Ervaringen op Lesbos

Gesprek met Gerrit Sepers

Rien Hazebroek

Onze samenleving lijkt door corona ontwricht te zijn.
Wat zo vertrouwd was is weggevallen, waar we aan gewend waren
is niet meer mogelijk.
Bekende patronen hebben plaatsgemaakt voor nieuwe ervaringen en gewoonten.
In de media heeft corona al het andere nieuws verdrongen.
Gebeurt er dan niets anders meer in de wereld om ons heen?

Als we de kranten van eind 2019 en van begin dit jaar nalezen
zien we heel ander nieuws.
Nieuws dat ons met de neus op feiten drukte, dat ons schokte,
dat ons deed beseffen dat er nog iets anders gebeurt dan waar
we in onze eigen wereld zo aan gewend zijn.
We zagen vooral beelden van verweesde vluchtelingen op Lesbos; we lazen over het drama dat zich steeds meer rond de vluchtelingenproblematiek aan het voltrekken was.
En we hoorden de verhalen van mensen die er heen trokken om
hulp te bieden.
Gerrit Sepers, oud-huisarts uit Amersfoort en trouw bezoeker van
de Dominicus, was een van hen.
Zijn ervaringen leren ons dat er nog steeds meer is dat om onze
aandacht vraagt dan corona. Dat wij nog steeds onszelf de vraag
kunnen stellen: waar is de Barmhartige Samaritaan in ons?
Alle aanleiding dus om zijn ervaringen met ons te delen.

Het was de bedoeling al eerder met hem te spreken, maar het wegvallen van onze papieren krant gooide roet in het eten. Toch heeft de
vluchtelingenproblematiek in de afgelopen maanden niets aan actualiteit ingeboet. Integendeel. Hoog tijd daarom om er bij stil te staan en
het met jullie te delen.
We spraken elkaar onlangs, natuurlijk op anderhalve meter afstand, in
de pastorie
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Waar is in ons een Barmhartige Samaritaan?
Ervaringen van een huisarts op Lesbos
Waarom juist die studie en niet een andere? vraag ik hem.
“Het was min of meer een oude wens van
me. Het had ook een andere studie kunnen zijn, maar binnen de orthodoxe gemeenschap waartoe ik behoorde lag dat
toch wat moeilijk. Bovenal vond ik het
een intrigerende studie. Het sociale, het
socialistische dat mijn vader in zich
droeg heeft er wellicht ook toe bijgedragen. Iets voor de mens en de wereld betekenen”.

Gerrit Sepers doet spreekuur in kamp Moria

Wie is Gerrit Sepers?
Zonder Brabantse wortels wordt Gerrit in
1946 in Vught geboren, waar zijn ouders
vanwege het werk van vader zijn neergestreken. Zijn ouders zijn actief in de Nieuw
Apostolische Kerk(NAK).
Hij bezoekt het Stedelijk Gymnasium in Den
Bosch en krijgt daar al snel het inzicht dat
hij daarna geneeskunde wil gaan studeren.

