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Zusje van de Apple-goeroe

H aar broer behoeft geen introduc-
tie en toch krijgt hij er hier één.

Steve Jobs richtte in 1976 op twintig-
jarige leeftijd het computerbedrijfje
Apple op, introduceerde in 1984 de
gebruiksvriendelijke computer
Macintosh. Daarna richtte hij een an-
der computerbedrijfje op dat in 1997
voor 500 miljoen dollar werd over-
genomen door… Apple. Jobs werd er
de baas en introduceerde sinds 2000
achtereenvolgens de iPod, de iPhone
en de iPad, en telkens kwijlden jour-
nalisten wereldwijd er de kranten
mee vol. Vorige week was de markt-
waarde van Apple voor het eerst ho-
ger dan die van concurrent Micro-
soft: 222 versus 219 miljard dollar.

Maar wie is zij, het zusje van de
Apple-goeroe? Dat vroeg Steve Jobs
zich ook af. Jobs ontmoette zijn twee
jaar jongere zus Mona pas voor het
eerst toen ze beiden volwassen wa-
ren: mister Apple is een adoptiekind.
Hun ouders, een Amerikaanse moe-
der en een Syrische vader, gaven Steve
weg toen hij een baby was – ze waren
nog niet getrouwd.

Eenmaal getrouwd hielden ze
dochter Mona wel. Mona heeft trou-
wens maar tot haar vierde van haar
vader kunnen genieten. Daarna ver-
liet de politicoloog vrouw en dochter.
Zo vader zo zoon overigens. Ook Ste-
ve Jobs zou het als vader laten afwe-
ten: hij claimde dat een bloedeigen
dochter niet van hem kon zijn omdat
hij onvruchtbaar zou zijn (quod non).

Terug naar Mona. Zij heet Simp-
son van achter – de naam van haar
stiefvader – en is niet alleen zus van
Jobs, maar ook een succesvolle Ame-
rikaanse romanschrijver. Haar boe-
ken gaan over familieverhoudingen,
over moeders, dochters en adopties.

Haar debuutroman Anywhere But Here
werd verfilmd met in de hoofdrollen
Susan Sarandon en Natalie Portman.
Mona Simpons derde boek, A Regular
Guy ging over Tom Owens, een suc-
cesvol zakenman die akelig veel weg
heeft van Steve Jobs.

Oké, zijn bedrijf heet niet Apple,
maar wel Genesis. En ook Owens is
een alom aanbeden, geadopteerde ve-
getariër die na één semester genoeg
had van de universiteit. En net als
Steve Jobs heeft ook Owens een doch-
ter die haar vertrokken vader later
komt opzoeken. Maar, houdt Mona
Simpson vol: „Alle overeenkomsten
tussen Owens en Jobs berusten op
t o e va l . ”

Over toeval gesproken: Mona
Simpsons echtgenoot was scenario-
schrijver voor The Simpsons. Daar
moest hij wel gebruik van maken: de
moeder van Homer Simpson heet
Mona. Maar let vooral op de naam
van deze scenarioschrijver, de man
van Mona Simpson. Richard Appel.

Ingmar Vriesema

Door Monica de Ruiter
In eerste instantie zou je niet vermoe-
den dat achter het vrolijke en fijne ge-
zicht van Claartje Kruijff een moeder
schuilgaat van drie jonge kinderen en
sinds kort ook een predikante. Als
jongste ‘voorganger’ van de oecume-
nische Dominicuskerk in Amsterdam
(een vrijzinnige kerk van protestan-
ten, katholieke en religieuze zoekers
samen) preekt Kruijff (38) voor een
publiek van soms vierhonderd men-
sen op een aantal zondagen in het
jaar. Het geloof heeft ze
„zelf moeten ontdek-
ken”. Als kind wilde zij
gedoopt worden maar
haar ouders zeiden:
wacht maar tot je acht-
tien bent. Ze schiet even
in de lach, zoals ze vaker
zichzelf even ontnuch-
tert in het gesprek, om-
dat ze door alle serieuze
woorden heen opeens
lijkt te beseffen ‘hoe ab-
surd leven eigenlijk is’.

Waren jullie thuis gelo-
vig?
„Nee. Mijn ouders voed-
den ons meer acade-
misch en sociaal voelend
op. Je moest wel dingen
weten en mee kunnen
praten. Ik ben opge-
groeid in Amerika, ging
daar meer als sociaal ge-
geven zingen in een
kerkkoor. Mijn moeder
had zich in de jaren ze-
ventig uitgeschreven als
hervormde, mijn vader
geloofde niet.”

Dus het kwam uit jou?
„Ik was al jong vrij ern-
stig. Ik wilde bijvoor-
beeld begrijpen hoe het
was om in de oorlog in
Duitsland kind te zijn en vroeg daar
dan een boek over in de bibliotheek.
Pijn van anderen greep me aan en de
onrechtvaardigheid ervan. Daarom
ben ik in eerste instantie psychologie
gaan studeren, maar het is anders ge-
lopen.”

