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HAROLD

ROBLES

We kennen veel Surinamers die hard aan de weg timmeren.

In twee grote folders, die hij ‘The Happy File’ noemt, zit

We kennen Surinamers die veel in beeld verschijnen, die

correspondentie met Moeder Theresa, oud-presidenten

excelleren in topsport, de entertainmentindustrie of die

Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama, vele

politiek actief zijn. Tegelijkertijd zijn er ook natuurkrachten

US-senatoren en Nobelprijswinnaars als scheikundige Linus

die

maar

Pauling , actrice Jane Alexander en Coretta Scott King, de

internationaal zeer hoog aanzien genieten. Harold Robles

echtgenote van dr. Martin Luther King. Harold Robles heeft in

is er daar één van. Al decennialang pendelt hij tussen de

de afgelopen decennia letterlijk meer dan 100.000 mensen

Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Nederland en vele andere

geholpen aan een beter en gezonder leven. Hij wordt door

landen. Hij spreekt regelmatig af met belangrijke mensen

verschillende toonaangevende internationale organisaties

uit verschillende continenten en laatst was hij nog te gast

gezien als held en geroemd om zijn tomeloze inzet voor een

bij de koningin van Lesotho. Op zijn kantoor zie je hem op

betere wereld. Dit jaar is hij genomineerd voor een ‘CNN

foto’s met grootheden als Michail Gorbatsjov, aartsbisschop

Hero Of The Year Award’. Voor Alakondre Magazine meer

Desmond Tutu, mensenrechtenactiviste Bianca Jagger,

dan genoeg reden om deze stille strijder op te zoeken in zijn

antropologe Jane Goodall, de Dalai Lama en operazanger

woonplaats Oostvoorne, onder de rook van Rotterdam.

minder

snel

Luciano Pavarotti.

op

het

netvlies

verschijnen,

Wat kunt u ons vertellen over uw jeugd?
“Ik ben op 8 oktober 1948 geboren in Paramaribo. Mijn
vader was toen kapitein bij de Surinaamse Scheepvaart
Maatschappij. Ik ben opgegroeid in een orthodox-joods
gezin en heb een waanzinnige jeugd gehad. Suriname is een
prachtig land, de verscheidenheid aan mensen maakt het land
zo mooi. Mensen met zoveel verschillende achtergronden en
van diverse afkomst leven daar in een waanzinnige harmonie
mét en liefde vóór elkaar. Als ik aan Suriname denk, heb ik
alleen maar warme gevoelens.
Ons gezin bestond uit mijn vader, mijn moeder en drie zonen
waarvan ik de oudste ben. Ik was als kind altijd bezig met
manieren te vinden om anderen te helpen. Vanwege mijn
onderzoekende instelling noemt mijn broertje me tot op de
dag van vandaag nog steeds ‘de Professor’.
Ik weet nog heel goed dat ik 8 jaar was en dat de juf op
school een verhaal voorlas uit de Libelle. Het ging over
de Duitse filosoof, theoloog, dokter en musicus Albert
Schweitzer. Schweitzer was naar Afrika vertrokken en had daar
samen met zijn vrouw, die verpleegster was, een medisch
centrum opgezet. Ik was zó onder de indruk van dat verhaal.
Nadat de juf mij en mijn klasgenoten vroeg om een opstel te
schrijven waarin we moesten uitleggen wat dit verhaal voor
ons betekende, ging ik aan de slag. De kern van het betoog
was dat één man het verschil kan maken in het leven van vele
anderen. Mijn opstel werd gelijk de eerste en enige ‘10’ die
ik in mijn leven behaald heb. Ik had mijn roeping gevonden.
En dat op 8-jarige leeftijd! Ik wilde, net als Albert Schweitzer,
de mens in nood dienen.
Thuis aangekomen rende ik enthousiast op mijn ouders af om
ze te vertellen wat ik zojuist had meegemaakt. Buiten adem
bleef ik maar praten over die belangrijke man in Afrika die
daar zoveel geweldige dingen deed en ook een Nobelprijs
had gekregen voor zijn werk. Kalmpjes zei mijn vader: ‘Harold,
als je die man zo geweldig vind, waarom schrijf je hem dan
geen brief?’
Ik was verbijsterd. Kon dat dan zomaar, vroeg ik me af? Met
hulp van mijn vader schreef ik een brief in het Duits en we
stuurden het op naar het ziekenhuis in Afrika. In de brief
schreef ik dat ik me in zou zetten om in mijn omgeving kleine
klusjes te doen en het verdiende geld naar hem op zou sturen.
Ook schreef ik dat als ik later groot zou zijn, ik naar hem
toe wilde komen om voor hem te komen werken. Tot mijn
verbazing kreeg ik zes maanden later een brief terug van Albert
Schweitzer. Hij schreef dat ik uiteraard van harte welkom was,
maar dat ik wel eerst mijn best op school moest blijven doen.
Ik was in de wolken en het inspireerde me enorm.”