Met die overtuiging trekt hij naar Groningen waar hij in 1973 afstudeert.
Hij leert er Willy kennen met wie hij in
1970 trouwt. Ze zijn beiden ook daar
actief in de NAK, waar deze kerkgemeenschap een behoorlijk aantal leden
heeft en een aantal kerkgebouwen gebruikt.
Vanaf 1975 werkt Gerrit als huisarts tot
hij omstreeks 1984 gevraagd wordt zich
fulltime in te zetten voor zijn kerk en hij
als ‘apostel’ aan de slag gaat.
Toch blijft altijd bij hem het gevoel sluimeren dat hij ooit weer binnen zijn oude vak aan de slag wil.
In 1998 zet hij daartoe concrete stappen, maar moet dan eerst een herintredingscursus van een aantal jaren volgen.
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Die brengt hem naar Antwerpen, wat hem
ook een weekendrelatie met zijn gezin oplevert, waar intussen ook twee kinderen deel
van uitmaken.
Een van die twee is geadopteerd vanuit
Thailand: “
Ook dat zag ik als iets waarmee we konden
bijdragen aan een betere wereld en voor een
betere toekomst voor een kind konden
zorgen”.
Ze blijven verbonden aan de NAK en er actief
voor, maar steeds sterker groeit echter bij
hem en Willy het besef dat, zeker op het gebied van geloofsleer, omgang met geloofsgenoten en niet in de laatste plaats het omgaan
met de eigen geschiedenis van de kerk, het
niet meer hun kerk is en zij stappen er uiteindelijk in 2004 uit.
Het wordt hun niet in dank afgenomen.
In 2002 vestigt hij zich dan als huisarts in
Amersfoort, wat hij tot 2014 doet om dan
het stokje aan de jongere garde over te dragen.
Zijn vertrek uit de NAK brengt hem ook bij
de Dominicus, waar hij nu een regelmatige
bezoeker is.
Maatschappelijk actief
Gerrit wil voor mens en maatschappij iets
betekenen, nu nog steeds.
Hij is voorzitter van Amnesty International
in Amersfoort, werkt al een kleine acht jaar
op de Kruispost in Amsterdam, een medische voorziening voor nietgedocumenteerde vluchtelingen, treedt op
als SCEN – arts bij euthanasieverzoeken en
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___________________
“Ik heb het nodige in
mijn leven
meegemaakt”
noemt zichzelf mensenrechtenactivist.
Daarnaast schrijft hij sinds kort blogs.
Hoe ben je vooral tot dit laatste gekomen?
“Ik heb het nodige in mijn leven, beroep en
activiteiten meegemaakt en kreeg steeds
meer de behoefte er een boek over te schrijven. Natuurlijk vraagt dat ook weer om de
nodige inspanningen in tijd en energie. De reactie van mijn vrouw op dat plan was: Ben ik
je dan weer kwijt? Dus heb ik afgesproken dat
ik geen fulltime schrijver kan zijn. Daarvoor
ontbreekt de tijd. Zie deze blogs daarom maar
als opmaat naar dat boek, dat er zeker gaat
komen. Ze vormen er belangrijke bouwstenen
voor.
Ik schrijf het niet alleen om anderen in mijn
belevenissen te laten delen, maar hoop dat
het anderen ook of vooral kan helpen en mensen de ogen kan openen. Eerdere publicaties
van anderen hebben me nog meer daartoe
gemotiveerd.
In mijn blog stel ik de vraag ‘Hoe heeft het zover met mij kunnen komen?’
Zie het dus ook maar als een weergave van
een bewustwordingsproces, een groeiproces.
Dat proces heeft me pijn gedaan, maar ook
veel gebracht”.

toe en verrichten er allerlei
hand – en spandiensten, maar
ik vond dat ik er als arts het
beste tot mijn recht kon komen”.

Aan de rand van Mytilini staat deze oneliner op een huis gekalkt

Naar Lesbos
Gerrit beseft bij het zien van
beelden van op drift geraakte vluchtelingen en uit verhalen van collega’s dat ook hij
een bijdrage moet leveren en
besluit via ‘De Bootvluchteling’ als arts naar Lesbos te
gaan.

“Mijn werk voor Amnesty
heeft zeker ook bijgedragen
aan mijn plan er naartoe te
gaan. Vanuit ons rijke Westen kunnen we het toch niet
over onze kant laten gaan,
dat duizenden mensen in
Zuid – Europa vergeten worden, dat er met hen gesold
wordt, dat de Europese Unie
geen oplossing kan of wil
bieden voor deze voortdurende ellende. Er gaan veel
mensen als vrijwilliger naar-

Hij gaat er eind februari
2020 naartoe, verblijft er een
kleine drie weken en werkt
in het overvolle kamp Moria,
bekend uit de beelden in de
media. Juist in die periode
escaleert de situatie daar.
De locatie, oorspronkelijk
een gevangenis en met Europees geld omgebouwd tot
opvangkamp, is totaal niet
berekend op zoveel vluchtelingen. Er verblijven er meer
dan 20.000. Elementaire
voorzieningen ontbreken. De
omstandigheden zijn uitzichtloos. Ook de lokale bevolking accepteert het niet
langer. Er wordt gedemonstreerd, er wordt gevochten
met de politie, vluchtelingen
zijn niet meer veilig, vechten
ook onderling en ook de
hulpverleners moeten vrezen voor hun eigen veiligheid.
Uiteindelijk loopt het zodanig uit de hand dat hulpverleningsorganisaties hun
mensen moeten terugtrekken.
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Turkije is zo dichtbij en Europa zo
ver weg voor de vluchtelingen.

