
‘Niets wil ons zelf lukken’  

‘Iedereen is corrupt, tot aan de president toe’  

Haïti - de hel op aarde 

Sinds de onafhankelijkheid in 1804 gaat het bergafwaarts met Haïti. Het eiland 

zucht onder armoede en geweld en is geteisterd door natuurrampen. Haïti 

snakt naar veiligheid, rust en zelfvertrouwen. 

Door Mariska Smolders 

Een eiland, twee gezichten. Aan de oostkant van Kiskeya (vroeger Hispaniola) in de Caribische 

Oceaan de paradijselijke palmstranden van de Dominicaanse Republiek. Aan de westkant Haïti, de 

hel op aarde, uitgewrongen door generaties van dictators en verwoest door natuurgeweld. 

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Het land ligt middenin de hurricane belt en valt 

zodoende regelmatig ten prooi aan verwoestende wervelstormen en overstromingen. In oktober 

vorig jaar raasde orkaan Jeanne over de stad Gonaives, waarbij ongeveer tweeduizend mensen het 

leven lieten. De rest van de tweehonderdduizend inwoners raakte alles kwijt. Hun huizen, vaak 

eenvoudige sloppen, ziekenhuizen, scholen; niets is meer intact en bruikbaar. 

Vliegend over Haïti, naar de noordelijkste stad Cap Haïtien, is duidelijk te zien hoe de ramp in 

Gonaives tot stand kon komen. Ooit inspireerden de prachtige groene bergen de oorspronkelijke 

bewoners van dit eiland, de Arawak indianen, tot de naam Haïti, 'bergachtig land'. Maar groen zijn de 

bergen niet meer, want 97 procent van de bossen op Haïti is verdwenen. De volledig kale bergen 

konden de heftige regenbuien die Jeanne veroorzaakte niet absorberen. De grote hoeveelheid water 

sloeg hele stukken land langs de rivierbedding los en mengde zich tot een overweldigende 

modderstroom die Gonaives overstroomde en verwoestte. 

Op het vliegveld van Cap-Haïtien krioelt het van de vliegtuigjes, gerund door een wirwar van kleine 

maatschappijen. Reizen over de weg in Haïti is een ramp. De wegen zijn zo goed als onbegaanbaar en 

rebellen en criminelen maken ze onveilig. Luchttransport is daarom populair bij Haïtianen die het zich 

kunnen veroorloven. 

Het centrum van Cap-Haïtien is één kolkende massa. Mensen zoeken naar handel of een beetje eten 

en drinken. Kleine kinderen spelen in hun blootje in het open riool. Vaak nog jonge kinderen met 

handelswaar op hun hoofd manoeuvreren door het verkeer. De drukte en het lawaai zijn 

oorverdovend. Mensen kijken gestresst en wanhopig en de meesten kunnen in deze benauwende 

omstandigheden slechts dromen van een beter leven. 

Legde in Gonaives natuurgeweld het leven plat, in de hoofdstad Port-au-Prince, 150 kilometer 

zuidelijker, zaaien wapens dood en verderf. Aanhangers van de in februari 2004 verdreven president 

Aristide zagen hun belangen verloren gaan en proberen het land sindsdien te destabiliseren. Vooral 

in de sloppenwijken, waar de situatie het meest uitzichtloos is en mensen bereid zijn voor weinig 



geld wapens ter hand te nemen, proberen ze hun invloedsfeer uit te breiden. Vele tientallen burgers, 

maar ook politiemensen, zijn sinds februari gedood. Soms door onthoofding. 'Operatie Bagdad', heet 

het sindsdien in de volksmond. 

,,Na de machtswisseling in februari is een deel van de Haïtiaanse politie 'verdwenen' of 

ondergedoken, soms met meeneming van uniformen en wapens. Veel van die politiemensen zijn erg 

corrupt en betrokken bij zaken als diefstal, moord, ontvoering, afpersing en drugs. Eén van de 

bedreigingen in Haïti op dit moment is te worden gestopt door een 'politiepatrouille', waarvan niet 

zichtbaar is of het om echte politie gaat of om bandieten in politie-uniformen en in politiewagens'', 

zegt Rob Padberg, Nederlands consul in Haïti, tevens directeur van het Bureau de Nutrition et 

Développement. Deze hulporganisatie verzorgt onder meer voedselprogramma's voor arme 

leerlingen van basisscholen in de hoofdstad en in het binnenland. 

