
KROONSYMPOSIUM Amsterdam, L7 november 2Ot7

Van I974 tot 1982 was ik industriepredikant bij Hoogovens. Een gereformeerde

dominee, drie katholieke priesters en een francíscanes, vormden samen met

mij het zogenaamde EIBA-team: Evangelie/lndustrie en Bedrijfsapostolaat. Aan

de rand van het Hoogovengebied stond ons bezinnings- en

ontmoetingscentrum.

Zes jaar lang kwam Kleijs Kroon iedere winter zeven keer, van september tot
en met maart, een Bijbelcursus geven. Een twintigtal, van kerk en geloof min

of meer vervreemde werknemers van Hoogovens, van bedrijfsdirecteur tot
ploegendienstarbeider, kwamen er gretig op af. Zo durf ik het wel te zeggen.

Alsof ze honger hadden naar levende woorden van hoop en gerechtigheid.

Het waren altijd vrolijke, luidruchtige en leerzame avonden. Kroon, te midden

van om hem heen liggende boeken en paperassen, wist harten te raken, de

Bijbelse God zo kritisch en bevrijdend dichtbij te brengen dat de aanwezigen er

opgelucht van gingen ademen, in hun ogen zag je een blik van'7o kan het dus

ook'. Aan het einde van de avond keken ze al weer uit naar de volgende.

Voor iedere bijeenkomst kreeg ik van Kleijs een aantal stellingen toegestuurd,

die ik vermenigvuldigde op de stencilmachine van Hoogovens en uitdeelde aan

het begin van de avond.

Het gebeurde vaak dat een dag vóór zo'n cursusavond Kleijs mij opbelde. Hij

wilde zinnen nog wijzigen, hij was niet gauw tevreden over een formulering.
'lk praat er liever over dan het op papier te zetten,' bromde hij .

Een van de deelnemers was Nico Duding, van huis uit katholiek, maar hij had

met de kerk gebroken. Hij werkte niet bij Hoogovens. lk kende hem van het 4

mei-comité. Hij zat in dat comité als vertegenwoordiger van de CPN, ik voor de

Kritische Gemeente lJmond. Hij heeft mij overgehaald om eens naar een CPN

bijeenkomst te gaan en ík heb hem verleid om een keer mee te gaan naar een

Bijbelavond met Kleijs Kroon. Hij was daarna niet meer bij Kroon weg te slaan.

Toen ik hem na een tijdje vroeg, waarom hij bleef komen, zei hij: 'Om de vier

of vijf krenten, die ik in de brei van zijn woorden oppik. Die man praat zo vol

hartstocht over de bijbel als boek van gerechtigheid en van hoop voor de

onderkant van de samenleving, dat je wel naar hem moet blijven luisteren. En

ineens zegt hij dan iets dat mij zo goed doet, dat ik er nog communistischer van



word dan ik al ben.'

Het was midden zeventiger jaren van de vorige eeuw. Zo ging dat toen.

Van al die bijeenkomsten heb ik lange verslagen gemaakt, om ze bij de

eerstvolgende bijeenkomst aan de deelnemers uit te delen. Er werd een

kwartiertje over gepraat. Kroon gaf nog wat commentaar en vervolgens

gingen we naar hem luisteren aan de hand van de nieuwe zes of zeven

stellingen voor die avond. Die van het voorlaatste seizoen, 1980-1981, heb ik

hier bij me: 'over de zin van het Oude Testament'.

lk lees er twee voor, de eerste twee uit de derde bijeenkomst, getiteld: 'de

niet uit te spreken Godsnaam'.

1,. Het Oude Testament heeft veel namen voor wat wij mensen 'God' of het

'Goddelijke' plegen te noemen, en dus ook voor lsraëls God. Maar die

heeft daarbovenuit een biizondere naam, een 'naam boven alle namen',

die aangeduid wordt met de vier medeklinkers JHWH, een naam die niet

uit te spreken is en dus niet uitgesproken mag worden.

2. Die vier medeklinkers hebben wellÍcht oorspronketíjk een kreet van

verrassing of verrukking aangeduid (bv. 'Ja-hoe' of iets van die klank) die

niet eens van lsraëlitische oorsprong hoeft geweest te zijn. De

profetische geest heeft dan echter in lsraël die kreet om geduid tot de

naam voor die God der bevrijding die zich aan en in lsraël had

geopenbaard voor alle volken .

