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Verzoening en waarheid 
kunnen niet zonder elkaar

Nergens lijkt verzoening zo’n onverwachte rol te hebben gespeeld als in de recente geschiedenis 

van Zuid-Afrika. Een gesprek met de Zuid-Afrikaans-Nederlandse schrijver en predikant Louis 

Krüger over verzoening als antwoord op onmenselijkheid.

Schrijver en predikant Louis 
Krüger (1955) is net terug 
van drie weken Zuid-Afrika 

als ik hem ontmoet in Rotterdam, 
in Hotel New York, aan de Maas, 
vlakbij de Erasmusbrug. Als pre-
dikant werkt hij veel en met 
plezier onder binnenvaartschip-
pers, vertelt hij. Maar hij zou ook 
niet zonder schrijven kunnen. 
Momenteel werkt hij aan een 
nieuwe roman, over de vondst 
van diamanten in Kimberley, 
een plaatsje in Zuid-Afrika.

Hoe gaat het eigenlijk met Zuid-Afrika 
op dit moment?
“Heel goed. Al heb je natuurlijk 
altijd twee sterk uiteenlopende 
meningen over Zuid-Afrika. Ik 
ben  een optimist. Anderen zijn 
pessimistischer, soms wordt dat 
gevoed door het idee dat de zwar-
te bevolking niet voor zichzelf 
zou kunnen zorgen. Veel Europe-
anen die het land als tweede thuis 
zien denken dat nog steeds. In het 
vliegtuig op de terugreis kwam 
ik nog zo’n man tegen, die dacht 
dat Zuid-Afrika zo zou worden als 
Zimbabwe. Ik geloof daar niet in. 
Ik ben optimistisch, ondanks po-
litici die zichzelf op een belache-
lijke manier verrijken. Ik ben in 
Soweto (verzamelnaam voor de 
townships rond Johannesburg, 
red.) geweest, en dat is ziender-
ogen aan het veranderen. Het 
levenspeil is toegenomen, en de 
mensen zijn vindingrijk. Ik geloof 
dat het de goede kant op gaat.”

Heeft het christelijke geloof in Zuid-
Afrika een rol gespeeld bij het idee van 
de verzoeningscommissies die na de 
apartheid werden ingesteld? Of dat 
die verzoeningsgedachte meer gewor-
teld in de Afrikaanse cultuur?
“Het was een combinatie. In de 
Afrikaanse cultuur heb je na-
tuurlijk het beginsel van ubuntu, 
dat haaks staat op het individu-
alisme dat wij hier gewend zijn. 
Ubuntu betekent het besef dat je 
deel uitmaakt van een groter ge-
heel. Ik ben mens, niet door me-
zelf maar door de omgang met 
andere mensen. Maar vergeving 
en verzoening zijn natuurlijk ook 
christelijke begrippen. Dat is de 
ironie van Zuid-Afrika. Tijdens de 
apartheid werd het evangelie ge-
manipuleerd, het diende als legi-
timatie ervoor, maar het systeem 
is op datzelfde evangelie te plet-
ter gelopen.”

Wat is eigenlijk de kern van verzoe-
ning?

“Ten diepste is verzoening je-
zelf herkennen in de ander, denk 
ik. Verzoening is ook de overtui-
ging dat samenwerking in het 
leven onder alle omstandigheden 
het beste alternatief is. Het heeft 
als voorwaarde de bereidheid om 
te vergeven en niet iedere reke-

ning betaald te willen krijgen. 
Het is ook respect voor de mede-
mens, wat hij of zij ook gedaan 
heeft: het blijft een mens.”

Hoe wordt er nu, vijftien jaar later op 
de Waarheids- en Verzoeningscom-
missie teruggekeken?
“We kunnen God wel dankbaar 
zijn dat het zo is afgelopen. Zo 
denken veel blanken er in ieder 
geval over. Die dachten: als er 
een meerderheidsregering komt, 
dan komen de afrekeningen. Ei-
genlijk is Zuid-Afrika een van de 
meest aangrijpende voorbeelden 

van verzoening in de moderne 
geschiedenis. Dat dat gebeurd is, 
in plaats van de strijd die je nu in 
de Arabische wereld ziet, kun je 
een godswonder noemen. Het is 
niet de makkelijkste weg, wel de 
meest vruchtbare. Zuid-Afrika is 
niet het enige voorbeeld. Je ziet 
die verzoeningsgedachte ook in 
Europa, aan de manier waarop 
Duitsland na de Tweede Wereld-
oorlog weer een plek heeft gekre-
gen. Je betaalt altijd een enorme 
prijs voor de wraak. Wrok en haat 
is als vergif dat je drinkt, in de 
hoop dat de ander doodgaat. Het 

vergiftigt jezelf in plaats van de 
ander.”

Zou een Waarheids- en Verzoenings-
commissie ook een goed idee zijn om 
breuklijnen in de Nederlandse cul-
tuur te dichten?
“Christenen zouden zich wel 
sterk moeten maken voor waar-
heid en eerlijkheid. Het mooie 
van christen-zijn is dat je in zeke-
re zin buiten het systeem staat, 
omdat je bij een ander konink-
rijk hoort. Dat biedt de mogelijk-
heid om de dingen scherper te 
zien. Ze zeggen wel: Nederland 

is een land van dominees en 
kooplui. Daarin schuilt natuur-
lijk een grote gespletenheid, 
een enorm opportunisme ook. 
We doen altijd alsof we moreel 
hoogstaand zijn, maar we hou-
den multinationals als Shell, die 
schurkenstreken uithalen, de 
hand boven het hoofd. Het is het 
moeilijkst om de waarheid vlak 
voor je neus te onderkennen, 
schreef George Orwell eens. Als 
Geert Wilders in Zuid-Afrika had 
geleefd in de tijd van het apart-
heidsregime, dan had hij in het 
kabinet gezeten. De politieke 
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