Wat is er van deze inspiratie terecht gekomen?
“Op 14-jarige leeftijd verhuisden we met ons gezin vanuit

Zo hebben Bianca Jagger en ik meegewerkt aan het opzetten

Suriname naar Nederland. In 1973 richtte ik het Nederlands

van verschillende projecten tijdens de Balkanoorlog. Ik kan

Albert Schweitzer Center op. Twee jaar later werd ik

me nog levendig herinneren dat ik tijdens een trip naar de

aangesteld als secretaris-generaal van de internationale

Republiek Moldavië in een ziekenhuis plotseling aangeklampt

organisatie ASIL, een organisatie die door dr. Schweitzer in

werd door een voor mij onbekende en wanhopige moeder.

1930 is opgericht. In 1981 emigreerde ik naar de Verenigde

Ze had haar baby, Alexandru, in haar armen en smeekte mij

Staten, waar ik met de dochter van Albert Schweitzer, Rhena

om hem te helpen. De baby was net twee maanden oud en

Schweitzer Miller, het Albert Schweitzer Institute for the

had een hartziekte genaamd Tetralogie van Fallot, waardoor

Humanities (ASIH) oprichtte. Deze organisatie zette zich in

het verschijnsel optrad dat hij blauw van kleur werd. Deze

om de filosofie van Schweitzer overal ter wereld in de praktijk

ziekte is behandelbaar, maar op dat moment in Moldavië was

te brengen. In 1998, inmiddels was ik 50 jaar, nam ik afscheid

dat gewoonweg niet mogelijk. Hij zou dus op korte termijn

van ASIH en werd ik door haar benoemd tot president-

naar een ander deel van de wereld overgevlogen moeten

emeritus. Het past niet bij mij om lang stil te blijven zitten,

worden voor de juiste medische zorg. Iets dat deze moeder

dus een paar later richtte ik, samen met mijn goede vriend dr.

onmogelijk zelf kon regelen en bekostigen. Ik besloot dus

Jelle Braaksma, de Health Promotion South Africa Trust op,

om met behulp van het netwerk dat ik had moeder en kind

dat zich richt op gezondheidseducatie en het verspreiden

naar het Hartford Hospital in Connecticut in de Verenigde

van informatie vanuit de gedachte dat gezondheidszorg

staten te brengen alwaar de baby behandeld kon worden.

een

Drie maanden later was Alexandru volledig hersteld en terug

universeel

mensenrecht

is.Het

hoofdkantoor

is

gevestigd in Zuid-Afrika. Wij zijn een organisatie zonder

in zijn geboortestreek.

winstoogmerk die training geeft op het gebied van hygiëne

Op een gegeven moment ben ik ook gevraagd om met

en gezondheidsbevordering aan volwassenen en kinderen,

vredesactiviste Betty Williams, die de Nobelprijs voor de

die in de armere, onderontwikkelde gebieden van Zuid-

Vrede had gekregen, af te reizen naar Georgië. We bezochten

Afrika leven. Deze scholing is essentieel omdat de Zuid-

weeshuizen in de hoofdstad Tbilisi en zagen daar kinderen

Afrikaanse statistieken ieder jaar een toename laten zien van

leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Mijn

kinderen en volwassenen die overlijden aan ziekten die te

maag keerde ervan omdat dat zo verschrikkelijk was om aan te

voorkomen zijn zoals buikgriep (diarree, uitdroging), HIV /

zien. We kwamen erachter dat er zelfs een handel in organen

AIDS en tuberculose. Een ongezond lichaam heeft vaak

gaande was, waarvoor kinderen werden opengesneden en

ook een negatieve invloed op werken en leren. Het heeft

delen van hun lichaam werden verkocht. We verzochten een

dus weinig zin om een kind in de klas te zetten als het zich

spoedoverleg met de Georgische president Shevardnadze.

niet kan concentreren vanwege duizeligheid en honger.