En daarna, na het lezen van zo'n stelling, kwam er geen eind aan de vloed van

woorden uit de mond van Kleijs Kroon, om ons in te prenten wat met die paar

zinnetjes wel niet allemaal gezegd werd. ledereen hing aan zijn lippen, stíl en af

en toe met een luide lach, een uur lang, dan een korte pauze met koffie en

daarna vragenstellen, vaak niet meer dan één vraag, hoogstens twee, want

Kleijs was al weer druk bezig. Tegen kwart over tien ging iedereen met een

goed gevoel naar huis. En Nico met een handjevol krenten. Kleijs stapte in zijn

rammelende auto richting Amsterdam, vitaal, en vermoeid, dat zag je ook aan

hem, hij was ook niet meer de jongste, al ver over de zeventig.

leder seizoen kwam ik enkele keren bij hem en zijn lieve, hartelijke vrouw

Henriette thuis. We dronken wat, spraken over onze gang door de kerk, over

onze kinderen, en over de oorlog die we nog met ons meedroegen, hij in het

verzet, ik met een door de nazi's omgebrachte vader, in hetzelfde jaar geboren



als Kleijs, L904, de een op 5 mei, de ander op 15 juni. Bijna even oud. Altijd

vroeg hij: 'Hoe gaat het met je moeder?'

Soms moest ik hem ophalen voor een bijeenkomst omdat zijn auto het die

dag vertikte om te starten. Dan kwam hrj bíj ons thuÍs eerst een hapje mee

eten.

Nu zijn we 35 jaar verder. Een heel leven, vijf keer verhuisd. Een paar jaar

geleden weer. lneke en ik zijn gaan wonen in een appartement in Santpoort-

Noord. Bij iedere vorige verhuizing deden we ook al boeken en papieren weg,

nu ook: geen plek meer, en je keek er toch al nooit meer in. Bovendien was op

internet alles welte vínden.

Verborgen in een doos op zolder vond ik ook de dikke stapel verslagen die ik

gemaakt had van de Bijbelcursussen bij Hoogovens Ook maar wegdoen, was

mijn eerste gedachte, maar ik ging erin lezen en was weer verloren. lk besloot

er een boekje over te maken. Om eens na te gaan waar ik zelf sta, 35 jaar na

Kroon. Daarom luiden de eerste zinnen van het boekje: 'Wat is geloven? Je

kunt het op vele manieren. Hoe doe ik het?'

Uiteindelijk is het toch vooral een uiteenzetting geworden over wat Kroon de

'meerwaarde van het Oude Testament' noemde en vervolgens over Hebreeën

11, onze voorgangers in geloven. ln die tijd preekte hij er ook over in

Amsterdam. Jaren later zijn die preken uitgegeven in een mooi boekje,

'Messiaa nse vol ha rding'.

Een aantal van die diensten heb ik bezocht, maar boeiender vond ik het om

hem erover te horen oreren op onze bijbelbijeenkomsten bij Hoogovens. Dat

was sprankelender, doorleefder nog. Hij zat aan een grote tafel, gebogen over

zijn boeken, hij sprak, fluisterde, riep, was stil, zwaaide met z'n handen, legde

uit hoe je de tekst niet moest lezen: God geen Opperwezen, maar een op

menselijkheid gerichte werkelijkheid, een naam boven alle namen, niet bóiten

onze vaak zo bittere werkelijkheid, maar er midden in, bekirbenoe, een

bevrijder, ons ten goede.

Hij vertelde. En je zag het gebeuren, alsof je er zelf bij was, bij Abel, Abraham,

Mozes en al die anderen. lk vertel ze opnieuw, in zijn geest, maar door mijn

hoofd en hart gegaan, met mijn pen, verhalen over'de ouden', geen

bejaarden, maar mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan in geloven, in

volharding en trouw, geen heiligen, mensen als wij, van vlees en bloed,

geroepen en, ze hadden een Stem gehoord, in de stilte, bij een boom, een berg,



een struik, een beek, in de woestijn, een stad, een tuin.

Wie of wat is God voor mij, nu, 35 jaar na Kroon? Wat is mijn geloven? Waar

sta ik? Antwoord:Dáár, ik sta dáár, tussen al die'ouden', soms dichter bij de

een, dan weer díchter bíj de ander, bij aÍlemaal, bíj hen hoor ík, hun geloof ís

mijn geloof, hun God, mijn God, met vallen en opstaan en verdergaan.Zij

dragen mij.

