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Mirjam Peper, koningin van de Paralympics in Peking

ROELAND VAN VLIET

D
e koningin van de Paralympics
van Peking woont in Vlissin-
gen. Toen Mirjam Peper in 2017
na haar scheiding een rolstoel-
vriendelijke woning zocht, kon
ze die in de wijde omgeving
van Amsterdam niet vinden.

,,Het zou tien jaar kunnen duren, pfff. Dat ging
niet, ik had meteen een huis nodig.” Vlissingen
bood uitkomst. In de Scheldestraat was à la mi-
nute een appartement te betrekken dat aangepast
kon worden.

Kende u Vlissingen al?
,,Nee, het bijzondere is dat ik nog nooit van mijn
leven in Zeeland geweest was. Ik kon ook kiezen
voor het noorden van het land, maar daar wilde ik
sowieso niet heen. Dan vond ik dit aantrekkelij-
ker. Via de organisatie Zuidwestwonen kwam ik
bij een huisje in Borssele uit. Dat was echt een
ouderenwoning, naast een school. Maar ik zag me
daar niet zitten, zo over de weilanden uitkijkend.
En toen kwam Vlissingen! Ideaal. Ik ben toch
meer een stadsmens.”

Overal in uw huis heeft u herinneringen han-
gen aan uw zwemsuccessen. Twee enorme fo-
to’s in uw huiskamer vallen op. Wat is het ver-
haal van deze (zie paspoort, red.) uit Peking?
,,Dat is de mooiste foto die ik aan die Paralympics
heb overgehouden. Hij is gemaakt net na mijn
overwinning op de 50 meter vrije slag. Ik kreeg
‘m een half jaar later, toen ik bezig was met mijn
lange revalidatie na een schouderoperatie. Ik zat
er op dat moment helemaal doorheen. Nadat ik
voor het eerst weer een weekendje thuis was ge-
weest en terugkeerde in de revalidatiekliniek,
stond-ie ingepakt in mijn kamer.”

Niet iedereen volgt de Paralympics zo nauw-
gezet, maar u was met vier plakken de konin-
gin van Peking.
,,Ja, zo werd ik toen genoemd. Ik was toen ook

nog getrouwd en had De Koning als achternaam.
Dan is de woordspeling snel gemaakt...”

En dan werd u ook nog koninklijk onderschei-
den…
,,Haha, ja. Toen deed dat me echt wel wat. Ik vond
het heel bijzonder. Nadat ik vier jaar later in Lon-
den nog een keer goud won, had ik ook een lintje
kunnen krijgen. Maar ik kon geen stap hoger
meer. Toen heb ik een beeldje gekregen.”

Zat het zwemmen er al vroeg in?
,,Ja, ik ging op mijn vierde op zwemles en ben
daarna eigenlijk nooit meer uit het water ge-
weest. Al tijdens mijn puberteit heb ik zelfs al
mijn diploma gehaald voor zweminstructrice.
Mijn moeder gaf ook les en mijn vader zwom
graag. Bij ons thuis – we waren met drie kinderen
– was de jaarlijkse zwemvierdaagse echt een
feestje. En het is ook daarbij dat ze gezien hebben
dat ik het toch wel aardig kon.”

En dat was nog bij de validen.
,,Ja, ik had een normale, fijne jeugd. Dat ik een
aangeboren probleem met mijn bindweefsel had,
ontdekten ze pas op mijn dertigste. Toen ik jong
was, was ik al wel héél lenig. Dat hielp ook in het
zwembad bij het maken van mijn slagen. Op mijn
twaalfde scheurde ik een keer bij een val van een
trap de voorste kruisband in mijn knie volledig af.
Ze hebben toen zeven operaties nodig gehad,
steeds met acht tot veertien maanden ertussen,
om het helemaal goed te krijgen. Ze hebben heel
veel technieken uitgeprobeerd, maar niets
werkte. Achteraf hadden ze toen al kunnen ont-
dekken wat ik had.”

Wat heeft u precies?
,,Het is EDS, het Ehlers Danlos Syndroom. Als je
bindweefsel oprekt, moet het normaal gesproken
in z’n oude vorm terugkomen, net zoals een elas-
tiekje. Bij mij gebeurt dat niet. Eenmaal opgerekt
blijft het opgerekt.”

