‘Nu zat ik zelf
midden in
de rampsituatie’
Anne Brants,
expeditiearts op Everest

De Nijmeegse expeditiearts Anne Brants was aan het werk in het basiskamp
van Mount Everest toen Nepal werd getroffen door de zwaarste aardbeving
in tachtig jaar. Na de beving kwam een lawine die door het hart van het
kamp raasde. “Iedereen in het centrum van het kamp is gewond geraakt of
omgekomen.”

“I

neens begon de grond te schudden. Iemand die naast me
zat, zei nog: ‘Oh, een aardbeving. Dit is Nepal, kan gebeuren’, maar toen zagen we ineens een muur van sneeuw en
ijs op ons afkomen.” Expeditiearts Anne Brants (31) was aan het
werk in het basiskamp aan de zuidkant van Mount Everest toen op
25 april 2015 Nepal werd getroffen door de zwaarste aardbeving in
tachtig jaar. Ruim negenduizend mensen kwamen om het leven,
duizenden huizen, scholen en tempels raakten beschadigd of werden met de grond gelijk gemaakt, hele dorpen werden weggevaagd. Op de hellingen boven het basiskamp maakte de beving
een lawine los die door het hart van het kamp raasde. Negentien
mensen kwamen om het leven; veertien Nepalezen, vijf buitenlandse klimmers.
“Hoe moet ik het omschrijven? Het is een bulderend geluid dat
héél snel op je afkomt. Het enige wat je nog kunt doen, is naar
de grond duiken. Hopen dat het snel voorbij is. Het duurde
eindeloos. Minutenlang voor m’n gevoel, maar achteraf denk
ik dat het in dertig tellen voorbij was.” Brants is inmiddels
alweer een paar weken terug uit Nepal en als ze vertelt, lijkt
Mount Everest ver weg. Haar verhaal is feitelijk en gestructureerd:

wat is er gebeurd, wat heeft ze gezien, wie deed wat. “Het is
allemaal heel heftig geweest, maar zodra ik hier mijn straat
inreed, zodra ik m’n huis zag, dacht ik: ik ben weer thuis. Je
bent in een keer terug in je normale routine, je ziet je vrienden,
je doet dagelijkse dingen; dan is Nepal ineens heel ver weg.”

Omvang van de ramp
In de eerste momenten na de lawine hadden Brants en de mensen
in haar omgeving geen idee van de omvang van de ramp. Het
basiskamp van Mount Everest strekt zich uit over een afstand van
ruim een kilometer en op de dag van de aardbeving was het slecht
weer. Vanuit haar positie was het grootste deel van het kamp niet
te zien door laaghangende bewolking en sneeuw. “We hebben
iedereen van onze expeditie bij elkaar gebracht in een grote tent
en daarna zijn we de rotzooi gaan opruimen. De tent met onze
communicatieapparatuur en al onze medische spullen was
omvergeblazen door de enorme drukgolf, dus we zijn gaan graven
naar laptops en radio’s.” Pas op het moment dat er iemand uit het
naburige Noorse kamp kwam, werd duidelijk dat er meer aan de
hand was dan een paar omgeblazen tenten en een dikke laag
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