Over de rol van de vijfduizend VN-militairen, afkomstig uit onder meer Brazilië en Chili, is Padberg 

net als de meeste Haïtianen cynisch. ,,Het mandaat van de VN militairen en politie is vrij beperkt. Zij 

dienen de Haïtiaanse politie te ondersteunen. Dat is een lachertje natuurlijk, maar tegelijk ook de 

trieste realiteit. Tijdens bendeoorlogen in de grote sloppenwijken zoals Cite Soleil, maar ook op de 

openbare weg, lopen de schietende gangsters rustig langs de VN-militairen, lachend en zonder angst 

dat die iets zullen doen.'' 

Tot zijn onafhankelijkheid in 1804 was Haïti een zeer productieve en welvarende Franse 

slavenkolonie. De slaven zelf hadden niks aan de productie; de opbrengsten gingen naar de Franse 

machthebbers. Na de onafhankelijkheid namen de nieuwe machthebbers de autoritaire en 

dictatoriale regeringsstijl van hun Franse overheersers over. De dictaturen van de Duvaliers, Papa 

Doc en Baby Doc, zijn misschien wel de bekendste voorbeelden. Ze leidden het land met geweld, 

verrijkten zichzelf en investeerden niet in publieke diensten en economische groei. Een andere 

oorzaak voor de economische malaise is de grote schuld van Haïti. In ruil voor de onafhankelijkheid 

moest Haïti tweehonderd jaar geleden een afkoopsom aan Frankrijk betalen. Nu nog besteedt het 

land 80 procent van het nationale inkomen aan afbetaling van de staatsschuld. 

De wijdverspreide armoede, het falende overheidsbeleid en de onderontwikkelde economie hebben 

geleid tot een humanitaire crisis zonder weerga. Van de acht miljoen inwoners leeft 80 procent 

onder de armoedegrens en na alle ellende van het afgelopen jaar staat het land nu aan de rand van 

de afgrond. De reserves zijn op; de onveiligheid en het gebrek aan voedsel en schoon drinkwater 

hebben de veerkracht van de mensen gebroken en de meesten hebben als diepste wens te 

vertrekken uit deze hel. Zoals een politieagent van de Police Nationale de Haïti, die de wacht houdt 

op het vliegveld van Cap-Haïtien. Hij is 34 jaar en verdient per maand 1700 Haïtiaanse dollars, 

omgerekend ongeveer 235 US dollar. ,,Het is moeilijk daarvan rond te komen'', zegt hij. Hij wil zo snel 

mogelijk naar de USA, zijn vrouw en zoontje achterna die al vier jaar in Connecticut wonen. Daarvoor 

is geld nodig en natuurlijk ook een Amerikaans visum en dat heeft hij nog niet. Hij mist zijn zoontje 

vreselijk, en moet vaak aan hem denken. De bandieten en de werklozen (70 procent van de 

Haïtiaanse bevolking heeft geen werk) zijn volgens hem het grootste probleem in Haïti. ,,Mensen 

leven in grote armoede. Het overgrote deel van de bevolking heeft geen schoon drinkwater of het 

geld dat te kopen. De overheid ziet met haar zeer beperkte budget en de grote noden geen kans 

hieraan op korte termijn iets te veranderen.'' 



Port-au-Prince is gevaarlijk, maar ook het leven in de noordelijke stad Cap-Haïtien wordt regelmatig 

ontregeld door gevechten en opstanden. De sfeer op de centrale markt in deze stad is zo gespannen 

dat interviewen of fotograferen simpelweg op te veel weerstand stuit. Op een wat rustiger markt net 

buiten het centrum verkoopt de 52-jarige Milius Jean tomaten en uien. Deze vrouw heeft zeven 

kinderen om te voeden en woont twaalf kilometer buiten de stad. Twee tot drie keer per week komt 

ze naar Cap om haar groenten te verkopen. Soms verkoopt ze iets, soms helemaal niks. En dan is er 

ook bijna niets te eten. Haar kinderen gaan niet naar school, daar is geen geld voor. Toch blijft ze 

lachen. ,,Ons leven is in handen van God.'' 

In een wat rustiger straatje zit Antoine Coleau (60) op straat met koopwaren. Omdat het naar 

beneden drupt vanuit de regenpijp kan ze haar kleding en schoenen niet uitstallen. Antoine woont in 

Cap, is al heel lang weduwe, heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. ,,Het leven is nu ongekend 

zwaar'', zegt ze met een intens sombere uitdrukking in haar ogen. ,,Het leven is in de loop der jaren 

20 keer zo duur geworden.'' Ze werkt daarom zes dagen per week. Op zondag gaat ze naar de kerk en 

rust ze uit. ,,Haïti is ziek'', zegt ze. ,,Iedereen leeft voor zichzelf. Iedereen is corrupt, tot aan de 

president toe. Une tête ensemble, eensgezindheid, is wat Haïti nodig heeft.'' Over politiek wil ze 

verder niet praten. Ze is bang. Bovendien, wat heeft het voor zin? ,,We hebben het er al zo vaak over 

gehad maar er verbetert niets.'' Wat haar op de been houdt? Een goede gezondheid - die nu nogal te 

wensen overlaat, ze heeft last van haar knieën - en haar kleinkinderen. 

