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7-4: Inspirerende lezing over de zoektocht naar zingeving door 
Claartje Kruijff 
 
Naar aanleiding van haar boek Leegte achter de dingen nam Claartje Kruijff de 
volle zaal met veel van haar leeftijdsgenoten in een enthousiaste monoloog mee 
op haar zoektocht naar aanknopingspunten voor haar eigen en voor de 
universele levensvragen, zoals: 'wie ben ik, wat is mijn doel, waarom ben ik, 
waar en hoe kan ik aansluiting vinden bij een groter geheel, is er een gedeelde 
weg, waar vind ik die en met wie mag of kan ik samen oplopen?'. Van een kind 
met vragen naar het waarom en hoe, via studie psychologie naar een succesvolle 
baan in London, begon deze moeder van drie dochters steeds meer moeite te 
krijgen met de commerciële waan van de dag. Hunkering naar diepgang deed 
haar een boek van Etty Hillesum herlezen, waarin het woord humilitas haar trof: 
hoe kom ik weer met beide benen op de grond (humus), kan ik weer dicht bij 
mijzelf komen? Je moet je vaak zo groot houden. 
Een antwoord vond zij in ruimten waar iets gebeurt, waar plaats is om te denken 
(huis van de ziel, van wijsheid, van troost), waar vragen kunnen worden gesteld 
en waar rituelen zijn. Door zoiets simpels als knielen voelde ze weer 
dankbaarheid, vond ze eenvoud en ontvankelijkheid voor een diepere 
verbinding. Het teruggrijpen op oude woorden, soms samen uitgesproken, gaf 
haar ook het besef dat een zoektocht niet alleen afgelegd hoeft te worden en dat 
er zoveel bronnen zijn. Je kunt aansluiten bij een groter verhaal en delen van de 
weg samen afleggen. Je blijft wel steeds verantwoordelijk voor het kleine stukje 
'ik' in het grotere verhaal. 
Claartje kwam tot de conclusie dat zij in een geloofszoektocht was beland, die 
leidde tot een voorzichtig besef dominee te willen worden, met alle gevolgen 
voor baan en gezin. Dit avontuur bracht een aantal bijzondere leermeesters op 
haar weg en het bevrijdende mogen zoeken naar 'sporen van God', zonder hier al 
te zeker over te zijn. Het startpunt om samen te zoeken naar deze sporen en naar 
menselijkheid is wat haar beweegt in de Dominicuskerk in Amsterdam, waar zij 
als predikant werkt. Zij sloot af met een aantal citaten uit haar boek, waaronder 
een hertaling van de Avondmaalswoorden door een collega: 'Hier, neem mij 
maar dit is mijn leven, gebroken, uitgedeeld'. Misschien kun je juist in 
gebrokenheid een ander beter verstaan. 
 
Veel van de aanwezige leeftijdsgenoten herkenden de spagaat hoe in het drukke 
bestaan ruimte te scheppen voor rust, verdieping en aandacht. Claartje gaf aan 



dat die eenvoudig te vinden zijn, bijvoorbeeld zelfs door het lezen van een 
krantenartikel of door even buiten te zijn. 
Met drie prachtige Koningslezingen in het vooruitzicht werd de reeks van dit 
seizoen afgesloten. 
 
 
Volgende Koningslezing met Jan Terlouw 
 
De Koningslezing maakt deel uit van het winterprogramma van De Koningskamer, 
een initiatief van de Remonstranten aan de Koningslaan 2b in Bussum. De 
volgende Koningslezing met Jan Terlouw is op donderdag 5 oktober 2017.  
Kaarten á € 10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.koningskamer.nl en 
(vanaf september) bij boekhandel Los in Bussum. Let op: een groot aantal kaarten 
is inmiddels al verkocht, dus wie er bij wil zijn doet er goed aan nu vast te 
bestellen. 
 
Bijlage: foto: Inspirerende lezing over zoektocht naar zingeving door Claartje 
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Voor meer informatie: Annegien Ochtman-de Boer, 035-6932052 
 