Vertel ...
„Na mijn studie psychologie ben ik
eerst acht jaar gaan werken als con-
sultant bij een adviesbureau, in Am-
sterdam en in Londen. Toen ik pro-
motie kon maken zag ik wat je moest
doen, dat was geen leven. Ik was ook
niet commercieel genoeg. Als ik
moest vertellen hoe duur we waren
zat ik me te schamen. Ik was de eerste
van mijn vriendinnen met een mobie-
le telefoon en een auto, dan denk je
nog dat dat sexy is, totdat je ontdekt
dat je er zestien uur per dag voor
moest werken. Ik heb veel geleerd,
maar als mens kon ik niet verder. Een
jaar na de geboorte van mijn eerste
kind heb ik een sabbatical opgeno-
men.”

Wat bracht dat jaar?
„Toen ik zwanger werd van de tweede
besefte ik: ‘als ik later groot ben, dat is
nu. Als mijn kind 16 is en ze vraagt:
wat doe je eigenlijk? En ik moet zeg-
gen: mamma doet iets waar ze hele-
maal niet trots op is. Dus doe vooral
niet wat ik doe’. Wat is dat nou voor
een verhaal? Moeten ze van mij iets

spannends gaan doen wat ik zelf niet
ben gaan doen, terwijl ze misschien
zelf de commercie in willen! Ik werd
eigenlijk wakker geschud.”

Maar je werd ook gelovig.
„Ik ging katholiek trouwen, mijn man
is katholiek. We zijn vanuit Londen
tien keer heen en weer geweest naar
Amsterdam om met een orthodoxe
priester te praten die ons ging trou-
wen. Die man en ik waren het over
niets eens, maar er was veel respect.
We spraken over dingen waar ik veel
en vaak over wilde praten, existentiële
vragen als welke plek heeft het lijden,
waar gaat het nou om, hoe kun je ver-
trouwen, wat is liefde. Vragen over
hoe je wilt leven, wat je rol is. Dat wa-
ren heel bijzondere gesprekken.”

En toen wilde je dominee worden?
„Ja, al vrij snel! (lacht). Niet zozeer in
katholieke kerk want vrouwen mo-

gen daar niet in het ambt en ik ben
wel geëmancipeerd opgevoed, heb
ook allerlei bezwaren tegen het insti-
tuut. Tijdens mijn huwelijk heb ik
zelf gesproken. Ik stond op dat podi-
um, en ik dacht: hier moet ik zijn. Dat
was een soort thuiskomen. Op een
ochtend zei ik tegen mijn man. ‘Ik
zou wel dominee willen worden!’
Dan komt er zo veel samen. Je kunt
vragen stellen die ik toch altijd al stel,
ik hou van muziek, spiritueel werk,
met mensen werken.”

Zo gezegd, zo gedaan.
„Het was best eng maar mijn man zei:
Doen! Ik heb mijn baan opgezegd,
mijn man vond een baan in Neder-
land en ik schreef me in voor theolo-
gie aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam.”

Een lastige plek als ongelovige.
„Ja, ik was vaak kritischer dan mijn
medestudenten. Ik had een achter-
stand vergeleken met studenten die
hele bijbelpassages konden citeren.
Ik vond het jammer dat ik alles zelf
uit moest zoeken, nergens op terug
kon vallen. En soms sprak ik bij een
docent mijn twijfel uit: ik heb te wei-
nig meegemaakt, ik ben een zondags-
kind, hoe kan ik nou mensen op deze
manier bijstaan? Hij vond dat geen
probleem. Dat is trouwens wel veran-
derd toen mijn vader een jaar later
plotseling overleed.”

In welk opzicht?
„Het geloof heeft zijn dood niet min-
der afschuwelijk gemaakt, dat blijft.
Ik dacht ook niet aan een ‘god die mij
dit aandoet’. Ik begreep dingen wel
dieper, je weet nog beter wat belang-
rijk is. Een paar jaar geleden ben ik
uiteindelijk gedoopt, ik wilde heel
graag welkom geheten worden. Ik
ontving warmte, bevestiging, je gaat
leven in een christelijke gemeen-
schap, ook al is die nog zo divers en
vrij, het gaf mij rust.”

Wa a r o m ?
„Het oversteeg het individuele, ik
werd deel van een geheel. Mijn zoek-
tocht was altijd naar binnen gekeerd.
Nu kon ik die zoektocht delen in een
g e m e e n s ch a p. ”

Als student zat je bij het studenten-
corps, was dat anders dan de kerk?
„Ik voel een heleboel bij deze vraag.

Het corps, daar heb ik de
liefde van mijn leven
ontmoet, had ik veel lol
en heb er goede vrien-
den aan over gehouden.
Maar de kerk gaat over
het hele leven, daar krijg
ik handvatten om ver-
der te kunnen. Maar
soms voel ik me heel an-
ders, als ik met vrienden
bijvoorbeeld studenten-
grappen maak, dan
denk ik: zou ik in de
kerk toch niet gauw
doen.”

