
   

Pieter valt bijna vijf meter naar beneden, het ruim in. Bij 
de val breekt hij zijn nek. Pieter: “Door de val ben ik ver-
lamd geraakt vanaf ongeveer borsthoogte. Ik heb een 
dwarslaesie. Hierdoor kan ik niet meer lopen en kan ik 
mijn armen nog maar gedeeltelijk gebruiken en bewe-
gen. Mijn pols kan ik nog wel strekken maar mijn vin-
gers bijvoorbeeld, kan ik niet los van elkaar gebruiken.”

Leiding
“Ik was 16 en zat op het vmbo, hier in Harderwijk, en 
ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest doen na het 
vmbo,” vertelt Pieter. “Ik vind sport helemaal geweldig, 
maar had de inschrijving gemist voor de sportopleiding. 
Toen zei mijn moeder: ‘Is varen niet iets voor jou?’ Ik 
wist het niet, ‘ik zal eens kijken”.’ Toen heb ik een week-
je proefgedraaid, maar ik vond het helemaal niets. Het 
voordeel is wel dat je op een schip wel een stuk vrijheid 
hebt. Zeker als puber kun je soms wel botsen met men-
sen en dan is het fijn als je je eigen ding hebt. Ik heb 
tegen God gezegd: ’Als ik mijn diploma haal dan moet ik 
dit gaan doen.’ Anders wist ik wel dat Hij mij zou leiden. 
Twee weken later werd ik gebeld dat ik geslaagd was.”

Medaille
De eerste stuurman ziet Pieter al snel in het ruim liggen, 
maar denkt dat hij overleden is. Bij zijn val is Pieter na-
melijk even zijn bewustzijn verloren. Pieter vertelt: “De 
eerste stuurman is naar achteren gelopen en heeft 112 
gebeld. Toen is hij terug gerend en het ruim in gegaan. 

Toen zag hij dat ik bij kwam. Misschien was het wel een 
engeltje die mij wakker heeft gemaakt op dat moment? 
Ik heb ook wel weer de meeste mazzel van de wereld 
gehad dat ik nog leef. Ik had ook dood kunnen zijn, en 
dan? Dan had ik dit allemaal niet mee mogen maken. Er 
zijn twee kanten van een medaille: de doffe kant en de 
glimmende. Je kunt wel altijd naar de doffe kant kijken, 
maar je kunt ook kijken naar wat je hebt gekregen. De 
ene dag lukt dat, de andere dag niet. Je moet juist met 
je beperking kijken naar wat je wel kan en hoe je din-
gen wel kan bewerkstelligen. Dat is wat ik probeer. Wat 
niet altijd makkelijk is, maar wel waar ik voor strijd en 
naar zoek.”

De schipper meert zo snel mogelijk aan, de brandweer, 
ambulance en een traumahelikopter staan daar al op 
de wal te wachten. Pieter wordt op een brancard ge-
legd en naar de helikopter gebracht. Die brengt hem 
naar een ziekenhuis in Duitsland. “Ik had echt heel veel 
pijn,” zegt Pieter. “Ik kreeg wat toegediend wat de pijn 
wat verzachtte. De man in de helikopter zei: ‘Rustig 
maar.’ In het ziekenhuis werd ik door de gangen gesj-
eesd. Ik was een spoedgeval dus ze wilden weten wat 
er aan de hand was. Snel bleek dat ik een gebroken nek 
had. Toen heeft de arts besloten dat hij twee dagen 
later, op zondag, pas ging opereren. De dag na het 
ongeluk had hij namelijk niet een goed team om zich 
heen. Dus toen mijn vader op de preekstoel stond werd 
ik geopereerd.” 
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16 juni 2006 veranderde bijna alles in het leven van Pieter den Admirant. Hij is 18 jaar 
als hij als matroos op een binnenvaartschip op het Rijn-Hernekanaal vaart. Pieter en zijn 
schipper hebben net een lading afgegeven als Pieter het dek schoon gaat maken. “Op 
het kanaal zijn veel bruggen waar we met het schip maar nét onderdoor kunnen. Als je 
op het dek staat, moet je echt bukken. Op een bepaald stuk waren er drie bruggen vlak 
na elkaar. De eerste twee heb ik aan zien komen, de derde niet. Ik was te druk met mijn 
werk bezig, gewoon onoplettendheid.”

