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H
et leven van
Björn Kui-
per (45)
bestond

voor driekwart uit depressies
en psychoses. Pas na zijn 30e
liet hij het overleven achter
zich, en begon hij met zijn
leven.

„Ik ben als kind verkeerd
begonnen. Mijn ouders wa-
ren al uit elkaar voordat ik
werd geboren.” Met deze
woorden begint Björn Kuiper
zijn levensverhaal dat vele
verhuizingen, dito stiefva-
ders en dito terugvallen in
depressies kent.

„Vooral in mijn eerste le-
vensjaren ben ik vaak ver-
huisd. Daar is onrust en
disbalans door ontstaan. Ik
merk aan mezelf dat als het
niet lekker met me gaat, ik de
neiging heb weer terug te
vallen in die disbalans.”

„Mijn moeder had om de
haverklap een ander vriendje,
er was altijd geldgebrek. Tot
zij een man leerde kennen
die structuur in ons leven
bracht. We kregen niet alleen

structuur in ons huis, maar
ook alcohol. Mijn nieuwe
stiefvader had een agressieve
dronk over zich. Het was
toentertijd heel normaal dat
ik op mijn 14e elke dag naar
de supermarkt moest om
voor hem een kratje bier te
halen. Mijn moeder werd
regelmatig door hem mis-
handeld. Tegen mij riep hij
vaak: ’Als ik je op straat te-
genkom, rijd ik je hartstikke
dood’.”

Vaste anker
Zijn zus koos ervoor om bij
haar biologische vader te
wonen. Björn koos voor zijn
moeder. „Zij is altijd mijn
vaste anker geweest. Dat niet
alles goed liep, besefte ik toen
niet. Het gebeurt ook gelei-
delijk, je zit er middenin.”

Als de Berlijnse muur valt,
komt daar ook de vrijheid
voor Björn. Door een uitwis-
selingsprogramma met het
Jan Arentszcollege uit Alk-
maar, waar Björn op dat
moment lessen volgt, grijpt
hij de kans om een half jaar
naar de Duitse hoofdstad te
verhuizen. Na afronding van
studies in de richting toeris-
me krijgt Björn het maar niet
voor elkaar een baan te vin-
den in deze bedrijfstak. Hij
komt uiteindelijk op Schip-
hol terecht. Hier begint zijn
trektocht door Europa. „Ik

woonde in Oostenrijk, in
Zweden en in Zwitserland.
Tot ik besefte dat ik alleen
maar aan het vluchten was.
Voor mezelf én voor mijn
omgeving. Positieve perio-
des werden afgewisseld met
negatieve. Dan zegde ik
mijn baan op, waardoor ik
de huur niet meer kon
betalen. En dan kwam die
gedachte weer ’Ik ga toch
naar de klote’. Ik bleef maar
doormodderen, met een
aantal suïcidepogingen tot
gevolg.”

Bij elke terugval wordt
Björn opgevangen door zijn
moeder. Het lijkt erop dat
hij rond zijn 30e zijn leven
weer op de rit krijgt. Tot het
noodlot toeslaat door een
bericht van een notaris. „Ik
had een goede baan op
Texel en was mijn schulden
aan het aflossen. Ik kreeg
een brief, waarin stond dat
mijn biologische vader was
overleden. Ik zou niets van
hem erven, het was alleen
het melden van zijn overlij-
den. Ik had hem vanaf mijn
9e nooit meer gezien, maar
toch moest ik dit verwerken
en ging met mijn moeder
een weekje op vakantie.”

’Vervelend griepje’
Ergens op de Veluwe loopt
zijn steun en toeverlaat
ogenschijnlijk een verve-

lend griepje op, dat na thuis-
komst longkanker blijkt.
„Haar ziekte heeft 16 maan-
den geduurd. Ik was mijn
moeders mantelzorger ge-
worden. In 2006 werd ze
opgegeven, in maart over-
leed mijn moeder in het
ziekenhuis. Dat is mijn
ondergang geworden.”

Björn wilde zijn ouders
niet overleven en deed op-
nieuw een suïcidepoging.

„Ik werd wakker in het
ziekenhuis, de directeur van
GGZ stond aan mijn bed en
vroeg ’hoe gaat het met je’.
Ik antwoordde dat ik het zo
weer zou doen en kreeg als
advies dat het dan toch han-
dig zou zijn dat ze me ’zou-
den houden’. Na een korte
opname besloot ik dat ik het
wel alleen kon, maar kreeg
een terugval. Negen maan-
den lang zwierf ik door Den

Helder. Toen heb ik me weer
bij GGZ gemeld en ben ik in
herstel geraakt. Ik viel elke
keer in dezelfde valkuilen.
In het herstelproces heb ik
deze stapje voor stapje dicht-
gegooid.”

