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Een hommage 
aan humaniteit

Capture optimism op Lesbos
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DAGELIJKS WAGEN TIENTALLEN VLUCHTELINGEN DE OVERSTEEK VAN TURKIJE NAAR DE GRIEKSE EILANDEN 
ZOALS KOS EN LESBOS. MAARTEN BOERSEMA (28), PREDIKANT IN HET FRIESE BLIJE EN DAARNAAST 

FREELANCE-FOTOGRAAF, DEED MEE AAN DE FOTOWEDSTRIJD 'CAPTURE OPTIMISM' EN MOCHT NAAR LESBOS 
AFREIZEN VOOR HET MAKEN VAN EEN FOTOREPORTAGE.
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De wedstrijd is georganiseerd door het 
tijdschrift Zoom en de elektronica-
fabrikant LG. Als één van de tien 
winnaars mocht Boersema op pad om 
zijn verhaal in beeld te brengen en dat 
had alles te maken met de vluchtelingen 
die dagelijks Griekenland bereiken.

Boersema zijn drijfveer
Boersema reisde af naar Lesbos om daar 
op zoek te gaan naar optimisme in een 
op zijn zacht gezegd niet optimistische 
situatie. Hij motiveerde zijn deelname 
vooraf als volgt: ‘Het project is een 
hommage aan humaniteit. Het is 
verleidelijk grote woorden te spreken, 
maar omdat het onderwerp zo complex 
en groot is wil ik dat niet doen. Ik houd 
het liever bescheiden en klein. Mijn 
motivatie om juist dit onderwerp in 
beeld te brengen heeft enerzijds iets met 
mijn eigen machteloosheid te maken; ik 
wil in beweging komen. Anderzijds ben 
ik diep getroffen door het feit dat er zo'n 
grote beweging van humaniteit op gang 
is gekomen in Nederland, maar ook 

daarbuiten. Gelovig en niet-gelovig, oud 
en jong, rijk en arm slaan de handen 
ineen. Soms naïef en impulsief, vaak ook 
doordacht en met realisme en diepe 
drijfveren. De kracht en het optimisme 
dat deze beweging, in een behoorlijk 
donkere wereld, uitstraalt is voor mij 
een lichtpunt.’

Een uitdaging 
Voor de fotograaf is dit een complex 
project. ‘Ik zie het als een uitdaging om 
in het grote probleem van deze tijd – of 
de uitdaging zoals men zegt – op zoek te 
gaan naar hoopvolle en optimistische 
geluiden. En in het verlengde hiervan 
verdienen vluchtelingen, want je laat 
niet voor niets je leven in je vaderland 

achter je, aandacht en beeldvorming. 
Het is bijzonder om in de dramatiek op 
zoek te gaan naar signalen van 
optimisme. Misschien geldt dat niet 
alleen voor dit onderwerp, maar voor 
veel meer onderwerpen en thema's die 
in het leven spelen’, legt hij uit.

Spoortjes optimisme
Die zoektocht was ingewikkelder en 
lastiger dan van tevoren bedacht. ‘Ook 
al waren er veel verhalen en beelden via 
diverse media tot me gekomen, wanneer 
je iets in werkelijkheid meemaakt gaat 
het toch op een andere manier leven. 
Het is onwerkelijk om die rubberbootjes 
vol mensen, zelfs baby's, binnen te zien 
komen en dan te bedenken dat iedereen 
een persoonlijk verhaal met zich 
meebrengt. Toch, en dat is paradoxaal, 
stralen deze bootjes ergens ook 
ontzettend veel kracht uit.’ Boersema 
heeft wel spoortjes van optimisme 
gevonden. Zo maakte hij een foto van 
een moeder met een kind, die net 
samen zijn aangekomen. Dat is een 

voorbeeld van een optimistisch beeld. 
‘Kijk naar de blik op het gezicht van het 
jongetje’, zegt Boersema. 

De vrijwilligers
Een andere foto, die volgens de 
fotograaf veel vertelt, is die waarop een 
man zonder benen door een vriend en 
hulpverleners uit een bus wordt 
gedragen. ‘Je moet je bedenken dat 
deze man uit Syrië is gevlucht; totaal 
afhankelijk van mensen. Daarnaast ben 
ik nog meer onder de indruk geraakt van 
al die vrijwilligers die naar Lesbos 
afreizen om er te zijn voor mensen in 
nood. Er valt veel over te zeggen; 
waarom moeten particulieren dit doen 
en wordt er van hogerhand niet 
ingegrepen zodat mensen niet meer op 
die gammele bootjes hoeven te stappen? 
Waarom zijn er zoveel verschillende 
organisaties actief op Lesbos en heeft 
niemand de leiding? Toch zijn al die 
vrijwilligers voor mij, samen met veel 
dankbare vluchtelingen, tekenen van 
hoop en optimisme.’

Stichting Bootvluchteling
Boersema liep enkele dagen mee met de 
stichting Bootvluchteling. De stichting 
werd een paar maanden geleden 
opgericht door een echtpaar dat geraakt 
werd door een foto in de krant. 
Sindsdien is het uitgegroeid tot een 
organisatie die op diverse eilanden actief 
is met het opvangen van 
bootvluchtelingen bij aankomst op het 
strand. ‘Een van de vrijwilligers die ik op 

Lesbos heb ontmoet was Rene 
Werkhoven. Hij woont met zijn gezin in 
Damwoude en is in het dagelijks leven 
longfunctieanalist in het MCL in 

Leeuwarden. Daarnaast werkt hij als 
verpleegkundige voor de stichting 
Interzorg. Hij reisde af naar Lesbos om 
daar het medische team voor een paar 
weken te versterken. Hij vertelde dat 
collega's en zijn gezin hem hebben 

gesteund om er een paar weken heen te 
gaan. Hij ziet het als een christelijke 
roeping om, om te kijken naar de 
vreemdeling en was blij dat hij op deze 
manier daar invulling aan kon geven’, 
vertelt Boersema.

Beeld spreekt
De fotograaf laat liever zijn foto's 
spreken, omdat hij zelf in verwarring is 
en niet weet hoe dit verder moet. ‘Het 
klinkt misschien gek voor een 
ongelovige, maar ik heb in de afgelopen 
weken vaak richting de hemel geroepen: 
Heer, ontferm u over deze wereld!’
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‘Het is onwerkelijk 
om die bootjes vol 
mensen binnen te 

zien komen’

‘Ik zie het als een 
uitdaging om op 

zoek te gaan naar 
hoopvolle geluiden’

Rene Werkhoven aan het werk. 