Ervaringen
Nog tijdens zijn verblijf op Lesbos deelde
Gerrit per mail zijn ervaringen.
Ze schetsen een onthutsend beeld.
Een kleine greep uit die berichten:
23 februari
Inmiddels ben ik al weer een aantal dagen
aan het werk op Lesbos. Het zijn toch wel
hele diepe indrukken die je opdoet. Want
achter elke hulpvraag gaat heel veel leed
schuil. Ernstige steekverwondingen komen
dagelijks meermalen voor. Gelukkig kunnen
we de bloedingen stoppen. De toenemende
spanningen door de onzekerheden, het op
elkaar gepakt zitten werkt agressie verhogend. En sommigen spreken dan alleen
maar de taal van het mes. Anderen drinken
zich klem in de alcohol. En zijn eigenlijk amper goed benaderbaar.
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25 februari
De barmhartige Samaritaan begrijp ik nu
nog beter. Ook al word je tegengewerkt, of
ook al word je genegeerd en gediscrimineerd door je eigen volk, probeer wel je medemens in nood te helpen.
Van een goede vriendin ontvingen wij als
nieuwjaarswens een tekst van Levinas:
Ik ben verantwoordelijk voor de ander: ik sta
in voor de ander. Ik sta in voor mijn medemens vóór ik iets gedaan heb. Mijn medemens, mijn naaste maakt fundamenteel deel
uit van mijn wereld, waarin hij mij gegeven
is, zoals alles in de wereld, alle voorwerpen,
het hele schouwtoneel. En mijn medemens
doorbreekt dat schouwspel omdat zijn gelaat
mij aankijkt.

27 februari
Heel recent kreeg ik een moeder met kind
op het spreekuur. Zij liet mij een spuit zien
met een rode vloeistof erin die verdacht
lijkt op bloed. Zij vertelde dat iemand in hun
tent tabletten en deze spuiten voor de kinderen uitdeelde zonder te zeggen waarvoor
dat was. Zij hoefden er ook niet voor te betalen. Geruchten gaan snel van mond tot
mond. Bij navraag bij de Griekse medische
dienst in het kamp blijkt dat preventieve

medicatie te zijn voor recente gevallen van
meningitis bij kinderen. Maar dat werd niet
met deze ouders gecommuniceerd.
Zo zie je dat snel de paniek kan uitbreken bij
gebrekkige communicatie.
Over de hoofden van deze vluchtelingen
heen woedt momenteel een strijd van de lokale bevolking gesteund door de hoogste
regionale en lokale autoriteiten tegen de
landelijke overheid in Athene. Woensdag is
op Lesbos massaal gestaakt. Alle winkels,
restaurants, bedrijven en scholen zijn gesloten. Er wordt overdag een vreedzame demonstratie in Mytilini gehouden. Maar in de
avond komt het tot een forse clash van de
demonstranten met de oproerpolitie die
vanuit Athene naar het eiland zijn gebracht.
Het gaat zelfs zover dat ook demonstranten
de verblijven van de officieren binnendringen. Daarbij vallen vele gewonden.
1 maart
Ik loop langs een buurtkerk waar uit de
luidsprekers het gezang van de voorzanger
te horen. Reikwijdte van zijn gezang is ruim
1 kilometer. Vandaag heb ik besloten een
bezoek te brengen aan de prachtige basiliek.
Buiten kom ik veel bedelaars tegen. Binnen
zit de kerk helemaal vol. Met jongeren, families met kinderen en oude mensen. De aandacht is groot. De eucharistie is in volle
gang. De priester deelt de wijn uit aan jong
en oud met een en dezelfde lepel zonder deze tussendoor te reinigen. Zijn wij misschien
te angstig geworden, vraag ik me af? Coronavirus of niet, de bezoekers hebben zich
niet laten weerhouden om te komen. Om
tien uur komt al weer een volgende groep
mensen binnen en begint het ritueel opnieuw.
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Hoe kijk je nu na een paar maanden terug
op die weken daar?
“Er is eigenlijk een rode draad in die ervaringen vast te stellen. Allereerst gevormd door
die van het gevoel van machteloosheid. Je
kunt zo heel weinig doen. Je vraagt je voortdurend af ‘wat doe ik hier eigenlijk’, je gooit
slechts een heel kleine druppel op een heel
gloeiende plaat.
Daarnaast het besef dat een van de belangrijkste remedies in deze ellende is een luisterend oor te bieden, mensen daarmee weer
een dag verder te helpen”.