Sommigen zeggen: God
zit ook in grappen.
„Ja, dat kan. Dat ik die
werelden soms nog
scheid is ook mijn eigen
gêne. Mijn sociale leven
is nog steeds groten-
deels buiten de kerk en
dat vind ik niet onge-
zond. Ik combineer het
wel steeds meer. Vrien-
den komen nu soms
mee. Ik heb ook laatst
voor het eerst verteld
aan collega’s in de kerk,
dat ik actief lid ben ge-
weest van het corps. Ze
konden me toen mis-
schien beter plaatsen”.

Ter verduidelijking van wat?
„Als mens sta ik met één been binnen
en één been buiten de kerk. Ik hou er
ook niet van als mensen alles zeker
weten, of God wel of niet bestaat bij-
voorbeeld. De waarheid hebben we
niet in pacht. Ik ben voorzichtig met
het benoemen van wat God is, dat
mysterie moet blijven en dat vind ik
mooi en gelukkig is hier ook ruimte
voor in mijn kerk. Al dat invullen is
gevaarlijk, maar ik sta ook erg achter
de kerk zelf.”

Je preekt over ‘het onvoorspelbare om-
armen, oude zekerheden loslaten’.
Gaat dat ook over jouzelf?
„Ja, ik denk het wel, ik heb ook altijd
iets buiten mezelf nodig om me te in-
spireren. Als dat zoiets moois is als de
kerk, vind ik het goed. Maar het gaat
ook over anderen. De kerk is voor mij
een plek waar iedereen mee doet, de
wereld op zijn kop staat, zwakken
‘aan het hoofd van de tafel zitten’,
waar je mag denken en dromen. Ik
kan in de kerk ook mijn ernstige kant
kwijt. Door het zware te benoemen
kan ik beter genieten van de mooie
dingen, ik ben lichter geworden. En
ja, ik kan mijn kinderen nu wel goed
uitleggen wat ik doe, waar ik trots op
ben. Onze oudste van tien vindt het
nu al stom en zegt dat ze niet gelooft
(lacht). Maar dat maakt me niet uit,
met jou krijg ik nog wel leuke ge-
sprekken, denk ik dan.”

Ik ben nu trots
op wat ik doe
Zo blijft Claartje Kruijff geïnspireerd

© Claartje Kruijff (38) werkte
acht jaar als consultant in
Amsterdam en Londen.

© Veel geleerd, maar als mens
kon zij niet verder. Zij besloot
alsnog dominee te worden.

Foto Mieke Meesen

Maandag Bezinningsdag met collega’s

Dinsdag Zwemmen. Administratie. Kran-
ten bijlezen. Liturgie dienst bespreken met
dirigent. Verjaardag dochter plannen. Pia-
no oefenen met dochter.

Wo e n s d a g Sportdag op school. Hulptrai-
ner bij hockey. Tas pakken voor VJK kamp
d o ch t e r.

D o n d e rd a g Zumba. Vergadering over
nieuwe experimentele diensten. Preek
voorlezen aan collega’s. Naar de film.

V ri j d a g Boodschappen doen. Preek af-
schrijven. Kinderen thuis. Theologen wer-
vingsborrel kerk. Eten met vrienden.

Z a te rd a g Dochter uitzwaaien voor kamp.
Dag met het gezin. Kranten lezen. Preek
doorlezen. Eten bij mijn moeder.

Zondag Preken. Barbecue voetbalteam
man. Eten voor de verjaardag van een
vriendin.

Een week als deze

„De bovenste brief is de eerste die
oma aan opa schreef op 29 augustus
1936 met een foto van oma bijge-
vo e g d . ” De 181 brieven die beel-
dend kunstenaar Annet de Vries erf-
de, inspireerden haar tot een project
over aandacht schenken aan elkaar.

Deze rubriek gaat over kunstenaars
en hun verzameling als bron van in-
s p i ra t i e . Heb jij als kunstenaar af-
beeldingen, voorwerpen of kunstui-
tingen die jou inspireren? Stuur je
bijdrage aan deze rubriek naar
klik@nrc.nl

Ik zit aan de telefoon met mijn
vriendinnetje dat op het gymnasi-
um zit. Ze doet het daar heel erg
goed, maar voor Grieks haalt ze
vette onvoldoendes. Ik blader ach-
teloos in mijn filosofieboek en zeg:
„Weet jij wat Socrates heeft ge-
zegd? Hij zei: het enige wat ik weet
is dat ik niets weet.” Mijn vriendin
besluit indruk te maken op haar

moeder. Ik hoor haar zeggen:
„Mam, weet je wat Socrates voor
een wijze woorden heeft gezegd?
Hij zei: het enige wat ik weet is dat
ik niet zweet.”

Fien van Aardenne (13)

v© Ook een ikje maken? S tu u r
je bijdrage naar ik@nrc.nl

© bron van de kunst

© ik@nrc.nl


