau'.o'" *o"st i"l"iJ iooa'" 'ru"iin i

die omgeving verkeerd wil moeten zelÍs ge- t'"t,-t"y91'oe j3?1. weer worden vrijgelaten' I

mengde huwelijken voor de bijl gaan, want tenzii híi aaíbtijven de voorkeur gaÍ' vrij-

. dat is dan allemaal vertroebelíng. Alleen rwilligi.Elkeioodseecclesiahaddeopdracht

democratische slapianussen kunnen dat joodle medeleden die in slavernii waren

niethebben.ZezeggeninNederlandtegen.geraaktzoveetmog.elijkvrijtekopen'
woordig immers oox, 

"Ë 
*à o" hoge iiko- Paulus' brieÍ aan Philemon was geen '

"., mens. het kapitaal, aanpakken dan gaan die poging tot aanpassing aan de slavenhou'
- 

mensen ervandooroÍzesturênhetkapitaal berswgletdvantoen'maareenschranderen '

hetlanduit.Noudanverbiediezedat.MaarI oprec-ht pteidooi voor een messiaansa'

dan gaan zezeker? Nou, datl zet je ze 
11 

dg i UioeOersctrap 'zowel in hst vlees als in ds'l

gevangenis. omdat ze verraad plegen. Maar . -Heer,, zoals Paulus Íijntjes opmerld. Paulus 
.

neehoor,uri;egrenzln.v;til;*;;"jijki was een man die van iongsaÍaan had

.dingenkunjeeenooetétri;genomdatjedit;geleerddes}avernijtehaten.Enhoogsêns.

. -of da!ovel de,grens,bJeqs.i,IqBd,e-{ h9-lq?lri ie-verdragen alseeàzogenaamo y.9o-1af3 ;
JiS IYd:". .. . ' . ,, -. ; '' doé