Toen mijn vader op de 
preekstoel stond werd ik 

geopereerd.

De twee kanten 
  van de medaille

Interview
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beperking te hoeven denken. Ik kon wel blijven vluch-
ten, maar het houdt een keer op. Ik probeerde een bal 
telkens onder water te duwen, maar op een gegeven 
moment komt die bal toch weer boven. Ik was blij dat ik 
Corianne had waar ik me thuis voelde en veilig voelde.”

“Voordat we gingen trouwen dacht Corianne dat we 
nooit kinderen zouden krijgen. Nu hebben we een 
prachtige dochter, dat zie ik echt als een enorme zegen. 
Als m’n dochter uit bed komt en je vriendelijk begroet, 
dan kan mijn dag niet meer stuk. Als ik een slechte dag 
heb en ze lacht even vrolijk, dan kan je haast niet boos 
of verdrietig blijven.”

Daarnaast heeft ook de sport geholpen in het verwer-
kingsproces. “In de sport kon ik een stuk agressie en 
boosheid kwijt. Ik merkte wel dat als ik niet ging sporten, 
dat ik dan ‘gek’ werd. De sport had ik echt nodig om al 
mijn energie en frustratie kwijt te kunnen. En door veel 
met die jongens te praten, leerde ik hoe ik met bepaalde 
situaties om kon gaan. Ik kon aan hen zien hoe ver je kon 
komen, als je maar doorgaat. Het heeft geen zin om in 
een hoekje te gaan zitten en niets meer te doen.”

Bijbelschool
Sinds 2009 is Pieter werkzaam in het welzijnswerk. Eerst 
heeft hij een aantal jaar gewerkt voor een seculiere 
stichting in Harderwijk. Daar miste hij de verdieping die 
het geloof hem brengt. Nu werkt Pieter voor Youth Uni-
ted, de jongerentak van het Evangelisch Centrum voor 
Hulp en Ondersteuning in Harderwijk. Ook is hij bezig 
met de opleiding tot jongerenwerker, aan Bijbelschool 
de Wittenberg. “Ik merk dat jongeren niet zo snel tegen 
mij zeggen: ‘Je kunt makkelijk praten.’ Dat excuus is al 
weg. Ik merk wel dat het laagdrempelig is om met mij 
in contact te komen. Het is ook een vertrouwensrelatie 
die je moet opbouwen. Sommige jongeren schrik je af 
omdat je in een rolstoel zit, ze weten niet hoe ze daarop 
moeten reageren.”

Twee of drie dagen per week gaat Pieter met een dub-
beldekker bus langs middelbare scholen in Harderwijk. 
“Dan staan we op een schoolplein of dicht bij een 
school. In de pauzes of tussenuren kunnen de jongeren 
dan langskomen om te praten, koffie te drinken of een 
spelletje te doen. Ze krijgen daar echt aandacht van ons. 
Het is een soort jongerencafé, maar dan rijdend naar 
hun school toe. Ze weten dat als wij er zijn, ze gewoon 
binnen kunnen stappen en dat wij er dan voor ze zijn. 
We staan bij vier middelbare scholen in Harderwijk. Ge-
middeld komen er wel 50 jongeren op een dag binnen.”

“Ik wil een luisterend oor voor de jongeren zijn,” zegt 
Pieter. “Ik merk dat veel jongeren een moeilijke thuis-
situatie hebben of dat ze een stuk liefde en aandacht 
nodig hebben. Ik wil die liefde kunnen geven en daarbij 
ook ze kennis laten maken met wie Jezus is. Dat moti-
veert me. Ik wil dat ze iets van Zijn liefde zullen proeven, 
dat ze het gesprek met mij onthouden. Ze mogen zijn 
zoals ze zijn.”

