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‘ik Ben een 
aBSolute 
optimiSt’

johan SmoorenBurg uit haïti: 

HAITI - De stank is niet te harden in de straten van Port-au-Prince, de 
hoofdstad van Haïti. Ratten snuffelen door het afval, de armoede is 

stuitend. Het is 1979 wanneer Johan Smoorenburg voor het eerst in Haïti 
komt. ‘Hier zal ik nooit gaan wonen,’ zegt de zendeling dan nog. Twee jaar 

later woont hij op het eiland en nu wil hij er nooit meer weg, ondanks alle 
levensgevaarlijke situaties die hij meemaakte. 
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‘Ik ben een absolute optimist.’ Het is zijn directe antwoord op de 
vraag waarom hij naar Haïti ging, het armste land op het westelijk 
halfrond en het meest instabiele land in de Caribische zee. Hij 
had gewoon op Martinique kunnen blijven, het ‘bounty-eiland’ 
waar hij bijna tien jaar als zendeling werkte. Ook Martinique heeft 
problemen, maar het is heel wat minder gevaarlijk dan Haïti. 
‘Geen moment aan gedacht,’ zegt Johan eerlijk. ‘Echt, ik heb nog 
geen halve seconde spijt gehad dat ik naar Haïti ben gegaan.’

hart voor haïti
Johan Smoorenburg (1943) is oprichter van de stichting Hart 
voor Haïti. Onder de stichting valt een kinderdorp waar bijna 
150 kinderen wonen. Daarnaast ondersteunt de stichting lokale 
kerken en scholen. ‘Toen ik voor het eerst in Haïti kwam, bezocht 
ik daar een voorganger,’ vertelt Johan. ‘Hij liet me een weeshuisje 
zien. Daar lagen bijna veertig baby’s op de grond, zonder goede 
verzorging of toekomst. Dat beeld liet me niet meer los. Ik moest 
wat voor deze kinderen gaan doen.’

kermiSgeZin 
Johan Smoorenburg vertrok in januari 1972 met zijn toenmalige 
vrouw en twee kinderen naar Martinique. Hij had een jaar 
eerder in Nederland zendeling Hanspeter Bolli ontmoet. In 
een kerkdienst deed Bolli een oproep voor een echtpaar om in 
Martinique te komen helpen. ‘Ik wist direct dat die oproep voor 
mij was bedoeld,’ zegt Johan. Hij nam ontslag als verkoper bij een 
groot bedrijf, en vertrok met de boot naar het eiland. ‘Ik kom zelf 
uit een kermisfamilie. Mijn moeder trok nog met de kermis mee 
het hele land door. In de oorlog ging ze in een huis wonen, na de 
oorlog wilde ze niet meer terug naar het kermiswereldje. Maar in 
de zomervakantie ging ik nog steeds mee met andere familieleden. 
Mijn familie bestaat uit vrijbuiters. In 1963 kwam ik tijdens een 
evangelisatiedienst tot bekering. Het was in de tijd van Karel 
Hoekendijk. Ik was toen twintig jaar oud.’

heimWee 
Het avonturierbloed heeft Johan altijd gehouden. ‘Toch vond 
de hele familie het gek dat ik met mijn gezin naar Martinique 
verhuisde. Ik zei een goede baan op, een mooie toekomst in 
Nederland, maar ik wist dat dit mijn roeping was.’ Dat maakte 
de stap er toch niet makkelijker op voor Johan en zijn gezin. ‘Ik 
heb de eerste vier jaar heel erg last gehad van heimwee. Zelfs zo 
erg dat ik terug wilde naar Nederland. In die tijd vloog je niet 
eventjes heen en weer zoals nu. Ik heb Hanspeter Bolli na die vier 
jaar gezegd dat ik terug naar Nederland zou gaan. Het gevoel van 

heimwee was zo erg dat ik begon te twijfelen aan mijn roeping. Ik 
weet niet meer precies hoe het ging, maar uiteindelijk nam ik na 
die eerste vier jaar toch het besluit om te blijven. Het was eigenlijk 
een heel rationeel besluit, maar vanaf dat moment was de heimwee 
over. Ik heb daarna geen moment meer getwijfeld, en kwam alleen 
nog in Nederland voor verlof.’