’Gewoon blijven zitten’
„Ik leerde met geld omgaan.
Nog belangrijker: ik leerde
praten en kreeg weer oog
voor mijn eigen kwaliteiten.

In 2010 leerde ik mijn huidi-
ge partner kennen. Hij was
het laatste zetje dat ik nodig
had om goed door het leven
te gaan. Ik ben van ’overle-
ven’ naar ’leven’ gegaan. Als
ik nu weer zin krijg om te
verhuizen, weet hij dit te
voorkomen.” Lachend: „Ik
ben in mijn leven al zeventig
keer verhuisd. Door hem
woon ik al twaalf jaar in
Bovenkarspel. Hoe ik dat

volhoud? Geen idee, maar
we blijven hier gewoon
zitten!”

Björn werkt sinds vijf jaar
als ervaringsdeskundige bij
de herstelacademie, een
initiatief van GGZ-Noord-
Holland-Noord. Met behulp
van educatie- en zelfhulp-
programma’s ondersteunen
cursisten met psychische
en/of verslavingsproblema-
tiek elkaar. Zij worden hier-

in begeleid door een erva-
ringsdeskundige. „Het is een
mooi programma. Maar nog
liever zie ik dat we als erva-
ringsdeskundigen ter pre-
ventie bijvoorbeeld ook op
scholen over psychische
problematiek vertellen. In
mijn tijd heeft geen enkele
school een idee gehad van
mijn thuissituatie. Mijn
stiefvader heeft regelmatig
geprobeerd mijn keel dicht

te knijpen, hij heeft gepro-
beerd alles kapot te maken.
Zelfs toen ik niet meer thuis
woonde, vertelde hij aan mijn
vrienden dat ik overal kinde-
ren had rondlopen. Terwijl ik
hartstikke homo ben … Ik ben
nooit tegen hem ingegaan. We
waren een gezin dat aan de
buitenwereld nooit liet zien
hoe het écht was.”

Ronneke van der Genugten

Björn Kuiper is ervaringsdeskundige bij de herstelacademie. FOTO MARCEL ROB

Op 10 oktober is het World Mental
Health Day. Op deze dag wordt wereld-
wijd aandacht besteed aan psychische
gezondheid, iets dat niet voor iedereen
vanzelfsprekend is.
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Zeemanshuis in Am-
sterdam bevindt zich
tussen wal en schip,

maar blijft drijven. „Het is
niet de eerste storm waar we
ons doorheen moeten slaan.”

Niemand van ’de doel-
groep’ is te bekennen in het
Seamen’s Centre Amster-
dam, de opvangplek voor
zeelui uit de hele wereld.
„Zo is het al sinds maart
vorig jaar”, zegt Jurriaan
Blom. „Vanaf het moment
dat de coronamaatregelen in
ons land ingingen. Er is geen
buitenlandse gast te beken-
nen, geen matroos, geen
officier, geen kapitein.”

Een bittere pil voor de
voorzitter van de Stichting
Zeemanswelvaren Amster-
dam die in de haven een
toevluchtsoord beheert voor
zeelieden met weinig geld.
Maar die wel behoefte heb-Alleen wat lokale havenarbeiders drinken een biertje, de doelgroep blijft weg FOTO MARCEL MOLLE

Het Zeemanshuis in Amsterdam valt tussen wal en schip
reportage Opvang voor zeelui leeg door corona

ben aan ontspanning na
maanden op zee te hebben
vertoefd. Even eruit: een
biljartje leggen, darten,
skypen achter de computer,
wat drinken of gewoon met
andere mensen willen pra-
ten.

In het jaar voor corona
uitbrak waren er dertiendui-
zend opvarenden die een
bezoek brachten aan het
gebouw aan de Radarweg,
niet ver van de Suez-haven.
„Er was sprake van een stij-
gende lijn”, zegt Blom die
zelf een lange loopbaan in
de maritieme wereld achter
de rug heeft bij het IJmui-
dense sleepbedrijf Wijsmul-
ler, in de IJmuidense haven
en ook bij de terminal in
Beverwijk.

„Vroeger kreeg de beman-
ning een folder van een
loods of een vletterman in

zijn handen gedrukt met
informatie over het centrum.
Bij aankomst in de haven
worden ze allemaal gehaald
en gebracht met een busje,
tegenwoordig gaat dat elek-
trisch. De bezoekers kunnen
even achter de computer om
te skypen met hun vrouw of
kinderen. Tegenwoordig
hebben de meeste zeelui wel
een iPhone, maar geen ver-
binding aan boord. Hier is
wifi. Dan kunnen ze bijvoor-
beeld voor het eerst hun
baby zien. Soms heel emo-
tionele gesprekken.”