“Ik zie dat God mij stuurt in mijn leven, bijvoorbeeld aan 
dat ik nu dit mooie werk mag doen. Ik mag tot zegen 
zijn voor de mensen en jongeren om me heen. Nu ik 
toch in deze situatie zit, dan maar op deze manier. Maar 
aan de andere kant, als ik wel gezond zou zijn geweest 
weet ik niet of mijn leven er anders uit zou zien en zou 
ik ook tot zegen kunnen zijn. Dat weet ik niet. Maar nu 
heb ik er het beste van gemaakt. Ik geloof dat we nog 
meer van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons 
heen. Hoe dat er precies uitziet heb ik nog geen idee 
van. Maar ik geloof wel dat God ons daarin zal leiden en 
dat we gaan zien wat Hij wil.”

Wouter Wieman

Unfallklink
Pieter komt te liggen in een zogenaamde ‘unfall- 
klinik’, een ziekenhuis en een revalidatiecentrum 
in één. Daar blijft hij twee weken, waarna hij 
overgebracht wordt naar het UMC in Utrecht. Ook 
daar blijft Pieter twee weken. “In Utrecht kwam 
de revalidatiearts naar me toe en die sprak met mij 
en met mijn ouders. Ik vroeg: ‘Zit het er nog in dat 
ik kan gaan lopen?’ Toen sprak eigenlijk voor het 
eerst een arts uit wat precies aan de hand was. Die 
zei heel duidelijk: ‘Dat zit er niet meer in.’ Dus dat 
was echt wel een bittere pil. Toen heb ik wel moet 
huilen, dat was echt heftig.”

In het revalidatieproces dat volgt vecht Pieter hard 
tegen die mededeling. “Ik wilde gewoon koste 
wat het kost, lopend weggaan. In dat jaar van re-
validatie is wel gebleken dat je alleen kan trainen 
wat je hebt, niet wat je niet hebt. Het had geen zin 
om mijn benen te trainen omdat mijn spieren het 
gewoon niet gingen doen. Ik heb vaak met een 
jaloers oog gekeken naar iemand die met een rol-
lator leerde lopen. Ik heb dat ook wel geprobeerd, 
maar het lukte gewoon niet. Ik heb gewoon nul 
kracht in mijn benen. Dat was ook wel weer een 
proces waar ik doorheen moest. Stap voor stap heb 
ik het leren loslaten en ik moest inzien dat dit het 
was. Ik geloof wel dat God kan genezen, maar ik 
ga daar niet op wachten of alle genezingsdiensten 
afstruinen. Dan ben je heel erg bezig met je handi-
cap en daar had ik geen zin in.”

Topsport
In 2008 neemt Pieter deel aan een project van re-
validatiecentrum De Hoogstraat. In dat project krij-
gen potentiële topsporters met een handicap de 
kans om te kijken welke sport zij willen beoefenen. 
Pieter kiest ervoor om rolstoelrugby te gaan spelen 
en hij schopt het ver. Uiteindelijk speelt Pieter zelfs 
voor het Nederlands elftal.
De topsport heeft Pieter nu op een laag pitje ge-
zet. Vijf jaar na zijn ongeluk heeft hij Corianne 
leren kennen en inmiddels zijn ze getrouwd en 
hebben ze een dochter van één. Pieter: ”Vijf jaar 
na mijn ongeluk ben ik het eigenlijk pas gaan ver-
werken, toen kreeg ik verkering met Corianne. Dat 
kwam echt op het goede moment, ik was continu 
aan het vluchten. Op een gegeven moment stortte 
ik in. Ik was elke avond weg om maar niet aan mijn 

Ik was elke avond weg om 
maar niet aan mijn beperking 
te hoeven denken. Ik kon wel 

blijven vluchten, maar het 
houdt een keer op

Op de jongerendag van D.V. zaterdag 8 april 
2017 hoopt Pieter den Admirant meer te ver-
tellen over zijn leven in een rolstoel. Hoe gaat 
hij om met zijn beperking en welke problemen 
komt hij tegen? Aan de hand van de Bijbel 
neemt Pieter je mee op zijn zoektocht naar 
het doel in het leven. Daarna praten we in 
kleine groepjes verder over dit onderwerp.

à	Meer informatie over de jongerendag vind 
je op pagina 21.