houvaSt
Achteraf waren de duidelijke roeping en daarna het vaste besluit 
om nooit meer weg te gaan, een enorme houvast voor Johan. 
Vooral tijdens de verschillende momenten dat hij met de dood 
werd bedreigd. Hij vertelt: ‘Ik ben vier keer in ernstig levensgevaar 
geweest. In 1991 moest mijn gezin tijdelijk uitwijken naar 
Nederland, maar ik bleef in Haïti. Dat was tijdens de gewelddadig 
coup waarbij president Aristide werd afgezet. Militairen hebben 

toen een groot aantal mensen vermoord. Ze stonden ook voor 
mijn huis. Op mijn gevel stond een afbeelding van een haan, dat 
werd toen geassocieerd met de afgezette president. Ik heb in 
allerijl die muur wit gekalkt. Gelukkig reden de coupplegers na 
een paar minuten weer door. En zo waren er nog een aantal zeer 
spannende momenten, maar ondanks de gevaren heb ik nooit 
meer getwijfeld aan mijn roeping.’

relatief ruStig
Op dit moment is het politiek gezien relatief rustig in Haïti, 
hoewel er nog steeds een VN-vredesmacht in het land nodig 
is. Ook is de compound van Hart voor Haïti waar ze met ruim 
140 kinderen wonen, streng beveiligd en staan er hoge hekken 
omheen. Er is enorm veel criminaliteit. ‘Ik houd me eigenlijk 
niet echt bezig met de politiek,’ zegt Johan. ‘Mijn belangrijkste 
taak is het brengen van het evangelie. Haïti veranderen is heel 
erg moeilijk. Het grootste probleem is de verdeeldheid. Niemand 
werkt samen. Dat zie je ook terug in de kerken in Haïti. In elke 
straat hebben ze wel een eigen kerk. Als iemand tien medestanders 
kan vinden voor een eigen kerk, dan wordt een nieuwe gemeente 
gesticht.’ 

Daar lagen bijna veertig baby’s op de grond, 
zonder goede verzorging of toekomst. Dat beeld 

liet me niet meer los.
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miSlukte Staat
Het resultaat van al die verdeeldheid is dat Haïti politiek gezien 
een mislukte staat is. De ene na de andere president krijgt de 
macht en gebruikt die macht alleen maar om zichzelf te verrijken. 
Het is een corrupt eiland. Ruim tachtig procent van de inwoners 
van Haïti leeft onder de armoedegrens. En slechts twee procent 
van de tien miljoen inwoners heeft tachtig procent van het geld 
in handen. ‘Die cijfertjes zeggen misschien niet zoveel, totdat je 
het resultaat van deze armoede ziet op straat,’ zegt Johan. ‘Haïti 

werd, toen het nog een kolonie van Frankrijk was, “de Parel van 
de Cariben” genoemd. Het was het rijkste eiland met enorme 
suikerplantages. Door Haïti en de suiker konden de Franse 
banketbakkers hun lekkernijen maken. Haïti is in potentie nog 
steeds een ontzettend rijk land.’

Schril contraSt
Die natuurlijke rijkdom staat in schril contrast met de huidige 
situatie. Johan Smoorenburg kan niets aan de economische malaise 
doen, maar met de weinige middelen die hij ter beschikking heeft, 
heeft hij wel een enorm werk neergezet. Via de stichting worden 
opgegeven kinderen geholpen en krijgen ook ouderen de zorg die 
ze verdienen in het ‘Opa en Oma huis’. ‘We begonnen heel klein 
als stichting,’ vertelt Johan, ‘met de opvang van kleine kinderen 
en baby’s. Ik kan me herinneren dat ik op één dag vijf baby’s uit 
een opvangtehuis meenam om voor ze te gaan zorgen. Er zijn 
Haïtiaanse vrouwen, ‘tantes’, die nu helpen voor de kinderen 
te zorgen. We bouwden kleine appartementen en dit groeide 
langzaam uit tot een kinderdorp. In de begintijden moesten we 
het qua financiën doen met één collecte per maand, die in een 
gemeente in Apeldoorn werd gehouden. Later hebben we ook 
heel veel geld gekregen via EO-Metterdaad. Zij hielden een actie 

voor ons. Toen ze een jaar na die actie weer bij ons langskwamen 
om te kijken wat er met het geld was gebeurd, waren ze zo onder 
de indruk dat ze nog een actie hielden. Ze hadden nog niet 
meegemaakt dat er zoveel in één jaar was gedaan met het geld.’