In eerste instantie wilde hij ons niet geloven toen we hem

Met Health Promoters geven we, in samenwerking met

confronteerden met de verschrikkingen die plaats vonden

andere organisaties, basistrainingen aan moeders, ouderen,

onder zijn regering. Hij was woedend en beledigd. Ik herinner

jongeren en kinderen. We willen mensen leren hoe ze

mij zijn opgeheven vingers, tot bijna in mijn neusgaten. Hij

gezond wórden en gezond blíjven, zodat ze later een grote

dreigde me zelfs in de gevangenis te gooien als ik de wereld

economische waarde voor hun land kunnen zijn. Dit doen

zou vertellen over mijn observaties.

we in verschillende landen en in de komende jaren zullen er
daar alleen maar meer bij komen.
Jaren geleden werd mijn hulp ingeroepen bij het redden van
een ziekenhuis in Nickerie. Door samenwerkingsverbanden
aan te gaan met de overheid, lokale autoriteiten en
ziekenhuizen in de Verenigde Staten, hebben we een
succesvol project kunnen opzetten waardoor de lokale
bevolking toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. Artsen
uit de hoofdstad Paramaribo en uit landen als Nederland
en de Verenigde Staten werden daar voor korte en langere
tijd tewerkgesteld, waarbij de hoge kwaliteit van de zorg
gewaarborgd bleef. In de loop der jaren hebben steeds
meer mensen en organisaties me weten te vinden voor
advies, bemiddeling en praktische hulp.

IK WILDE
NET ALS

ALBERT SCHWEITZER

DE MENS IN NOOD

DIENEN

IK WAS
IN DE WOLKEN
EN HET INSPIREERDE
ME ENORM.
Gelukkig wisten Betty Williams en ik hem te kalmeren voordat

Ik wil me tot aan mijn laatste adem blijven inzetten voor het

het nog verder zou escaleren. Aan het einde van de avond

grotere goed. Ik haal daar mijn kracht en energie vandaan.

zaten we samen met zijn vrouw aan de keukentafel van het

Wat dat betreft ben ik niet te stoppen. Vorig jaar werd bij

presidentieel paleis Georgische pizza’s te eten. De president

mij uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd. Dat was heel

beloofde ons de zaak serieus op te pakken en ervoor

even zwaar en hoewel ik nu 70 jaar ben, ben ik nog lang

te zorgen dat dergelijke wandaden niet meer gepleegd

niet klaar met het werk waar ik voor leef. Tegenslagen in

zouden worden in zijn land. Enkele dagen later werden de

het leven zie ik vaak als een test van God. De meest recente

weeshuizen gesloten en de verantwoordelijken voor het

uitslagen van de behandeling zien er zeer positief uit, dus

gerecht gesleept. Missie volbracht, Schweitzers filosofie van

dat betekent dat ik nog een tijdje door mag gaan met mijn

‘Eerbied Voor Het Leven’ was weer gewaarborgd.

passie.”

Ik heb zeven boeken over Schweitzer en zijn werk

Is het nu tijd om het rustig aan te doen of kunnen we

geschreven, voor zowel volwassenen als voor kinderen. Deze

nog meer van u verwachten?

boeken zijn meerdere keren vertaald en in verschillende
landen uitgebracht. De bekende miljardair en filantroop

“De komende jaren zal ik me, met hulp van anderen, blijven

George Soros heeft één van mijn boeken laten vertalen in

inzetten om Health Promoters een wereldwijd fenomeen te laten

het Servo-Kroatisch en gedoneerd aan alle kinderen in de

worden op het gebied van ‘Life Changing Health Education’.

vluchtelingenkampen tijdens de Joegoslavische oorlog.

Ook hoop ik ooit nog terug te keren naar mijn geboorteland

Hij vond het boek zo mooi en heeft het laten vertalen om

Suriname om daar nogmaals een bijdrage te leveren aan het

de kinderen in te laten zien dat er altijd hoop is én dat er

land waar ik me zo thuis voel. In Afrika zegt mijn team dat ik

ook goede mensen zijn in deze wereld. Uiteraard ben ik

minstens 100 jaar zal worden. Mijn vader werd 94 jaar en mijn

enorm trots en vind ik het een levensgrote eer dat mijn

moeder overleed toen ze 86 jaar was. Ik heb dus nog minstens

inspanningen voor zoiets nobels worden gebruikt. Het werk

30 jaar te gaan en ik heb nog verschrikkelijk veel te doen op

dat ik dit jaar, in 2019, al 50 jaar doe is voor een groot deel

deze wereld. Heaven will have to wait.”

gebaseerd op de filosofie van Albert Schweitzer. In de kern
noemde hij het: ‘Eerbied Voor het Leven; Ik Ben Leven Dat
Leven Wil Te Midden Van Leven Dat Leven Wil’. En dit is ook
míjn heilige missie.

Auteur: Christian Will & Ian van der Kooye
Fotografie: Andreas Schönke
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