„Tegenwoordig zijn we via
sociale media actief. En
natuurlijk mond-tot-mond-
reclame.” Een dag na Ruttes
afkondiging van de lock-
down waren er nul bezoe-
kers. „In de coronatijd zijn
we even open geweest, maar
moesten direct weer sluiten

toen het aantal besmettin-
gen in Nederland fors op-
liep.” Met de versoepeling
van de coronaregels kon ook
het zeemanshuis zijn deuren
weer openen. Alleen bleef de
klandizie weg.

Bubbel
„Veel reders of kapiteins
verbieden het de opvarenden
eenvoudig weg om van
boord te gaan. Bang als ze
zijn dat iemand corona op-
loopt en daarmee de hele
bemanning besmet. Ze blij-
ven veel liever in hun bub-
bel.” Met als gevolg dat veel
zeevarenden sinds de uit-
braak van de pandemie
letterlijk en figuurlijk tussen
wal en schip vielen. Vaak
konden ze maandenlang
niet worden afgelost of ze
konden vanwege internatio-
nale beperkingen niet de

grens over. Er zijn verhalen
bekend van bemanningsle-
den die al anderhalf jaar op
een schip zitten. Want één
besmetting aan boord kan
rampzalige gevolgen heb-
ben.

Zoals het cruiseschip De
Zaandam dat vorig jaar
maart wereldnieuws werd
nadat opvarenden door het
coronavirus waren besmet.
Uiteindelijk stierven vier
passagiers, onder wie een
Nederlander, aan het virus.
Het schip mocht nergens
meer aan wal, de cruisegan-
gers moesten aan boord
blijven. Voor de cruisewereld
was het stilleggen een regel-
rechte financiële ramp.

Langzaam wordt het licht
aan het einde van de tunnel
zichtbaar. Vorig jaar juni
werden ongeveer 50.000
vaccins beschikbaar gesteld

voor alle zeevarenden die
werken op schepen onder
Nederlandse vlag of in Ne-
derlands beheer. De zeelui
kregen allen het Janssen-
vaccin omdat daarvan maar
één prik nodig was. Het
landelijk vaccinatieprogram-
ma werd 1 september jongst-
leden uitgebreid naar alle

zeevarenden die werken op
schepen die de Nederlandse
havens aandoen.

De Stichting Seamen’s
Centre bood haar onderko-
men in de haven aan als
priklocatie. Dat betekende
werk aan de winkel voor
Blom en zijn collega’s. „De
bestuurskamer hebben we
ingericht voor het vaccine-
ren”, zegt hij tijdens een
rondgang door het gebouw.
„Daarnaast is de karaokeka-
mer. Normaal staat daar een
spelcomputer, een tafelvoet-
bal, een dartspel en uiter-
aard een karaokescherm. Die
hebben we weggehaald. Nu
kunnen mensen nadat ze
zijn geïnjecteerd er een
kwartiertje wachten.”

Op de grond staan pijlen
hoe de bezoekers moeten
lopen. In een maand tijd
hebben 350 opvarenden zich

laten vaccineren. Een drup-
pel op de gloeiende plaat?
Ach, je moet toch ergens
beginnen. Dan stopt er een
busje bij het Seamen’s Cen-
tre. Aziatische bemannings-
leden stappen uit. Allen
dragen een mondkapje.
Helaas, ze komen niet voor
ontspanning. Maar gaan
naar het gebouw waar de
Marechaussee is gevestigd.
Waarschijnlijk voor controle
van hun papieren.

De voorzitter houdt de
moed erin. „Tegenwoordig
werken we in Nederland met
een QR-code of ander bewijs
van vaccinatie of test. Ik
verwacht dat weinig beman-
ningsleden die hebben.
Daarom zijn we van plan om
op het terras naast het ge-
bouw een tent te plaatsen.
Daar kunnen ze wel naartoe.
Uiteraard moet er wel animo

voor zijn. Anders kost het
ons alleen maar geld. Terwijl
we nu praktisch geen in-
komsten hebben.”

,,Gelukkig krijgen we
financiële ondersteuning
van Port of Amsterdam en
enkele bedrijven uit de ha-
ven, plus de Vrienden van
het Zeemanshuis. Want
anders konden we niet over-
leven. Het pand is ingrij-
pend verbouwd, veel duur-
zamer. Dat is ook waar de
Amsterdamse haven naartoe
wil, verduurzaming. Dan
zou het zonde zijn wanneer
wij in ons voortbestaan
worden bedreigd. Het is niet
de eerste storm waar wij ons
doorheen slaan. Maar omdat
deze een langere adem
vraagt dan voorzien, zijn
nieuwe vrienden welkom.”

Pieter van Hove
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