Wanneer is het dan wel naar boven gekomen?

,,Nadat mijn dochter in 1993 werd geboren, kon ik
niet meer lopen. Dat is wel weer beter geworden,
maar wel met heel veel gekraak. Je hoorde mij ge-
woon lopen... Op een gegeven moment ging het
ook pijn doen. Bij de bevalling was mijn bekken
natuurlijk uit elkaar gegaan, maar het had zich
daarna niet hersteld. In 1999 hebben ze toen pas
de diagnose EDS gesteld en in 2000 ben ik geope-
reerd aan mijn bekken. Dat hebben ze toen hele-
maal vastgezet. Sindsdien ga ik zittend door het
leven.”

Ging er iets mis dan?
,,Nou ja, we wisten dat het een experiment was
met een grote kans op een dwarslaesie. Maar ik
had heel veel pijn en lag bijna volledig aan de
morfine. Ik kon niet zitten en bijna niet lopen.
Tja, zo wil je geen moeder zijn. Dus zei ik: doe
maar!”

Hoorde u meteen na de operatie: u kunt niet
meer lopen?
,,Nee, dat was ook nog niet meteen duidelijk. Pas
toen ik tijdens mijn revalidatie zover was dat ik
weer zou moeten kunnen lopen, bleek dat dat
niet meer ging. Voor mij is de operatie overigens
wel geslaagd. Ik heb namelijk mijn leven weer te-
rug. Mensen vinden het raar als ik dit zeg, omdat
ik zo veel heb moeten opgeven. Dat is ook wel
frustrerend, maar de pijn is zo goed als weg.”

In 2004 pakte u het zwemmen weer op. Ver-
volgens ging het snel: in vier jaar tijd werkte u
zich op tot gouddelver op de Paralympics. Hoe
verklaart u dat?
,,Nou, mijn techniek had ik grotendeels al. Ik
moest alleen nog leren hoe ik nog hard moest
gaan zonder beenslag. En aan mijn inzet lag het
ook niet, want bij sporten was ik altijd heel fana-
tiek. Al in 2005 ging ik naar mijn eerste interna-
tionale toernooi, in Denemarken. Een jaar later
werd ik meteen wereldkampioen in Zuid-Afrika.”

In Peking won u twee keer goud en twee keer
zilver. Maar u wist toen al dat het met uw

Leven in blokjes:
veel hoogtij,
veel diepe dalen
Het leven van Mirjam Peper staat bol van sportieve successen en fysieke
tegenslagen. Aan de ene kant zijn er de zes paralympische plakken en de vele
wereldrecords, aan de andere kant de aandoeningen en de vele operaties. ,,Maar
het is niet dat het ene het andere goedmaakt”, zegt de 51-jarige Vlissingse. ,,Ik denk
na een gouden plak niet ineens: zo, zit het nu eindelijk eens mee.”
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Mirjam Peper: ,,Ja, ik werd de koningin van de Paralympics genoemd.
Ik was toen ook nog getrouwd en had De Koning als achternaam. Dan
is de woordspeling snel gemaakt...” FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

schouder niet goed zat, door een combinatie van
hard trainen en EDS. Hoe heeft u dat beleefd?
,,Voor de Spelen wist ik al dat ik ernaar moest laten
kijken. Maar ik heb het er bewust overheen getild.
Want ik wist dat als ze voor Peking al zagen hoe
slecht het was met mijn schouder, dan had ik er niet
heen gekund. Ik heb wel aangepast getraind, maar
kon vol racen. De adrenaline zorgde ervoor dat ik op
die belangrijke momenten niets voelde.”

Uiteindelijk werd u aan beide schouders geope-
reerd. Had dat het einde van uw zwemcarrière
kunnen zijn?
,,Zeker. Maar op een gegeven moment ging het er wel
weer goed mee. Ik moest wel blijven opletten, maar
alles zat weer aan elkaar. Ik heb het zwemmen toen
weer opgebouwd, hoewel ik tussendoor ook nog een
keer drie ribben tegelijk brak en met een hernia zat.
Dat laatste was zelfs maar een half jaar voor Londen.”