Hem schiet ook het bezoek van een ouder
met een kind te binnen: “Het kind mankeerde niet iets wat vroeg om medicatie. Toch
vond de ouder dat ik antibiotica moest geven. Daar zie je dan weer dat spanningsveld
tussen onze inzichten in het Westen en de
gebruiken in een land ver weg”.
Gerrit zag aldus ook dat specialisten vaak
wel het gevoel hebben op medisch gebied
iets te betekenen. Zijn collega – huisartsen
en hij, vaak als oudere rotten in het vak, ervaarden sterker machteloosheid.
______________

Loop je dan ook tegen het onvermogen
aan dat we vanuit onze moderne Westerse kijk op gezondheidszorg, met al zijn
verworvenheden en technische mogelijkheden, moeten dealen met de ervaringen
die deze mensen vanuit hun kijk op gezondheid en oplossingen daarvoor met
zich meedragen, zo vraag ik hem vervolgens.

Springen er zaken uit?

Gerrit beaamt het volmondig en vertelt:
“Een moeder maakt zich zorgen om haar
kind, dat volgens haar vermagert. Hoewel
dat volgens onze inzichten en maatstaven
niet zo is, ervaart zij dat toch zo.
Dan houd ik haar voor dat ze waarschijnlijk
zelf heel veel last van stress heeft en dat dit
terugslaat op haar kind; dat haar kind daardoor minder eet zonder dat dit echt schadelijk is of om aanpak vraagt.
Dan voel ik sterk het onvermogen om haar
hulpvraag op haar manier te kunnen beantwoorden en hoop ik maar dat ze met mijn
uitleg toch vooruit kan”.

“Naast de al genoemde blijft me de twaalfjarige jongen bij met suïcideneigingen. Wat
kon ik voor hem doen om hem daarvan af te
brengen? Dan voel je je eigen machteloosheid sterker dan ooit.
Het brengt me ook op de kwetsbare positie
van de zogenoemde ‘minors’, de jonge kinderen die alleen reizen, die aan hun lot zijn
overgelaten, die het maar moeten uitzoeken.
Vormen zij op termijn niet een nieuwe
kweekvijver van verschoppelingen en ontheemden en zelfs van geradicaliseerde mensen?
Maar ik denk ook aan het gegeven dat van
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Je kunt zo heel
weinig doen

de eerst 21.000 aanwezige vluchtelingen in
Moria er nu nog ongeveer 16.000 zijn.
Die 5.000 zijn georganiseerd naar het Griekse
vasteland overgebracht. Maar niemand weet
waar zij gebleven zijn. In gebouwde detentiecentra, in de illegaliteit, teruggestuurd naar
het land van herkomst? Niemand die het
weet”.
Heeft het je inzichten over een oplossing
gegeven?
“Het is een illusie te denken dat het vraagstuk
wordt opgelost. In alle organen die er iets in
kunnen betekenen, de EU niet op de laatste
plaats, praat men er al jaren over. Het blijft
vooral bij praten.
Ik ben ervan overtuigd, dat men in Brussel
denkt: wij doen er bewust niets aan. Laat
maar lekker zitten daar, ver weg uit Europa.
Noem het voor mijn part een ophokplicht.
Wat echt wel of wellicht uitsluitend helpt is
het verbeteren van de gezondheidszorg ter
plekke.
Nu is er gebrek aan alles. Dat gaat weer niet
lukken en dat is in feite volstrekt onacceptabel”.
Maar is het opvijzelen van de gezondheidszorg op de eilanden dan ook weer niet een
illusie, vraag ik vervolgens.
“Misschien wel, maar daar mogen we ons toch
niet bij neerleggen. Vergeet natuurlijk
ook niet, dat ook vóór de komst van de vluchtelingen de lokale gezondheidzorg er al belabberd aan toe was.
Er zijn onvoldoende accommodaties, gebrek
aan gekwalificeerd personeel, onvoldoende