Het eerste verhaal lees ik u voor, over Abel {en Kaïn):

Ze liepen samen op het veld, Kaïn en Abel,

de mens en zijn naaste.

Kaïn keek lelijk, hij ergerde zich,

zijn aangezicht viel naar beneden, zegt het verhaal.

Hij bedoelde het niet zo, maar het gebeurde:

hij sloeg Abel dood.

Abel had nog gezegd: 'Denk je dat niemand het opmerkt als je mij doodslaat?

De wereld rust op vrede en recht en niet op gemeenheid.'

Kaïn had gezegd: 'Dat heb je verkeerd gedacht, broertje. De wereÍd wordt
helemaal niet geregeerd door vrede en recht.'

Hij was woedend geworden: 'Vervelend ventje, dat je bent, jij met je geloof, ik

houd daar niet van, maak dat je wegkomt .'

Hij had Abel tegen de grond geslagen

en was weggelopen.

Niemand zou merken wat hÍj gedaan had, dacht hij.

Abel hoopte op het ongeziene.

Hij achtte al bewezen wat hij nog helemaal niet zag.

Maar hij bleek niets aan zijn geloof te hebben.

Hij had alleen maar het-nog-niet-geziene.

'Zo spreekt hij nog nadat hU gestorven is,'zeiJezus

en noemde hem in één adem met iemand uit zijn eigen tijd,

een zekere Zacharia, omgebracht bij de tempel

vanwege zijn verzet tegen het onrecht dat hem werd aangedaan,

al wist hij dat hij aan het kortste eind zou trekken,

dat mislukking zijn deel zou zijn.

Hij gaf niet op,



berustte niet religieus in de wil van een God,

maar bleef geloven

dat dit wat hem was aangedaan niet moest kunnen,

niet zou mogen bestaan.

Zou er niet door heel velen zo geloofd worden?

Gewone mensen, niet opgemerkt, veracht, misbruikt, bespot,

aan de rafelrand van de samenleving,

vol vragen: 'Waar is het goed voor, waarom overkomt me dit?'
Maar ze blijven geloven, hardnekkig,

wel of nÍet godsdÍenstig.

Ze zijn als Abel,

van wie niet gezegd wordt dat hij in God geloofde.

Er staat alleen dat hij door het geloof vasthield

aan het nog-niet-geziene,

dat hij een diep vertrouwen had

dat er iets in de geschiedenis verborgen zit dat je niet ziet,

maar er wel is en eens aan het licht zal komen,

misschien morgen al:

een wereld van vrede en recht, zo volkomen

dat ook Kaïn beschermd zal worden tegen wie hém vermoorden wil.

Je ziet het er niet aan af

en we maken het er eigenlijk ook niet naar,

maar door het geloof van Abel c.s. is het waar:

ook de moordenaar mag leven.

Voor het laatste hoofdstuk van mijn boekje dat ik 'Op de Uitkijk' heb genoemd,

heb ik een aantal haiku-achtige teksten gemaakt over wie ons voorgingen in

geloven, voor en na Christus, onder de titel: 'God een mensenvriend'. De

laatste drie luiden zo:

God van mijn ouders, bidden en lezen aan tafel, een vreselijke nacht,

een briefje ingelijst, een grafschrift.

God van na de oorlog, schimmen van overlevenden, as van Joden,

zwijgen over God, hem doodverklaren .



God van mij, een oude bekende, stem die mij aanspreekt, tijd van tranen

en van zegen, wind van de Geest.

Nog één herinnering aan Kleijs, de kostbaarste en teerste. Met enkeÍe vríenden

mocht ik afscheid van hem nemen, een paar dagen voor zijn sterven, in het

Diakonessenziekenhuis in Amsterdam. Hij was heel zwak, kon haast niets meer

zeggen. Toen we weggingen, keek hij ons aan, en zei wat hij zo vaak zei tegen

iemand die het moeilijk had: Hou je! En zo gaf hijje weer moed. Nu klonk zijn

stem zacht, maar het was alsof hij me zegende: Hou je!

lk denk soms ineens weer aan deze woorden en ben dankbaar dat Kleijs

Kroon voorgoed Ín míjn leven gekomen ís.

Santpoort, Roel Pomp.