god Zegende onS
‘Ik heb altijd gevoeld dat God ons zegende in alles wat we 
deden. Dat betekent echt niet dat het makkelijk was of is. Ik heb 
persoonlijk ook heel moeilijke tijden gehad. Ik ben gescheiden van 
mijn eerste vrouw, dat was heel erg moeilijk. Mijn tweede vrouw 
overleed in 2007 heel plotseling aan kanker. Dat was de grootste 
klap in mijn leven. Ik was helemaal van de kaart. Maar God sprak 
juist toen tot mijn hart. Ik heb heel erg veel begrafenissen geleid 
in Haïti. Altijd had ik een woord van hoop, en wees ik op God die 
boven alles staat. Na de dood van mijn eigen vrouw werden de 
woorden die ik bij anderen uitsprak waarheid in mijn eigen leven. 
Het maakt het verdriet niet minder, maar uiteindelijk kom je er 
met God wel sterker uit.’

in opStand
Haïti heeft een hele aparte ontstaansgeschiedenis. Het was het 
eerste land dat succesvol in opstand kwam tegen de slavernij. In 
1804 werd het zelfstandig. Er wordt gezegd dat de slaven een 
pact sloten met de duivel waardoor ze de Fransen versloegen. 
Maar voor die vrijheid betalen ze nu al 211 jaar de hoogste prijs. 
Het lukt maar niet om het land te ontwikkelen. Het occultisme 
heeft diepe wortels in Haïti. Johan: ‘In de beginjaren zei ik 
altijd: “Tachtig procent van Haïti is katholiek, twintig procent is 
protestant en honderd procent van de bevolking is voodoo.” Het 
zit heel diep in de cultuur, er gebeuren ook zeer vreemde dingen 
op dit gebied. Ik houd mezelf er verre van, ik moet er niets van 
hebben en bemoei me er ook niet mee. Ik breng alleen het licht 
van Jezus in dit land. Dan wijkt de duisternis vanzelf. Toch geloof 
ik wel dat voodoo een van de oorzaken is dat Haïti zich maar niet 
uit de armoede kan ontworstelen.’

ik geef niet op
Of de aardbevingen, orkanen en modderstromen allemaal met die 
vloek te maken hebben, weet Johan niet. ‘Feit is wel dat het land 
in puin ligt. En ik geef dit land niet op, dat zal ik nooit doen. Het 
is moeilijk werk, maar ik hoop dat we het met de stichting door 

Tachtig procent van Haïti is katholiek, twintig 
procent is protestant en honderd procent van de 

bevolking is voodoo.
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kunnen zetten. Ik voel me meer Haïtiaan dan Nederlander. Ik zal 
op dit eiland blijven tot ik er word begraven.’

Ondanks dat hij de zeventig is gepasseerd, heeft Johan het 
gevoel dat hij nog genoeg kan en moet doen. ‘Vorig jaar heb ik 
een hartaanval gekregen. Ik kreeg te horen dat ik elk moment 
dood kon neervallen. Ik moet rustig aan doen, maar ben nu wel 
gezond. Ik wil mij langzaam terugtrekken uit de stichting en het 
overdragen aan anderen. Maar uiteindelijk is het niet mijn werk, 
maar het werk van God.’ 

tekSt: Nico de Bruijne

 Ik breng alleen het licht van Jezus in dit land. Dan 
wijkt de duisternis vanzelf.

Even googelen op Haïti en de woorden 
‘corruptie’ en ‘mislukte staat’ vliegen over 
het beeldscherm. Het lijkt een hopeloos 
eiland zonder toekomst. Haïti was een 
Franse kolonie, de Spanjaarden maakten 
de dienst uit op het oostelijke deel van 
het eiland dat nu de Dominicaanse 
Republiek heet. Waar de Dominicaanse 
Republiek een stabiele regering heeft 
en profiteert van toerisme, is Haïti juist 
een van de armste landen in de wereld. 

Het land werd afgelopen eeuwen 
geteisterd door dictators, gewelddadige 
machtsovernames én natuurrampen. En 
nog steeds lijdt Haïti onder de corruptie. 
Zelfs de internationale gemeenschap 
maakt misbruik van het kleine landje. 
Onlangs werd bekend dat een bestuurder 
van de wereldvoetbalbond Fifa 
waarschijnlijk 750 miljoen dollar heeft 
verduisterd. Geld dat bestemd was voor 
hulp aan Haïti na de aardbeving in 2010. 

Verschillende journalisten onderzochten 
hoe het geld dat internationaal werd 
ingezameld werd besteed. Miljarden 
dollars aan steun hebben amper tot 
verbetering geleid. Zo onthulde een 
onderzoeksjournalist in Amerika onlangs 
dat met een half miljard dollar dat het 
Rode Kruis uit Amerika kreeg, slechts zes 
huizen zijn gebouwd.  
(bronnen: Wikipedia, Propublica.org) 
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