middelen.
Dat had al gevolgen voor de lokale bevolking,
nu komen er nog duizenden ‘hulpvragers’ bij.
Het leidt tot een enorm beslag op de zorg en
bij gebrek aan mogelijkheden tot onvrede en
spanningen, zeker onder de lokale bevolking”.
Als dit volgens jou de beste weg is om in te
slaan, wie zijn dan aan zet?
We zullen Europa meer op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. Het is gewoonweg een
zaak van mensenrechten. En laat de vele ngo’s
(non gouvernementele organisaties) waarvan
er maar liefst tachtig daar actief zijn hun stem
laten horen. Je hoort dan soms afvragen of die
dan niet worden weggestuurd. Ze hoeven daar
niet bang voor te zijn. Dat gebeurt echt niet.
Men kan niet zonder hen.
Maar of dat gaat gebeuren? Die ngo’s opereren naast elkaar, de ene hand weet vaak niet
wat de andere doet”.
Als ik vervolgens vraag waar dat gebrek aan
onderlinge samenwerking en afstemming
aan ligt is de reactie een diepe zucht en ontlokt het Gerrit een oprisping:
“als we hier al niet nauwer met de Ekklesia
weten samen te werken, hoe moet het dan
daar wel lukken?”

___________________

Het is gewoonweg een
zaak van mensenrechten
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Hoe nu verder?
Gerrit schetst dan het beeld, dat we met ons
allen wel een oplossing willen of kunnen
voorstellen, maar dat die toch nog heel ver
weg is.
Daarmee is het antwoord op de vraag ‘hoe
nu verder’ lastig te geven.
“Vaststaand feit blijft dat er duizenden op de
vlucht zijn. Dat zullen er de komende jaren
alleen nog maar weer worden en vergeet immers de gevolgen van klimaatverandering
niet”, zo stelt hij.

“Aan de ellende, het gegeven dat vluchtelingen dehumaniseren en onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en ook
nog eens sprake is van psychosociale en
psychiatrische zorg die volstrekt ondermaats is, zullen we op korte termijn weinig
zien veranderen.
Maar er zijn gelukkig ook positieve geluiden en initiatieven”.
“Migratieonderzoekers Jeroen Doomernik
en Vincenzo Gomes hebben als optie de zogenaamde ‘solidarity – cities’ geopperd
voor de opvang van minderjarige, alleen-

: aan het einde van de shift een foto met de vertalers en de collegae
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staande vluchtelingen. Gelukkig hebben een
aantal steden, waaronder Amsterdam en
zo’n 150 andere gemeenten, al aangegeven
daaraan te willen meedoen. Op zich niet zo
vreemd, want Nederland is al heel lang een
migratieland.
Een hoopvol initiatief, wat tegelijkertijd weer
strandt op de onwil bij landelijke overheden
en de Nederlandse daar geen uitzondering
op vormt. Recent stemde de Tweede Kamer
nog voor uitsluitend opvang op de eilanden”.
En vervolgens stelt Gerrit nog: “Onze landelijke politiek hamert ook op het belang van
opvang in de regio. Deden we dat dan maar.
Ook daar zien we geen stappen, nog los van
het gegeven dat op het gebied van gezondheidszorg zich dan in die regio’s hetzelfde
probleem kan gaan voordoen als nu op de
Griekse eilanden, namelijk tekort schietende,
ontoereikende gezondheidszorg”.
Ook ten aanzien van terugkeer (lees: uitzetting) naar ‘veilige landen’ is Gerrit niet optimistisch gestemd. Wat ‘veilig’ is, is immers
voor meerdere uitleg vatbaar, zo leert de
ervaring.
Wat heeft deze ervaring met jou gedaan?
Deze weken op Lesbos moeten toch wel een
indruk hebben achtergelaten. Of misschien
nog wel sterker. Als ik deze vraag aan Gerrit
voorleg zegt hij:
“Het heeft heel wat met me gedaan, vanaf
dag één. Gelukkig kon ik door ontspanning
op zijn tijd, ik wandelde er bijvoorbeeld veel,
dingen van me afzetten en ook het schrijven
van de mails heeft me daarbij geholpen.
Bovendien ben ik professional genoeg om ook
een zekere nuchterheid te hebben. Als huis-