Zijn de Paralympics in Londen ook weer gewor-
den wat u ervan verwacht had?
,,Nee, niet helemaal. Ik had me op vijf afstanden ge-
plaatst, maar heb er maar op drie meegedaan. De 200
meter wisselslag ging niet, omdat ik de vlinderslag
niet goed kon doen na die hernia. Dat vond ik niet zo
erg. Wel had ik er grote moeite mee dat ik aan het
einde van het toernooi de 100 meter vrije slag niet
meer mocht zwemmen. De bondscoach vond het, na
overleg met de artsen, onverantwoord. Ik zei: ‘Onzin,
de rest heb ik ook gewoon gedaan’. Ze gaven zo mijn
carrière een heel zuur einde. Gezien de tijden die er
gezwommen werden, had ik nog gewoon brons kun-

nen pakken. Ik heb daar ook heel lang mee gezeten. Ik
was boos, gefrustreerd. Ik heb het nooit met de
bondscoach uitgesproken en dat vind ik nog steeds
jammer.”

Met die pijn, de operaties en de lange herstelperi-
odes heeft u veel te verstouwen gekregen. Helpt
sportief succes dan?
,,Het is niet dat het ene het andere goedmaakt. Ik
denk na een gouden plak niet ineens: zo, zit het nu
eindelijk eens mee. Ik leef in blokjes. Als het goed
gaat, gaat het goed. En als het tegen zit, is dat nu een-
maal zo. Neem die schouderproblemen. Ik wist dat
zwemmers vaak last krijgen van hun schouders. Maar
dat heeft er niet toe geleid dat ik rustig aan heb ge-
daan. Als ik aan sta, sta ik aan. Er is bij mij geen tus-
senweg.”

Ondertussen blijft EDS u in Zeeland ook bezig-
houden. Hier kent u de ziekenhuizen ook van bui-
ten en van binnen.
,,Ja helaas. In 2019 had ik nog een blindedarmontste-
king en een nierbekkenontsteking. En doordat ik bij
die laatste zo’n hoge koorts had, ging ik knock-out,
viel ik voorover uit mijn rolstoel en brak ik een been
op vijf plaatsen. Ik heb namelijk ook botontkalking,
waardoor alles wat minder stevig is. Ik heb toen 24
weken in het gips gezeten en gerevalideerd in Ter
Reede. Twee maanden nadat ik thuis kwam, brak co-
rona uit. Toen kwam het gevaar niet uit mijn eigen li-
chaam, maar van buiten. Soms durf ik niet meer te
hopen op betere tijden. Het gaat nu goed met mijn
gezondheid, maar ik denk weleens: wat komt er alle-
maal nog meer?”

‘Het gaat goed met mijn
gezondheid, maar ik denk
weleens, wat komt er
allemaal nog meer’

PASPOORT

Mirjam Peper is
geboren op 16
juli 1969 in Am-
sterdam, waar ze
vervolgens een
groot deel van
haar leven
woonde. Ze
trouwde, heette
tot 2017 De Ko-
ning-Peper en
kreeg een doch-
ter. Sinds haar
scheiding woont
ze in Vlissingen.

Peper ontwik-
kelde zich tot
topsporter bin-
nen het paralym-
pische zwem-
men, jaren nadat
ze in 1999 de
diagnose van
een bindweefsel-
ziekte (EDS)
kreeg. Ze deed in
2008 en 2012
mee aan de Pa-
ralympics en won
driemaal goud,
twee keer zilver
en één keer
brons. Ze is daar-
mee één van de
meest succes-
volle Neder-
landse paralym-
piërs ooit. In
2008 werd ze
benoemd tot Rid-
der in de Orde
van de Neder-
landse Leeuw en
mocht ze de vlag
dragen tijdens de
sluitingsceremo-
nie. Ook werd ze
meermaals Euro-
pees kampioene
en wereldkampi-
oene en zwom ze
tal van wereldre-
cords.

In Zeeland geeft
Peper zwemles
bij De Zeeuwse
Kust. Zodra ze
volledig ingeënt
is tegen corona,
pakt ze dat weer
op.