Hoe moet het verder met een land waar de overleving van miljoenen inwoners afhangt van 

maandelijkse overmakingen van familieleden uit het buitenland en links en rechts wat 

rondscharrelen met minimale middelen? 

Michel Chancy is directeur van Veterimed, een organisatie die met noodhulp zes melkfabriekjes heeft 

opgezet en boeren helpt bij graslandverbetering, veeverzorging en afzet. Van lokaal geproduceerde 

melk worden zuivelproducten gemaakt, vooral yoghurt. Het project stimuleert de lokale 

werkgelegenheid en brengt tevens een marktwerking op gang met lokale productiemiddelen. Haïti 

importeert van oudsher grote hoeveelheden zuivelproducten uit het buitenland. Chancy is veearts en 

één van de weinige hoogopgeleide Haïtianen die de hoop op een betere toekomst nog niet heeft 

verloren. De meesten zijn al lang geleden naar het buitenland vertrokken. 

Volgens Chancy is economische zelfstandigheid voorwaarde voor ontwikkeling van Haïti. ,,Haïtianen 

moeten leren hoe ze zelfstandig inkomen kunnen verwerven met lokaal aanwezige middelen. Melk 

en melkverwerking is daar één voorbeeld van, maar dit moet uitgebreid worden met andere 

producten. Hierin investeren, is - naast noodhulp voor de meest urgente situaties en opbouw van 

infrastructuur - nu het belangrijkste. 

,,Op dit moment staat Haïti weer onder de bevoogding van de internationale gemeenschap. Niets wil 

ons zelf lukken; het zelfvertrouwen van de Haïtianen is volledig weg. Haïti heeft nieuwe, succesvolle 

voorbeelden nodig. Mensen die het land perspectief geven op een werkelijk betere situatie, 

waardoor het land weer zelfstandig wordt en op den duur onafhankelijk van buitenlandse 

hulpfondsen.'' 

 



Margreet Houdijk reist regelmatig voor Mensen in Nood/Cordaid naar Haïti. Ze is lid van het Haïti 

Platform van Nederlandse hulporganisaties die oplossingen zoeken voor de crisis in Haïti. ,,Nederland 

heeft 1,15 miljoen euro aan noodhulp gegeven aan Haïti. In principe is er veel geld beschikbaar, ook 

vanuit de EU, maar verhoudingsgewijs komt naar onze mening te weinig terecht bij de opbouw van 

de rechtstaat (politie en justitie). Dáárin investeren is noodzakelijk om van Haïti weer een veilig land 

te maken. 

,,De verkiezingen dit jaar worden een grote uitdaging. De EU en de Nederlandse regering moeten die 

nauwlettend volgen, het liefst met waarnemers ter plaatse. Voor de Verenigde Naties is een 

belangrijke rol weggelegd bij het ontwapenen van het land. Veiligheid en rust zijn basisvoorwaarden 

voor de wederopbouw van Haïti.'' 

Volgens consul Rob Padberg wordt de wederopbouw van Haïti een kwestie van lange adem. ,,Haïti 

heeft enorme problemen, waar het volk al jaren, eeuwen, niet uitkomt. De omstandigheden worden 

met de dag schrijnender. Iedere vorm van informatie en bewustmaking in het buitenland kan helpen 

om tot een oplossing te komen. Ik vermoed helaas dat die oplossing, vooral gezien het zwaar 

onderontwikkelde niveau van land en volk, een erg lange weg is die misschien wel twee generaties 

zal duren. Daarom is het zaak om met elkaar vandaag te beginnen.'' 

Mariska Smolders is medewerker van Mensen in Nood/Cordaid.  Zondag 23 januari zendt KRO's 

Netwerk een reportage uit over het werk van Veterimed in Haïti. 

Meer informatie: www.cordaid.nl en www.haitiplatform.nl copyright: Smolders, Mariska 

Milius Jean (52) probeert de kost te verdienen door tomaten en uien te verkopen. Geld voor iets 

anders, bijvoorbeeld school voor de kinderen, is er niet. Foto Mariska Smolders 

 Antoine Coleau (60) kan haar koopwaar, schoenen, niet uitstallen want het regent. ,,Haïti is ziek'', 

zegt ze.  Foto Mariska Smolders  

Tussen de puinhopen die rebellen en natuurgeweld hebben aangericht proberen Haïtianen zich 

staande te houden. Ze hebben maar één droom:  emigreren.  Foto Benno Neeleman - Mensen in 

nood/Cordaid  
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