______________

Een beetje een huisarts
van de oude stempel was
ik inderdaad.
arts, maar ook als SCEN-arts en betrokken
bij stervensbegeleiding (dat deed ik allemaal
zelf) ben ik heel wat leed gewend. Een beetje
een huisarts van de oude stempel was ik inderdaad. Dan leer je ook dat je dingen van je
af moet kunnen zetten. Ik heb er in ieder geval nooit over gedroomd”.
En heeft het je kijk op de wereld anders
gemaakt?
“Je wordt er natuurlijk met je neus op feiten
gedrukt, het komt wel bij je binnen.
Maar ik realiseer me ook dat de geschiedenis
zich altijd weer herhaalt. Denk alleen maar
aan de Joden die vóór Wereldoorlog II probeerden ergens terecht te komen. Ook zij
waren op de vlucht.
En waren zij ergens welkom? Niemand gaf
thuis. Hitler kon vervolgens zijn gang gaan
en Auschwitz in werking stellen”.
Bij het schrijven van dit interview bedacht
ik later met deze woorden van Gerrit nog
vers in het hoofd ‘hoe zal de geschiedenis
ooit oordelen over de� ze vluchtelingencrisis?’
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Ligt er een rol voor de kerken?
“Dat vind ik uitdrukkelijk wel” antwoordt
Gerrit op deze vraag.
“Hoe, is natuurlijk nog best lastig, maar zwijgen kun je je eigenlijk niet veroorloven.
Maar maak het niet direct te groot. Je zou
kunnen denken aan het vormen van een soort
denktank uit onze Dominicus en uit andere
‘groene’ kerken in de stad.
Stel je dan ten doel de overheid en op de eerste plaats de gemeente als overheid dichtbij
aan te spreken, een vuist te maken. Betreed
het publieke domein, laat je stem horen en
word daar ook zelf sterker van.
Demonstreren op de Dam is mooi, maar directe actie is beter”.
Een pleidooi uit het hart, zorgen we er als
Dominicus voor dat het een vervolg krijgt?
Ik vraag Gerrit ook of er meer aandacht voor
deze werkelijkheid van elke dag moet zijn in
de wekelijkse vieringen.
Gerrit vindt uitdrukkelijk van wel. ”Alweer
een tijd geleden hield ik een peptalk. Er waren
veel reacties en daarna zakt het weer weg.
Wij vormen een kerkgemeenschap midden in
de samenleving om ons heen. We denken aan
onze medemens, zie alleen al het jaarlijkse
Open Huis met Kerst.
Maar moeten we ons ook niet elke zondag afvragen waar de Barmhartige Samaritaan in
ons is?
Niet dan uitsluitend door de collecteschaal te
vullen, maar ook door ons, als behoorlijk witte
en intellectuele kerk, open te stellen voor de
vreemdeling op de weg”.
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Ja, en dan is het tijd voor afronding van dit
boeiende gesprek met een bevlogen man.
We spraken elkaar in de pastorie, de kerkruimte is aan de andere kant van de muur.
Daarom vraag ik hem nog of deze ervaringen, op Lesbos recent maar ook op andere
plaatsen, hem anders hebben doen laten
geloven.
We zijn leeftijdgenoten en delen het wegvallen van het oeroude Godsbeeld uit onze
jeugd: die man ergens in een hemel.
En Gerrit voegt eraan toe: “Ik blijf geloven
dat er, buiten de wetenschap om, iets is. Iets
dat met zingeving te maken heeft. Kan de
mens vrij zijn van religie? Ik vind het onzin.
Religie blijft een gegeven, ook voor de ontkenners ervan!”

En dan gaan we ieder weer ons
weegs, op weg naar andere
bezigheden, nieuwe inzichten,
nieuwe kansen.
Buiten schijnt de zon, zoals ook op
Lesbos. Maar hier zien we vele
zomaar wat daken boven wat
hoofden, die daar helaas niet zijn.

Foto’s: Gerrit Sepers

